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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Էջմիածին քաղաքային համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 

ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան 

կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց 

իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան 

ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին 

ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու 

գործում: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի 

տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ը  բաղկացած է  5 բաժիններից, 1-ին բաժնում  ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, 

համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները 

(Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի  2-րդ  բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական 

միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական 

հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև 

այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով 

(Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8) ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված 

յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ:  
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Համայնքի  տեսլականը՝ 

Հայաստանի  Հանրապետության   հոգևոր  մայրաքաղաք  Էջմիածինը հանրապետության 

գեղեցիկ  և ինքնատիպ ճարտարապետական կերպար ունեցող քաղաքներից մեկն է,  

միջազգային տուրիզմի զարգացման կենտրոն է, բարձր կենսամակարդակ և զբաղվածություն 

ունեցող  բնակչությամբ: Հանգամանքների բերումով համայնքի ամենախոշոր գործատուն 

քաղաքապետարանն է:  

Համայնքի  զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով 

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և 

հանգստի պայմանները և մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր: Ստեղծել 

անհրաժեշտ պայմաններ համայքի զարգացման, զբոսաշրջության համար բարենպաստ 

պայմանների ավելացման, համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանքի ընդլայման և 

որոկի բարձրացման համար: 

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 

ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, 

հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ 

տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 

պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը 

հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում: 

 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 

8,6 7,8 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 

53,5 54 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 57503 58503 

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 1 337 867.7 1 537 867.7 

 

 

 

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների): 
 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետայ

ին արժեք 

Թիրախայ

ին արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր    
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը համայնքային որակյալ և 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 
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մատչելի ծառայությունների մատուցումը: հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին(հարցումների հիման 

վրա), % 

65 75 

Սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի կազմում,% 

53,5 54 

ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ 

համայնքի բնակիչների 

իրազեկվածության 

մակարդակը(հարցումների հիման 

վրա), % 

50 60 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության 

մակարդակի բարձրացմանը,  

աջակցություն ցուցաբերելով 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կառավարման մարմիններին: 

Համայնքում բնակվող զինապարտ 

քաղաքացիների գրանցամատյանի 

վարումը, այո/ոչ 

այո այո 

Զորակոչիկների բավարավածությունը 

մատուցված ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա), % 

70 90 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և 

արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության ու 

քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների կազմակերպումը և 

իրականացումը  

Օրենքով սահմանված կարգի և 

համապատասխան պլանի 

առկայություն, այո/ոչ 

այո այո 

Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում, այո/ոչ 

այո այո 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի 

արդյունավետ կառավարումը,  արտաքին 

լուսավորության ցանցերի պահպանումը 

և ավելացումը, էներգաարդյունավետ և 

վերականգնվող էներգիայի  զարգացումը: 

 

 

Տվյալ ոլորտում հատկանշական է 

սահմանել որ քաղաքի խմելու ջրի 

ջրագծերը, կոյուղին և մաքրման կայանը 

սեփականության իրավունքով 

պատկանում են <<Վիոլիա Ջուր>> 

ընկերությանը, որի հետ 

քաղաքապետարանը մշտապես գտնվում 

է համագործակցական կապերի մեջ, 

հետևելով վերջիններիս կողմից 

մատուցվող ծառայությունների   որոկին: 

Նորոգված տանիքներ ունեցող 

բազմաբնակարան շենքերի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % 

45 46.5 

Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում 

տեղադրված դռներով շենքերի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % 

80 81.5 

Գիշերային լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % 
81 100 

Համայնքում էներգախնայող 

լամպերով լուսավորված 

տարածքների մակերեսի տեսակարար 

կշիռը լուսավորված տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի մեջ, % 

100 100 

Համայնքի բնակիչների 

բավարավածությունը մատուցված 

ջրամատակարման 

ծառայություններից(հարցումների 

հիման վրա), % 

25 30 

 Համայնքի բնակիչների 

բավարավածությունը գիշերային 

լուսավորվածության համար 

մատուցվող ծառայություններից 

(հարցումներիհիմանվրա), % 

80 95 

 Քաղաքապետարնի շենքի համար ՖՎ 

կայանի տեղադրելու  հետևանքով  

կառաջանա   էներգիայի խնայում, % 

60 67 
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Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

                      _______ ____ ____ 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
2018 թվականի ընթացքում տվյալ  ոլորտի 

սահմաններումնախատեսվում է 

համագործակցել տրանսպորտի և 

կապերի նախարարության հետ 

 

 

______ 
_____ ______ 

Ոլորտ  7.  Ճանապարհների բարեկարգում 

Բարելավել ներհամայնքային 

ճանապարհների անցանելիության 

մակարդակը և ապահովել բնակիչների 

անվտանգ տեղաշարժը: 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 

ճանապարհների և փողոցների 

տեսակարար կշիռնը նդհանուրի 

կազմում% 

70 80 

Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհներին և փողոցներում 

տեղադրված ճանապարհային 

նշանների թվի տեսակարար կշիռը 

անհրաժեշտ ճանապարհային 

նշանների մեջ % 

70 75 

Ոլորտ 8. Առևտուր և ծառայություններ 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 9. Կրթություն 
Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության և 

արտադպրոցական դաստիարակության 

որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 

Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով 

ապահովված մանկապարտեզների 

տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % 

50 60 

Տարվա ընթացքում մատուցված 

նախադպրոցական կրթության 

ծառայության արժեքը մեկ երեխայի 

հաշվով, հազ.դրամ 

246.2 246,2 

Մատուցված արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

90 95 

Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայություններից (հարցումների 

հիման վրա), % 

40 50 

Անհարժեշտ շենքային պայմաններով 

ապահովված արտադպրոցական 

դաստիարակության խմբակների 

տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր 

թվի մեջ,% 

85 90 

Ոլորտ 10. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային 

կյանքը և ապահովել որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը: 

Համայնքային գրադարանի, 

թանգարանների  առկայություն, 

այո/ոչ 

այո այո 

Տարվա ընթացքում գրադարանի 23 30 
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ծառայություններից օգտված 

բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % 

Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած 

բնակիչների տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % 

15 20 

Մատուցված մշակութային 

ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, % 

80 90 

Ոլորտ 11. Առողջապահություն   
1.Բնակչության սոցիալապես անապահով 

խմբի անձանց բուժօգնության 

ցուցաբերում 

 

 

ֆինանսական աջակցության 

ցուցաբերում բնակչության 

սոցիալապես անապահով խմբի 

անձանց բուժօգնության, 

հետազոտությունների, դեղորայքային 

բուժման և վիրահատությունների 

հարցերում % 

45 55 

Ոլորտ 12. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Բնակչության ոլորտում  ֆիզիկական 

կուլտուրա և սպորտի մակարդակի 

բարձրացում 

Սպորտ դպրոցի ու մարզական 

խաղահրապարակների առկայություն, 

այո/ոչ 
այո այո 

Մարզադպրոցի ժամանակակից 

մարզագույքի առկայություն, այո/ոչ 
ոչ ոչ 

մասնագիտական և սպասարկող 

անձնակազմի հաստիքների 

առկայություն, այո/ոչ 

այո այո 

Ոլորտ 13. Սոցիալական պաշտպանություն 

Բարելավել սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների  սոցիալական վիճակը: 

Սոցիալական ծրագրերից 

շահառուների բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա) 

ավելիշատլավ, քանվատ 

լավ, ոչ 

վատ 

Ավելի շատ 

լավ, քան 

վատ 

Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն 

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

Նպաստել համայնքում 

անասնապահության զարգացմանը, 

Էջմիածին համայնքում 

անասնաբուժությանն և 

բուսասանիտարիաի  կազմակերպմանը 

Անասնապահության բնագավառում 

զբաղվածության աճը  
լավ, ոչ 

վատ 

Ավելի շատ 

լավ, քան 

վատ 
Անասնաբուժական  

ծառայությունների մատուցում 

անասնապահությամբ զբաղվող   

բնակիչներին 

առկա է առկա է 

Նպաստել համայնքում բույսերի 

սանիտարական վճակի բարելավմաը, 

դրանց բուժման և հիվանդությունների 

վերացման միջոցով 

Բուսասանիտարական վիճակը 

համայնքում  
բավարար բավարար 

Ոլորտ 16. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 

   

Ապահովել համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  որակյալ և մատչելի 

Սանիտարական մաքրման 

ենթարկված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը սանիտարական 

մաքրման ենթակա տարածքների 

70 80 
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ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը: 

Ապահովել համայնքի կանաչապատ 

տարածքների ընդլայնումը և 

պահպանումը: 

 

 

 

ընդհանուր մակերեսի մեջ,% 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը մատուցված 

աղբահանության և անիտարական 

մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա), % 

70 80 

Համայնքում հավաքված և աղբավայր 

տեղափոխված աղբի քանակի 

տեսակարար կշիռը համայնքում 

առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի 

մեջ,% 

75 85 

Համայնքի կանաչապատ 

տարածքների չափը, հա 
75,24 76 

Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն    

Խթանել  համայնքում զբոսաշրջության 

զարգացումը: 
Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների 

բավարարվածության աստիճանը 

մատուցված համայնքային 

ծառայություններից (հարցումների 

հիման վրա), % 

90 95 

Համայնք  այցելած  զբոսաշրջիկների 

թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % 
5 10 

Ոլորտ 18. Տեղական  ինքնակառավարմանը  բնակիչների  մասնակցություն 

Ապահովել համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը ՏԻՄ-ի գործնեությանը 

մատչելիության և հասանելիության, 

թափանցիկության և 

հրապարակայնության սկզբունքների 

հիման  վրա:  

Ապահովել հանրային լսումներին, 

տարեկան  հաշվետվություններին, ՀՀԶԾ-

ի քննարկմանը բնակչության 

մասնակցությունը:  
 

Բնակիչների համար համայնքում 

կատարվող ծրագրերի վերաբերյալ 

լսումների անցկացումը, բնակիչների 

տեղեկատվության ստացման 

հնարավորությունը, համայնքի 

կառավարմանը և զարգացմանը 

մասնակցելու հնարավորությունը, 

այո/ոչ 

 

այո այո 

հանդիպումներ բնակիչների հետ, 

ծանոթացում արագ արձագանք 

պահանջող կամ հիմնական  

խնդիրներին, այո/ոչ 

այո այո 

Էջմիածնի քաղաքապետարանի 

էլեկտրոնային կայքով /ejmitsin.am/ 

լուրերին, նորություններին, 

քաղաքապետի և ավագանու 

որոշումներին քաղաքի բնակչությանը 

ծանոթանալու մատչելիությունը, % 

100 100 

 Բնակչության իրազեկված լինելը % 85 95 
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2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 

 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով: 

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

 

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

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 172839.7 

2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման 

բարելավում 

3000.0 

3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և 

տեղակատվական ծառայությունների մատուցում 

1000.0 

4. Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 3000.0 

Ընդամենը 179 839.7 

Ոլորտ 2.Պաշտպանության  կազմակերպում 

1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն 300. 0 

Ընդամենը 300.0 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից  բնակչության  պաշտպանություն և քաղաքացիական  պաշտպանության 

կազմակերպում 

1. 

 

Բնական աղետներից առաջաված վնասվածքներից կամ վնասների  

վերականգնման կազմակերպում 

1 000.0 

Ընդամենը 1 000.0 

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում և անցկացում 10 000.0 

2. Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում 16 000.0 

3. Փողոցային լուսավորություն 25 000.0 

4. Քաղաքապետարանի վարչական շենքի համար արևային ֆոտովոլտային 

(ՖՎ) կայանի  տեղադրում 

19 000.0 

Ընդամենը 70 000.0 

Ոլորտ 5.  Ճանապարհների բարեկարգում 

1. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 70 000.0 

2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի 

պատվիրում 

59 000.0 

Ընդամենը  129 000.0 

Ոլորտ 6.Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 306 610.5 

2. Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 200 273.7 

Ընդամենը 506 884.2 

Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքային գրադարանի, մշակույթի  տան, թանգարանների  

սպասարկում 

98 967.3 

2, Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

22 700.0 

Ընդամենը 121 667.3 

Ոլորտ 8. Առողջապահություն   

1. 

 

  Աջակցություն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբի անձանց 

բուժօգնության ոլորտում 

 

 

9 200.0 

 

 Ընդամենը 9 200.0 
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 

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

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, բազմազավակ 

ընտանիքներին, պատերազմի վետերաններին, զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին, տարեցներն և հաշմանդամներին, 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին և 

կազմակերպություններին աջակցություն 

20 800.0 

 Ընդամենը 20 800.0 

Ոլորտ 10. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

1. Էջմիածին համայնքում անասնաբուժությանն   և   բուսասանիտարիաի 

կազմակերպում 

 

1 400.0 

Ընդամենը 1 400.0 

Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում 91 739.2 

2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում  4 250.0 

3. Կանաչապատ տարածքների պահպանություն և ընդլանում 10 000.0 

Ընդամենը 105 989.2 

Ոլորտ 12.Զբոսաշրջություն 

1. Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում 1000.0 

Ընդամենը 1000.0 

Ընդհանուրը 1 147 080.4 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը (հազ. 

դրամ) 

Ոլորտ 1.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կայանների  տեղադրման 100 000.0 

2. Քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շքամուտքերի 

վերանորոգում 
1 296 000.0 

3. Քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի դռների տեղադրում 5 000.0 

4. Քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պատուհանների 

տեղադրում 
254 000.0 

5. Տանիքաշինական աշխատանքների  իրականացում 3 730 000.0 

6. Քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի վթարային շենքերի ուժեղացում 3 500 000.0 

Ընդամենը 8 885 000.0 

Ոլորտ 2.Բարեկարգման 

1. Ոռոգման ցանցի նոր գծերի անցկացում, կանաչապատ տարածքների 

ընդլայնում և  էկոլոգիական վիճակի և շրջակա միջավայրի բարելավում 
5  000.0 

2. Քաղաքային կահավորանքի  

և խաղահրապարակների  տեղադրում 
5 000.0 

3. Գիշերային լուսավորություն չունեցող  տարածքներում արտաքին 

լուսավորության  ցանցերի անցկացում 
10 000.0 

4. Չասֆալտապատված ճանապարհների ասֆալտապատման 

աշխատանքների  իրականացում 
4 824 000.0 

5. Մայթերի սալիկապատում 300 000.0 

6. Ներքաղաքային տրանսպորտի ձեռք բերում 76 800.0 

Ընդամենը 5 220 800.0 

Ոլորտ 3. Կրթություն 

1. Մանկապարտեզների շենքի վերանորոգում 1 630 000.0 

2. <<Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի 90 000.0 
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի 

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

լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային 

ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխան

ատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի 

կողմից համայնքի 

բնակչությանը 

համայնքային որակյալ և 

մատչելի 

ծառայությունների 

մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 65% 

2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի 

կազմում –53,3% 

3.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության 

մակարդակը(հարցումների հիման վրա) - 50% 

Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

արդյունավետ 

գործունեությունը, 

թափանցիկ  

կառավարումը և 

բնակչությանը    

ծառայությունների 

մատուցումը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

1. ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործնեության 

իրականացում: 

Բարելավվել է 

բնակչությանը 

մատուցված  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և 

որակը (հարցումների 

հիման վրա) –

բավականինլավ      

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվությունն

եր 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալներ, 

աշխատակազմ

ի քարտուղար 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

վերանորոգում 

3. Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք 

բերում 
32 000.0 

4. Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք 

բերում 
22 000.0 

Ընդամենը 1 774 000.0 

Ոլորտ 4.  Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

1. Մարզական խաղահրապարակների տեղադրում 5 000.0 

2. Մարզադպրոցի ժամանակակից մարզագույքով ապահովում 100 000.0 

Ընդամենը 105 000.0 

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն  

1. Նոր անտառաշերտի հիմնում 5 500.0 

2. Տեխնիկայի ձեռքբերում  և վերազինում 200 000.0 

3. Կանաչապատ տարածքների պահպանություն և  ընդլանում 2 000.0 

4. Բիոզուգարանների  տեղադրում և սպասարկում 10 000.0 

Ընդամենը 217 500.0 

Ընդհանուրը 16 202 300.0 
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2.Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում –53,5% 

Միջանկյալ արդյունքներ. 

Ապահովվել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և  

արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ  

կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների 

մատուցումը, 

Ապահովվել  համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար կշիռի աճը  համայնքի 

բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ,ժամկետ) 

1, Քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը - 66 

2.ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

իրազեկվածության մակարդակը –

բավականին  լավ      

3. Քաղաքապետարանի 

աշխատակազմում բարձրագույն 

կրթություն ունեցող աշխատողների 

թվի տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ,  93% 

4.Քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 

օր 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,   

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 

1.ՏԻՄ-երի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության 

ապահովում 

2. Աշխատակազմի  կողմից տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և 

իրավական այլ ակտերով  սահմանված  

լիազորությունների և  քաղաքացիական 

իրավահարաբերությունների  իրականացում   

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման 

ծախսեր 172 839.7հազ. դրամ 

2.Քաղաքապետարանի վարչական շենք և գույք 

Ֆինանսավորման  աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքային 

ծառայությունների 

արդյունավետ, թափանցիկ 

կառավարումը և 

մատուցումը, 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության 

պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի 

արդյունավետ 

աշխատանքը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ. 

Ապահովվել է 

համայնքային 

ծառայությունների 

արդյունավետ, 

թափանցիկ 

կառավարումը, 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության 

պահպանումը և 

ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ 

աշխատանքը 

(հարցումների հիման 

վրա) –բավականինլավ      

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքապետարանի 

աշխատակազմ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ՔԿԱԳ բաժնի 

պետ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ,  

2018թ. 

հունվար

– 2018թ. 

դեկտեմբ

եր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

Միջանկյալ արդյունքներ . 

1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող 

հանրային ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Տարվա  ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից 

սպասարկված հաճախորդների թիվը՝ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,   

կիսամյակային, 
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2.Արագացել է Էջմիածնի ՔԿԱԳ-ի բաժնիկողմից 

քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, 

կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և 

լրացոմներ կատարելու և վկայականներ 

տրամադրելու գործընթացը: 

 

5642 մարդ 

2. ՔԿԱԳ-ի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների բողոք-

դիմումներ չեն ներկայացվել 

3. ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի 

թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր 

4.Համայնքում կիրառվող 

համակարգչային ծրագրերի 

թարմացման հաճախականությունը, 6 

ամիսը մեկ անգամ 

5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 

տարի 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 

1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցումներ 

2.Համակարգչային ծառայությունների և 

համակարգիչների ձեռք բերում 

 

Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ) 

1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր՝3000.0հազ. դրամ 

2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային 

ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, 

առկա է 

3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է 

4. Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը - 55 

5. Բնակչության բավարվածությունը մատուցված 

ծառայություններիվ – բավականին լավ 

Ֆինանսավորման  աղբյուրը՝համայնքի  բյուջեի  միջոցներ 
Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների 

մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ունենալ համայնքի 

սեփականություն 

հանդիսացող գույքի 

կառավարման և 

տեղեկատվական 

ծառայությունների 

մատուցման համակարգ: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ. 

Համայնքի գույքի 

կառավարման և 

տեղեկատվական 

ծառայությունների 

մատուցման 

համակարգի 

առկայությունը – առկա 

է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային  

և տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քապետարա 

նի աշխատակազմ, , 

ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ 

Էջմիածնի ս/գ 

 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

քաղաքաշինությա

ն և 

հողօգտագործման 

բաժնի պետ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

իրավաբանական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

Միջանկյալ արդյունքներ. 

1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և 

գրանցման գործընթացը: 

2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման 

որակն ու արագությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1, Կատարվել են անշարժ գույքի 

գրանցումներ 

2.Համայնքի սեփականություն 

համարվող անշարժ գույքի 

կառավարման, չափագրման, 

պետական գրանցման 

աշխատանաքների 

թափանցիկության և 

հրապարակայնության մակարդակի 

բարձրացումը (հարցումների հիման 

վրա)–65-70 % - ով 

3, Հողի հարկի և գույքահարկի 

բազայում առկա անճշտությունների 

նվազեցում- 80 % 

4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -

1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, ՀՀ ԿԱ 

ԱԳԿ ՊԿ Էջմիածնի ս/գ,  

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 
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5.Նշված ոլորտում 

քաղաքապետարանի հետ 

համագործակցող 

կազմակերպությունների քանակը –5 
Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական 

գրանցման, վկայականների ձեռք բերման 

աշխատանքներ: 

2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում: 
3. Չափագրման իրականացում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000.0  հազ. դրամ 

2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 

3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է 

4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող 

աշխատակիցներ - առկա է 

5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի միջոցներ 
Ծրագիր 4. Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի 

աշխատակազմին 

ապահովել արդի 

պահանջներին 

համապատասխան 

սարքավորումներով: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ. 

Աշխատակազմը 

ապահովվել է 

անհրաժեշտ 

սարքավորումներով – 

առկա է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ 

Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ 

սարքվորումներով և տեխնիկական միջոցներով: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Ձեռք բերված UPS-ների քանակը - 6 

2. Ձեռք բերված համակարգիչների 

քանակը – 55 

2.Ձեռք բերված տպող սարքեր-19 

3. Ձեռք բերված սկաների քանակը – 6 

4.Ձեռք բերված գունավոր տպիչ -1 

5. Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ 

սարքավորումների քանակը- 3 

6. Աշխատակազմի աշխատողների 

կարծիքը սարքավորումներով 

ապահովվածության մասին – լավ 

7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Միջոցառումներ(գործողություններ)  

1.Տեինիկական սարքավորումների ձեռք բերում 
2. Համակարգչների  ձեռք բերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 3000,0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ – առկա է 

ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 

Նպաստել երկրի 

պաշտպանունակության 

մակարդակի 

բարձրացմանը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո 

2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների 

հիման վրա) - 70 % 

Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն 

Ծրագրի նպատակ 

1.Նպաստել երկրի 

պաշտպանունակության 

մակարդակի 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Զորակոչիկների 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

Աշխատակազմ

ի քարտուղար, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբե

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 
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բարձրացմանը: 

 

ծնողների 

բավարարվածությունը 

համայնքի կողմից 

իրականացված 

աջակցության 

միջոցառումներից 

(հարցումների հիման 

վրա)  - շատ լավ 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

<<Կոմիտասի 

անվան 

մշակույթի 

պալատ>> 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

ր ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային 

պայմանները: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1.Նվերներ ստացած զորակոչիկների 

թիվը 42 մարդ 

2, Ձեռքբերված նվերների քանակը 42 

հատ 

3.Զորակոչիկների 

բավարարվածությունը մատուցված 

ծառայություններից- շատլավ      

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Էջմիածնի 

զինկոմիսարիատ, 

զորակոչիկներ, ծնողներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 

1,Զորակոչիկների համար կենցաղային ապրանքների 

ձեռք բերում: 

2.Մշակույթային միջոցառումներ անցկացում ինչպես 

զորակոչիկների, այնպես ել զինծառայողների և 

զորամասերում զինվորական ծառայություն 

անցնողների համար 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 300.0 

հազար դրամ 

2.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ– առկա է 

3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 

Նպաստել բնակչության պաշտպանության 

մակարդակի բարձրացմանը, աղետների ռիսկերի 

նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական 

պաշտպանության միջոցառումների 

կազմակերպմանը և իրականացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1.Համայնքում բնակվող քաղաքացիների իրազեկության 

մակարդակը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 

իրականացվող գործողությունների մասին–բավականին լավ 

2. Բնական աղետներից առաջաված վնասվածքներից կամ 

վնասների վերականգնման աշխատանքների իրականացման 

պլան- առկա է 

Ծրագիր 1. Բնական աղետներից  առաջաված  վնասվածքներից  կամ վնասների վերականգնման կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 

Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության 

պաշտպանություն և 

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

կազմակերպում: 

Բնակչության իրավազեկ 

լինելը 

Ծրագրի 

ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Քաղաքի 

բնակիչների 

բավարարվածությու

նը իրականացված 

դասընթացներից, 

դասախոսություննե

րից և 

վարժանքներից 

(հարցումների 

հիման վրա)  - լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություն

ներ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

Քաղաքաշինությ

ան և 

հողօգտագործմա

ն բաժնի պետ, 

իրավաբանական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Համայքի բնակիչների և 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

Տեղեկատվական աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  կիսամյակային, տարեկան 
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դպրոցականների 

համադասընթացների, 

դասախոսությունների և 

վարժանքների անցկացում, 

որի շնորհիվ աճելէ 

բնակչության արտակարգ 

իրավիճակների ժամանակ 

կողմնորոշվելու, արագ 

արձագանքելու մակարդակը 

1.Աճել է բնակիչների իրազեկման 60 % 

2.Մշակվել է պլան արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու վերաբերյալ 

3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 

1տարի 

հաշվետվություններ, Էջմիածնի 

բնակչություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Քաղաքի բնակչության իրազկման մակարդակի 

բարձրացում: 

2.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000.0 

հազար դրամ 

2. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 

Իրականացնել համայնքի 

բնակֆոնդի արդյունավետ 

կառավարումը և արտաքին 

լուսավորության ցանցերի 

պահպանումը և 

ավելացումը: 

Իրականացնել 

էներաարդյունավետ և 

վերականգնողական 

էներգիայի աղբյուրի 

տեղադրում և պահպանում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1,Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ - 45% 

2.Բազմաբնակարան  շենքերի մուտքերում տեղադրված  դռներով շենքերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80 % 

4, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 81% 

5. Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 100 % 

6. Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը գիշերային  լուսավորվածության  համար 

մատուցվող ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 90 % 

7.Քաղաքապետարնի շենքի համար ՖՎ կայանի տեղադրելու  հետևանքով    էներգիայի   

խնայում , 60% 

8. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը <<Վիոլիա Ջուր>> ընկերության կողմից 

մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 25 % 
Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և անցկացում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

արտաքին լուսավորության 

համակարգի 

պահպանումը,  

սպասարկումը, 

բարելավումը և նոր 

ցանցերի անցկացումը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում 

գիշերային 

լուսավորվածությունից 

– ավելի շատ լավ, քան 

բավարար 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինություն, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ,  

Քաղաքաշինությա

ն և 

հողօգտագործման 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

Դեկտեմ 

բեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ. 

Էջմիածին քաղաքի փողոցնեը դարձել են լուսավոր, 

գեղեցիկ և անվտանգ: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1,Գիշերային լուսավորության 

հենասյուների թիվը 2482 սյուն 

2.Գիշերային լուսավորորված 

փողոցների  տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ. 81 % 

3,Գիշերային լուսավորվածության 

ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով 5 ժամ 

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 

1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Քաղաքացիականհասա

րակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Էջմիածին համայնքում լուսավորության ցանցի 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 10 000.0 
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սպասարկում 

 

հազ.դրամ,  

2.Համայնքային տեխնիկա և գույք 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում 

Ծրագրի նպատակ 

Ավելացնել քաղաքի  

բազմաբնակարան շենքերի 

օգտագործման 

պիտանելիության 

ժամկետը և ապահովել 

բնակֆոնդի արդյունավետ 

կառավարումը: 

Ունենալ բարեկարգ 

տանիքներով և դռներով 

ապահովված 

շքամուտքերով 

բնակարանային ֆոնդ: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ներդրվել է 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

պահպանման  և 

արդյունավետ 

կառավարման 

համակարգը– առկա է 

Քաղաքի բնակելի 

շենքերի շքամուտքերի 

դռների 

մեծամասնությունը 

տեղադրված է 

Քաղաքի 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

տանիքների 

մեծամասնությունը 

հիմնանորոգվել է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչություն>> 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

սպասարկումը և արդյունավետ կառավարումը: 

Տեղադրվել է քաղաքի բնակելի շենքերի 

շքամուտքերի դռների մեծամասնությունը: 

Հիմնանորոգվել է քաղաքի բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի տանիքների մեծամասնությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1. Սպասարկված բազմաբնակարան 

շենքերի քանակը–185 շենք 

2.Մատուցված ծառայությունների 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական  պահանջներին - այո 

3.Բազմաբնակարան շենքերի 

պարտադիր նորմերի կատարաման 

վճարի չափը քառակուսի մետրի 

համար - 17 դրամ 

4.Տեղադրված շքամուտքի դռներով 

շենքերի քանակը 44 

5. Տեղադրված դռներով շքամուտքերի 

քանակը – 356 

6. Վերանորոգված տանիքներ 

ունեցող բազմաբնակարան շենքերի  

քանակը – 85 

7.Բնակիչների բավարարվածությունը 

բնակարանային շինարարության 

ոլորտում մատուցված 

ծառայություններից - բավարար   

8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

– 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

ֆինանսական բաժնի 

պետ, 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչությաւն>>պետ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Էջմիածին քաղաքի <<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>> կողմից բնակարանային ֆոնդի 

սպասարկում: 

2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 16 000.0 հազ. 

դրամ, 

2.<<Բնակարանային կոմունալ վարչության>> աշխատակիցներ -

126 
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պատվիրում: 

3.Բնակելի շենքերի շքամուտքերի դռների 

տեղադրում 

4.Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների 

նորոգում 

5. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտերը: 

 

3.Համայնքային տեխնիկա և գույք 

 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորություն 

Ծրագրի նպատակ 

Ունենալ փողոցային 

գեղեցիկ  լուսավորությամբ 

փողոցներ  

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բնակիչների և 

զբոսաշրջիկների 

բավարարվածությունը 

գիշերային 

լուսավորվածությունից 

– լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար,<<Բա

րեկարգում>> 

տնօրինություն, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Փողոցները գեղեցիկ  լուսավորված են: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1.Լուսավորվող փողոցների, 

փակուղիների և նրբանցքների թիվը 
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3.Գիշերային լուսավորության 

հենասյուների թիվը -2482 սյուն 

4.Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ - 810 % 

5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

-1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Քաղաքի չլուսավոևված մասերում լուսավորության 

ցանցերի անցկացում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ – առկա է 

3 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 25000.0 հազ.դրամ 

4. Համայնքային տեխնիկա 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի  միջոցներ 

Ծրագիր 4. Քաղաքապետարանի վարչական շենքի համար  արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կայանների  տեղադրման 

Ծրագրի նպատակ 

Ունենալ 

էներգաարդյունավետ և 

վերականգնվող էներգիայի 

աղբյուր 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Էներգիայի խնայում, 

որը կբերի 

աշխատակազմի 

մասով բյուջեում 

էներգիայի համար 

վճարվող  գումարների 

նվազեցմանը, 

 կլիմայի 

փոփոխությունների  

մեղմացմանը 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ

,<Եվրոպական 

միության 

«Քաղաքապետերի 

դաշնագիր» 

նախաձեռնություն 

Համայնքի 

ղեկավար, 

<<Բարեկարգու

մ>> 

տնօրինություն, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

Ինֆորմացիայի, 

վերլուծության 

և արտաքին 

կապերի բաժնի 

պետ, 

Քաղաքշինության 

և 

հողօգտագործմա

ն բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, Տեղեկատվական 
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Քաղաքապետարանի աշխատակազմի մասով կբերի 

բյուջեում էներգիայի համար վճարվող  գումարների 

նվազեցմանը, 

բյուջեի խնայողություն 

Շրջակա միջավայր CO գազի արտանետման 

պակասեցմանը 

ժամկետ) 

1. ՖՎ կայանը կտա մոտ 50ԿՎ 

էներգիա 

3.Տարեկան կկատարվի 85 000ԿՎ 

էներգիայի խնայողություն 

4. Էներգիայի խնայում  60 % 

5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

-1 տարի 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Ինֆորմացիայի, 

վերլուծության և 

արտաքին կապերի 

բաժին, Քաղաքշինության և 

հողօգտագործման բաժինի 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. ՖՎ կայանի և նրա առանձին մասերի ձեռքբերում, 

դրանց հետագա հավաքակցման և տեղադրման 

նպատակով: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ – առկա է 

3 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 19 000.0 

հազ.դրամ 

4. Համայնքային տեխնիկա 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի  միջոցներ 

Ոլորտ 5. Ճանապարհների բարեկարգում 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել 

ներհամայնքային 

ճանապարհների 

անցանելիության 

մակարդակը և ապահովել 

բնակիչների անվտանգ 

տեղաշարժը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար 

կշիռն  ընդհանուրի կազմում -70 % 

2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված 

ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային 

նշանների մեջ - 70% 

Ծրագիր 1. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարեկարգել քաղաքի 

ճանապարհները, դրանք 

դարձնել անցանելի 

քաղաքացիների  և 

մեքենաների համար: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ապահովվել է  քաղաքի 

բնակչությանը 

անցանելի 

ճանապարհներով 

երթևեկելու 

ծառայության 

մատուցումը - 90 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմ, 

<<Բարեկարգում>

> տնօրինություն, 

Քաղաքաշինությ

ան  և 

հողօգտագործմա

ն բաժնի պետ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

իրավաբանական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Ճանապարհները դարձել են անվտանգ և անցանելի: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Նորոգված  ճանապարհների 

երկարությունը -58կմ 

2.Ընթացիկ նորոգված 

ճանապարհների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ - 70 % 

3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

վերանորոգված ճանապարհների 

անցանելիության վիճակից -  

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասա

րակություն, բնակիչներ 
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բավականին լավ      

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

– 1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1, Կազմել ճանապարհների վերանորոգման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման 

աշխատանքները: 

3.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտերը: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր –70 

000.0 հազ.դրամ 

2.Համայնքային տեխնիկա և գույք 

3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ – առկա են 

ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարեկարգել Էջմիածին 

քաղաքի  փողոցները և 

մայթերը, դրանք դարձնել 

անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկության 

համար: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Էջմիածին քաղաքի  

փողոցներըդարձել են  

անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության համար 

- 70 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմ, 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինություն, 

քաղաքաշինության

և 

հողօգտագործման 

բաժնի պետ, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

Դեկտեմ 

բեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

1. Էջմիածին քաղաքիփողոցները դարձել էն 

բարեկարգ և հարմարավետ հետիոտնի և 

տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար 

տարվա բոլոր եղանակներին: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Ճանապարհային երթևեկության 

նշաններով նշագծված փողոցների 

թիվը – 14 

2. Բարեկարգ և անցանելի 

ներբնակավայրային փողոցների 

մակերեսի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում – 60 % 

3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 

1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Քաղաքացիականհաս

արակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում: 

2, Էջմիածին համայնքի փողոցների և մայթերի 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում: 

3.Աշխատանքների կատարման ավարտական 

ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 59 000.0 հազ. 

դրամ 

2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են 

3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ–առկա են 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

Ոլորտ 6.Կրթություն  

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության և 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

որակյալ 

ծառայությունների 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի մեջ -  50% 

2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը 

մեկ երեխայի հաշվով –246.2 հազ.դրամ 

3,Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին - 90% 

4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված նախադպրոցական և 

արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 
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մատուցումը: 40% 

5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված նախադպրոցական և 

արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց 

ընդհանուր թվի մեջ - 85% 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 

1.Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցումը: 

2. Ունենալ  բարեկարգ 

տանիքներով, նորոգված 

մանկապարտեզների 

շենքեր: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը –

բավականինլավ      

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

շենքերի տանիքների 

մեծամասնությունը 

հիմնանորոգվել է , 

շենքային պայմանները 

բավարար են 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

կրթության և 

մշակույթի բաժնի 

պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

1.Ապահովվել է Էջմիածին քաղաքի 8 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն 

ՀՈԱԿ-ների  բնականոն գործունեությունը: 

2.Նորոգել ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների  շենքերի 

մեծամասնությունը: 

3. Հիմնանորոգել ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տանիքների 

մեծամասնությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 42  

խումբ 

2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող 

երեխաների թիվը –1209 երեխա 

3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 6 

4.Նախադպրոցական կրթության 

ծառայության մատուցման օրերի 

թիվը տարվա ընթացքում -  228 օր 

5.Նորոգված տանիքներով ՆՈՒՀ-երի 

քանակը 10 

6. Մատուցված ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին–

ամբողջությամբ: 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-

ների աշխատակազմեր  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասա

րակություն, բնակիչներ 

(ծնողներ) 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Թիվ 5 <<Գարուն>>մանկապարտեզՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

2.Թիվ 6 <<Արևիկ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

3. Թիվ 10 <<Շուշան>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

4. Թիվ 11 <<Հասմիկ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

5. Թիվ 13 <<Ծիծեռնակ>>ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

6. Թիվ 14 <<Ձնծաղիկ>>ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված 

ռեսուրսներ)  

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր 306 

610.5 հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
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ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

7. Թիվ 15 <<Զվարթնոց>>ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

8. Թիվ 16 <<Ոստան>>ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

9. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում: 

10. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերը: 

Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը  

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության մատուցումը 

և հասանելիությունը: 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

<<Ե. Թադևոսյանի 

անվան գեղարվեստի 

դպրոց>>, <<Մ. 

Եկմալյանի անվան 

թիվ 1 երաժշտական 

դպրոց>>,<<Ս. 

Մելիքյանի անվան թիվ 

2 երաժշտական 

դպրոց>>, <<Թիվ 1 

մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ-

ների գործունեությամբ 

ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը –

շատ լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի 

արտադպրոցակ

ան հիմնարկների  

տնօրեններ, 

կրթության և 

մշակույթի բաժնի 

պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Ապահովվել է <<Ե. 

Թադևոսյանի անվան 

գեղարվեստի դպրոց>>, 

<<Մ. Եկմալյանի անվան 

թիվ 1 երաժշտական 

դպրոց>>, <<Ս. Մելիքյանի 

անվան թիվ 2 

երաժշտական դպրոց>>, 

<<Թիվ 1 

մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ-

ների բնականոն 

գործունեությունը: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

1. <<Ե. Թադևոսյանի անվան գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ 

հաճախող մեկ երեխայի համար գանձվող ամսական վճարի 

չափը, 0-3000 դրամ 

2. <<Ե. Թադևոսյանի անվան գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի 

կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա 

ընթացքում 9 ամիս 

3. <<Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ 

հաճախող երեխաների թիվը 272 երեխա 

4. <<Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ 

հաճախող երեխաների թիվը 252 երեխա 

5.Համայնքում երաժշտական դպրոցներ հաճախող երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, 

9% 

7. <<Թիվ 1 մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը, 

708 մարզիկ 

8. <<Թիվ 1 մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների 

թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր 

9. <<Թիվ 1 մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ 11% 

10. <<Թիվ 1 մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների 

համար գումար չի գանձվում: 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի 

արտադպրոցական 

հիմնարկներիաշխատակ

ազմեր,  կիսամյակային 

և տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 
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Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1, <<Ե. Թադևոսյանի անվան գեղարվեստի 

դպրոց>>ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 

պահպանում 

2.<<Թիվ 1 մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ-ի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 

մակարդակի պահպանում 

3. <<Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական 

դպրոց>>, <<Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 

երաժշտական դպրոց>>ՀՈԱԿ-ների կողմից 

մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 

մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատողներ - 181 

2. ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված  ՀՈԱԿ-ների պահպանման 

ծախսեր 200 273.7 հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտայիննպատակ 

Կազմակերպել համայնքի 

մշակութային կյանքը և 

ապահովել որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցումը: 

Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ 

1.Համայնքային գրադարանի, մշակույթիտան, թանգարանների առկայություն - այո 

2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 23 % 

3.Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների 

ընդհանուր թվի մեջ - 15 % 

4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին - 80 % 

Ծրագիր 1. Համայնքային գրադարանի, մշակույթիտան, թանգարանների  սպասարկում 

Ծրագրի նպատակ 

1.Ապահովվել է 

համայնքային 

ենթակայության 

գրադարանի, 

թանգարանների, 

մշակույթի պալատի և այլ 

մշակութային 

հաստատությունների 

բնականոն 

գործունեությունը 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

համայնքային 

ենթակայության 

գրադարանի, 

թանգարանների, 

մշակույթի պալատի և 

այլ մշակութային 

հաստատությույյերը 

ապավոված են 

շենքային և գույքային 

պայմաններով- ավելի 

շատ լաց քան 

բավարար,    

մշակույթային 

հաստատությունների 

աշխատակազմերի 

գործնության 

մակարդակը- բարձր 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի 

մշակութային 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

կրթության և 

մշակույթի 

բախնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Ապահովվել է համայնքային ենթակայության 

գրադարանի, թանգարանների, մշակույթի պալատի և 

այլ մշակութային կազմակերպությունների 

բնականոն գործունեությունը, նրանց կողմից 

մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը և 

որակը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Համայնքային ենթակայության 

գրադարանի, թանգարանների, 

մշակույթի պալատի և այլ 

մշակութային 

կազմակերպությունների 

աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը - 84 

2. անցկացվող մշակույթային 

միջոցառումների վերաբերյալ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի 

մշակութային ՀՈԱԿ-

ների աշխատակազմեր,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

բնակիչներ 
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բնակիչների իրազեկվածության 

մակարդակը –ավելի շատ դրական 

քան բավարար 

3.Թանգարանների աշխատակազմի 

աշխատանքային օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում, 302 օր 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Հովհաննես Հովհաննիսյանի անվան 

կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ի և նրա 7 

տեղամասերի  պահպանում 

2 .<<Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ի պահպանում 

3. Էջմիածնի քաղաքապետարանի <<Հ. 

Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան>> ՀՈԱԿ-ի 

պահպանում 

4. <<Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ>> ՀՈԱԿ-

ի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր 98 967.3 հազ դրամ 

2. ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ - 84 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի  միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային բնույթի 

ծառայությունների 

մատուցումը, 

երիտասարդության ազատ 

ժամանցի նպատակային 

կազմակերպումը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Համայնքի բնակիչներն 

ապահովված են 

մշակութային 

ծառայություններից 

մշտապես օգտվելու 

հնարավորությամբ, 

ակտիվ 

մասնակցություն ունեն 

համայնքի տոնական և 

հիշատակի օրերին 

նվիրված 

միջոցառումներին – 

այո 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմ, 

համայնքի 

մշակութային 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

կրթության և 

մշակույթի բաժնի 

պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Իրականացվել են տոնական միջոցառումների 

պատշաճ կազմակերպում 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված գրողների, 

հանրաճանաչ մարդկանց հետ 

հանդիպումների թիվը - 12  

2. Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված ցուցահանդեսների 

թիվը -25 

2.Մատուցված մշակութային 

ծառայությունների 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմերին, կարգերին և 

չափորոշիչներին – 

համապատասխանում է 

3.Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված մշակութային 

միջոցառումների թիվը - 183 

4.Բնակիչների կարծիքը 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

համայնքի 

մշակութային ՀՈԱԿ-

ների աշխատակազմեր,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

բնակիչներ 
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կազմակերպվող միջոցառումների 

վերաբերյալ -ավելի շատ լավ, քան 

բավարար 

5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

1տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Մշակութային կազմակերպությունների 

աշխատակազմի արդյունավետ և որակյալ 

գործունեության ապահովում: 

2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր 22700.0 հազ դրամ 

 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի  բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 8.Առողջապահություն   

Ոլորտային նպատակ 

Բնակչության սոցիալապես 

անապահով խմբի անձանց 

բուժօգնության 

ցուցաբերում  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում բնակչության սոցիալապես անապահով խմբի 

անձանց բուժօգնության, հետազոտությունների, դեղորայքային բուժման և 

վիրահատությունների հարցերում 45% 

Ծրագիր 1. Աջակցություն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբի անձանց բուժօգնության ոլորտում 

Ծրագրի նպատակ 

1. Աջակցություն 

սոցիալապես անապահով 

խմբի անձանց 

բուժօգնության հարցերում 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բարելավվել է 

սոցիալապես 

անապահով խմբի 

անձանց 

բուժօգնության, 

հետազոտությունների, 

դեղորայքային 

բուժման և 

վիրահատությունների 

աջակցության 

հասցեականությունը 

(հարցումների հիման 

վրա)- լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

ընդհանուր, 

սոցիալական և 

առողջապահությ

ան բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Բարձրացել է սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող բուժօգնության, 

հետազոտությունների, դեղորայքային բուժման և 

վիրահատությունների աջակցության 

հասցեականությունը: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1.Բուժ. օգնություն ստացած անձանց 

թիվը -146 

2.Ծրագրերի շահառուների 

բավարարվածությունը ծրագրից 

(հարցումների հիման վրա) – 

բավականին լավ      

3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

աշխատակազմի 

ընդհանուր, 

սոցիալական և 

առողջապահության 

բաժին,  կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շահառուներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Դրամական օգնություն բուժման կարիգ ունեցող 

անձանց 

 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Սոցիալական հարցերով  զբաղվող աշխատակիցների- առկա 

են 

2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական 

աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 9 200.0 հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների  

սոցիալական վիճակը 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա)–ավելի շատ լավ, քան վատ 

Ծրագիր 1.Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, բազմազավակ ընտանիքներին, պատերազմի 

վետերաններին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, տարեցներն և հաշմանդամներին, առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաներին  աջակցության  

Ծրագրի նպատակ 

1.Աջակցություն համայնքի 

սոցիալապես անապահով 

բնակիչներին, 

բազմազավակ 

ընտանիքներին, 

պատերազմի 

վետերաններին, զոհված 

ազատամարտիկների 

ընտանիքներին, 

տարեցներն և 

հաշմանդամներին, առանց 

ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաներին 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բարելավվելէ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

(հարցումների հիման 

վրա)- լավ 

 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

ընդհանուր, 

սոցիալական և 

առողջապահությ

ան բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Բարձրացել է սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը: 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

1.Սոցիալական աջակցություն 

ստացած ընտանիքների թիվը- 878   

2. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած բազմազավակ 

ընտանիքների թիվը- 5 

3. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած վետերանների թիվը - 3  

4. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքների 

թիվը - 78  

5.Վառելափայտ ստացած 

ընտանիքների թիվը - 500 

6. Ծերերի տանը և <<Մեր տունը>> 

սոցիալական ՀԿ-ի շահառուների 

թիվը - 16 

7.Սոցիալական ծրագրերի 

շահառուների բավարարվածությունը 

ծրագրից (հարցումների հիման վրա) 

– ավելի շատ լավ, քան բավարար 

8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

աշխատակազմի 

ընդհանուր, 

սոցիալական և 

առողջապահության 

բաժին,  կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շահառուներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Դրամական և նյութական օգնություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

2.Դրամական օգնություն ուսանողներին  

3.Դրամական և նյութական օգնություն Հայրենական 

պատերազմի վետերանններին և զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին 

4.Ամենամսյա աջակցություն Ծերերի տանը և <<Մեր 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Սոցիալական հարցերով  զբաղվող աշխատակիցների- առկա 

են 

2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական 

աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 20 800.0 հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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տունը>> սոցիալական ՀԿ-ին 

Ոլորտ 10. Անասնաբուժություն   և   բուսասանիտարիա 

Ոլորտային նպատակ 

Նպաստել համայնքում 

անասնապահության 

զարգացմանը և բույսերի 

սանիտարական վճակի 

բարելավմաը, կանխելով 

հիվանդություններիև 

համաճարագների 

տարածումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 

1.Անասնաբուժական  ծառայությունների մատուցում անասնապահությամբ զբաղվող   

բնակիչներին-առկա է 

 

2.Տարվա ընդացքում բույսերի բուժմանը և հիվանդությունների վերացման 

աշխատանքները կատարվում են առնվազն 4 անգամ 

 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական և բուսասանիտարական ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Նպաստել համայնքում 

անասնապահության  

զարգացմանը, բույսերի 

սանիտարական վճակի 

բարելավումը, դրանց 

բուժմանը և 

հիվանդությունների ու 

անասնագլխաքանակի մեջ 

համաճարագների 

կանխարգելմանը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ապահովվել է 

անասնապահությամբ 

զբաղվող համայնքի 

բնակչությանը 

անասնաբույժի 

ծառայությունների 

որակյալ մատուցում: 

Ապահովվել է 

բուսասանիտարիայի 

ոլորտում 

ծառայությունների 

որակյալ մատուցում: 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Էջմիածնի 

քաղաքապետարա

նի 

<<Բարեկարգում>

> տնօրինություն, 

Ֆինանսական 

բաժնի պետ, 

քաղաքաշինությա

ն և 

հողօգտագործման 

բաժին, 

անասնաբույժ 

 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ 

1.Կազմակերպվել է համայնքում  անասնաքանակի  

հաշվում, անասնապահությամբ  զբաղվող 

բնակիչների հետ հանդիպումներ և անասնաբույժի 

ծառայությունների որոկյալ մատուցում 

 

2.Ապահովվել է անհրաժեշտ թունաքիմիկատների և 

պարարտանյութերի գնում, բույսերի բուժման և 

վնասատուների վերացման համար: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Քաղաքի անասնագլխաքանակի 

թիվը  

Խոշոր եղջրավոր 1948 

Խոզեր 3447 

Մանր եղջրավոր 6980 

Թոչուններ 10220 

Ճագառներ- 320 

Մեղվաընտանիքներ -115 փետակ 

2.Անասնապահությամբ զբաղվող 

բնակիչների  կարծիքը 

անասնաբույժի մատուցած 

ծառայությունների  վերաբերյալ- լավ 

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածնի 

քաղաքապետարանի<<

Բարեկարգում>> 

տնօրինություն, 

անասնաբույժ,  

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Էջմիածին համայնքում անասնաբուժություն   և   

բուսասանիտարիաի կազմակերպում, 

անասնապահության խթանում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1. Քաղաքապետարանում անհրաժեշտ աշխատակիցներ- առկա 

են 

2. Թունաքիմիկատներ, պարարտանյուր և դեղորայք-առկա է 

3. Էջմիածին քաղաքի անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիաիրականացնելու համար բյուջեով 

նախատեսված ծախսեր 1400.0 հազ.դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը 
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բոլոր բնակավայրերում 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  

որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների 

մատուցումըև շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը: 

սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 70% 

2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 70% 

3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը 

համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 75% 

4. Համայնքում կազմակերպված շաբաթօրյակների թիվը տարվա մեջ -5 

Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել  համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

կոմունալ 

ծառայությունների 

մատուցման որակի 

բարձրացումը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը 

համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում- 

ամբողջությամբ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչություն>>, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ 

1.Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում: 

2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Աղբատար մեքենաների թիվը 15 

մեքենա 

2.Աղբահանության ծառայության 

մատուցման  հաճախականությունը 

բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերում ամեն օր- օրը 2-3 անգամ, 

իսկ սեփական սեկտորում շաբաթը 3 

անգամ 

3. Բնակիչների կարծիքը 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման վերաբերյալ- ավելի շատ 

լավ, քան բավարար 

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչության>> պետ,  

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Էջմիածին համայնքում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

կազմակերպում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Էջմիածին քաղաքի <<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>>աշխատակիցներ - 128 

2. Էջմիածին քաղաքի <<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>> գույք և տեխնիկա 

3 Էջմիածին քաղաքի <<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>>պահպանության համար բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր 91 739.2 հազ.դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում  

Ծրագրի նպատակ 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ վարչության>>-ը 

և <<Բարեկարգում>> 

տնօրինությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 
Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ վարչության>> 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչության>> 

պետ, 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 
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ապահովել են արդի 

պահանջներին 

համապատասխան 

սարքավորումներով և 

դրանց գործնեության 

համար անհրաժեշտ 

նյութերով: 

և <<Բարեկարգում>> 

տնօրինությունը 

տեխնիկական 

ապահովվածությունը 

աճել է – այո 

<<Բարեկարգում>>

տնօրինություն, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Էջմիածին քաղաքի <<Բնակարանային կոմունալ 

վարչություն>> - ը  և <<Բարեկարգում>> 

տնօրինությունը ապահովված են ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային 

սարքավորումներով  

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Ձեռք բերված մարտկոցների 

քանակը –6 հատ 

2.Ձեռք բերված անվադողերի քանակը 

- 28 հատ 

3. Ձեռք բերված  տեխնիկայի քանակը 

40 

4. Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>> և <<Բարեկարգում>> 

տնօրինության տեխնիկայի 

սարքավորումներով 

ապահովվածության մակարդակը - 

80% 

8.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 

1 տարի 

Տեղեկատվականաղբյու

րներ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային 

կոմունալ 

վարչության>> պետ, 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինության տնօրեն, 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,բն

ակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

Սարքավորումների ձեռքբերում և վերազինում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է 

2. Ծրագրի արժեքը՝ 4 250.0  հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի  բյուջեի  միջոցներ 

Ծրագիր 3.Կանաչապատ տարծքների պահպանություն և ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքում կանաչապատ 

տարածքների ընդլայնում, 

առկա տարածքների 

պահպանում և 

սպասարկում: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Էջմիածնի 

քաղաքապետարնի 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինության 

տեխնիկայով 

ապահովվածությունը 

– բավարար 

Համայնքի 

կանաչապատ 

տարածքների ջրով 

սպասարկումը-

բավարար, 

 Շրջակա միջայարի 

բարելավումը –լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմ, 

Էջմիածնի 

քաղաքապետա

րանի 

<<Բարեկարգմո

ւն>>տնօրինությ

ուն, 

ֆինանսական 

բաժնի պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Էջմիածին համայնքն ապահովված է կանաչապատ 

տարածքներով, անհրաժեշտ տեխնիկայով, 

խորքային հորերով, անհրքժեշտ խողովակաշարով, 

փականներով և ջուր տեղափոխող տեխնիկաներով: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Կանաչապատ տարածքների չափը-

75,24հա 

2. Խորքային հորերի քանակը-10 

3.  Անհրաժեշտ տեխնիկա 14 

4. Խողովակաշարի երկարություն 

12950կմ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

<<Բարեկարգմուն>>տնօ

րինության տնօրեն, 

աշխատակազմ,  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
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5. Ձեռք բերված ծառների տնկիների 

քանակը- 1450, սերմերի կանակը 

50կգ, Ծաղկասածիլների քանակը-642 

Էլեկտրոէներգիայի ծախս 280 394ԿՎ 

6.Ծրագրիիրականացմանժամկետը - 

1 տարի 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Համայնքում կանաչապատ տարածքների 

տարածքների պահպանում, սպասարկում և 

ընդլայնում:Ծառատունկի անցկացում, կանաչապատ 

տարածքի ընդլայնում, ծաղիկների տնկում: 

Կանաչապատ տարածքների ջրով սպասարկում ու 

թունաքիմիկատներով բուժում: 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է 

2. Ծրագրի արժեքը՝ 10 000.0 հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ12.Զբոսաշրջություն 

Ոլորտային նպատակ 

Խթանել համայնքում 

զբոսաշրջության 

զարգացումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված 

համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 90 % 

2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 5 % 
Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքում զարգացնել 

զբոսաշրջությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Համայնքում 

զբոսաշրջային 

ծրագրերի 

առկայությունը- առկա 

է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

 կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմ, 

ինֆորմացիայի, 

վերլուծության և 

արտաքին 

կապերի բաժին, 

ֆինանսական 

բաժին 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարո

ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունքներ  

Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են 

համայնքային ծառայությունների մատուցման 

որակից: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1.Պատրաստված գովազդային 

հոլովակների քանակը - 1 

2. Զբոսաշրջիկների կարծիքը 

մատուցված ծառայությունների 

մասին (հարցումների հիման վրա) – 

լավ 

4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 

- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

ինֆորմացիայի, 

վերլուծության և 

արտաքին կապերի 

բաժին, 

 կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

զբոսաշրջիկներ, 

բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1, Բուկլետների տպագրում 

2.Գովազդային պաստառների պատրաստում 

3.Միջոցառումների կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Գովազդային պաստառների, բուկլետների տպագրության և 

միջոցառումների կազմակերպման համար համայնքի բյուջեով 

նախատեսված ծախսեր 1000.0 հազ. դրամ 

2.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ 

3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝- առկա են 

Ֆինանսավորման  աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 
Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 
 

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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1 

Էջմիածնի 

քաղաքապետարանի 

վարչական շենք 

Սբ. Մ. Մաշտոց փող. 0 5184 քմ Բավարար 
Համայնքային 

սեփականություն 
 

2 
Թիվ 5 մանկապարտեզ 

 
Չարենց թաղ. թիվ  8/1 

2342,4 

քմ 

Ավելի շատ վատ 

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն  

3 Թիվ  6 մանկապարտեզ Մ. Մեխակյան փող. թիվ 35/2 

1238.5 

քմ 

 

Բավարար Համայնքային 

սեփականություն  

4 
 

Թիվ  11 մանկապարտեզ 
Պատկանյան փող.թիվ 37/2 1131քմ 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն  

5 
Թիվ  10 մանկապարտեզ 

 
Վ. Առաջին փող. թիվ 68/1 

1201.6 

քմ 

Ավելի շատ 

բավարար քան  

լավ 

Համայնքային 

սեփականություն 
 

6 

Թիվ  13  մանկապարտեզ Բաղրամյան փող. 0 1910քմ Ավելի շատ 

բավարար քան  

վատ 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

7 

Թիվ  14 մանկապարտեզ Կոստանյան փող.   0 1940քմ Ավելի շատ 

բավարար քան  

վատ 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

8 

Թիվ 15 մանկապարտեզ Արագածի  զ. թիվ  20 

2275.8 

քմ 

Ավելի շատ 

բավարար քան  

լավ 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

9 
Թիվ  16  մանկապարտեզ 

Արագածի զ.  թիվ 21 
2368.2 

քմ 

Ավելի շատ լավ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

10 
Կոմիտասի անվան մշակույթի 

պալատ 
Սբ. Մ. Մաշտոց  փող.     թիվ 

75 

4490.7 

քմ 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 
 

11 Մշակույթի  տուն 
Զվարթնոց թաղ. Մանուշյան 

փող.  0 467.0քմ 

Ավելի շատ վատ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 
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12 
Հ. Հովհաննիսյանի  անվան 

կենտրոնական գրադարան 
Սբ. Մ. Խորենացի փող. թիվ 

2 
258.3քմ 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն  

13 
Թիվ 1 երաժշտական դպրոց Կոմիտասի հրապարակ 

1297.2 

քմ 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

14 
Թիվ 2 երաժշտական դպրոց Սբ. Մ. Խորենացի փող. թիվ 

8 717.8քմ 

Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

15 
Մանուկ Աբեղյանի անվան 

թանգարան 
Սբ. Մ. Խորենացի փող. թիվ 

2/42 
225.4քմ 

Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

16 
Հ. Հովհաննիսյանի անվան 

տուն-թանգարան 
Սբ. Մ. Խորենացի փող. թիվ 

2/41 
451.4քմ 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

17 
Թանգարան Արարատյան փող. թիվ 3 

1019.8 

քմ 

Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

18 
Թիվ 1 մարզադպրոցի շենք Կամո փողոց 

1438.6ք

մ 

Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

19 
Թիվ 2 մարզադպրոցի շենք Իսի-լե- մուլինո փող. թիվ 5 332.3քմ Ավելի շատ վատ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

20 
Ոչ բնակելի  տարածք 

/նոտարական գրս./ 

Սբ. Մ. Խորենացի թիվ 2/43 51.8քմ Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

21 
Արցախյան պատերազմում 

զոհվածների հուշարձան 

Թիվ 1 երաժշտական 

դպրոցի հարակից տարածք 

0.1130 

հա 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

22 
Ե. Չարենցի հուշարձան Չարենց  թաղամաս 0.0045 

հա 

Ավելի շատ լավ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

23 
Մարզադպրոցի տարածք Տերյան փող, թիվ 971/7 1.5052հ

ա 

Շինությունը 

կառուցվում է 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

24 
Ոչ բնակելի տարածք 

/անձնագրային գրս./ 

Սբ. Մ. Մաշտոց թիվ 8ա/21 125.5քմ Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

25 
Լողավազան Կոմիտասի փող. թիվ 36/1 331,0քմ Ավելի շատ վատ  

քան բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

26 
ԿՈ-413ԳԱԶ 53 Ք.Էջմիածին 4 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

27 
ԿՈ 440 ԳԱԶ 53 Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

28 
ԶԻԼ ՄԱԶ 45021 Ք.Էջմիածին 4 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

29 Զիլ ՄԱԶ  130 Ք.Էջմիածին 2 հատ Ավելի շատ վատ Համայնքային  
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քան  բավարար սեփականություն 

30 
ԶԻԼ  130    Ք.Էջմիածին 4 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

31 
Զիլ ՄԱԶ  130   ջրցան Ք.Էջմիածին 1հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

32 

Զիլ  ջրցան    

Ք.Էջմիածին 

1 հատ Ավելի շատ 

բավարար քան  

վատ 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

33 
ԿԱՄԱԶ ԿՈ 318 Ք.Էջմիածին 1 հատ Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

34 
DT75 բուլդուզոր Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

35 
CS-3CX ԱՄԲԱՐՁԻՉ Ք.Էջմիածին 1 հատ Բավարար Համայնքային 

սեփականություն 

 

36 
Ա/մեքենա Գազել 2705 Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

37 
Հիդրոամբարձիչ Գազ - 53 -01 

ԱՊ - 17  

Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

38 
Խոտհնձիչ ռոտոր. G 44 PK 41 Ք.Էջմիածին 5 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

39 
Խոտհնձիչ թելային OLEO - MAK 

Sparta 25/250 T 

Ք.Էջմիածին 9 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

40 
Մինի տրակտոր  M 200- 107 

HRB 

Ք.Էջմիածին 2 հատ Ավելի շատ լավ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

41 
Ձյուն մաքրող սարք 2 STAGE 107 

CMW 

Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 

 

42 
Ա/մեքենա Գազ-53 12 

ամբարձիչ 

Ք.Էջմիածին 1 հատ Ավելի շատ վատ 

քան  բավարար 

Համայնքային 

սեփականություն 
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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 ֆինանսավորման աղբյուրները 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

ի
 բ

յո
ւջ

ե
 

Պ
ե

տ
ա

կ
ա

ն
 բ

յո
ւջ

ե
 

Դ
ո

ն
ո

ր
 

կ
ա

զ
մ

ա
կ

ե
ր

պ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

-Ք
Հ

-Մ
Հ

 

հ
ա

մ
ա

գ
ո

ր
ծա

կ
ցո

ւթ
յո

ւն
 

Ա
յլ

 ա
ղ

բյ
ո

ւր
ն

ե
ր

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 172839.7 172839.7     

2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ 

ծառայությունների մատուցման 

բարելավում 

3000.0 3000.0     

3. Համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող գույքի կառավարում և 

տեղակատվական ծառայությունների 

մատուցում 

1000.0 1000.0     

 Վարչական սարքավորումների ձեռք 

բերում 

3000.0 3000.0     

Ընդամենը 179 839.7 
179 839.7     

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

1. Քաղաքացիական պաշտպանության 

կառավարմանն աջակցություն 
300.0 300.0 

    

Ընդամենը 300.0 300.0     

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

1. Բնական աղետներից առաջաված 

վնասվածքներից կամ վնասների 

վերականգնման կազմակերպում 
1000.0 1000.0 

    

Ընդամենը 1000.0 1000.0     

 

Ոլորտ4. Քաղաքաշինություն և  կոմունալ  տնտեսություն 

1. Համայնքի լուսավորության ցանցի 

սպասարկում և անցկացում 

10 000.0 10 000.0     

2. Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ 

կառավարում 

16 000.0 16 000.0     

3. Փողոցային լուսավորություն 25 000.0 25 000.0     

4. Քաղաքապետարանի վարչական շենքի 

համար արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) 

19 000.0 19 000.0  
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կայանի  տեղադրում 

Ընդամենը 70 000.0 70 000.0     

Ոլորտ 5. Ճանապարհների բարեկարգում 

1. Ճանապարհներիընթացիկնորոգում 70 000.0 70 000.0     

2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ 

վերանորոգում և դրանց նախագծերի 

պատվիրում 

59 000.0 

 

59 000.0   

  

Ընդամենը 129 000.0 129 000.0     

Ոլորտ 6. Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական 

կրթության կազմակերպում 
306 610.5 306 610.5   

  

2. Համայնքում արտադպորցական 

դաստիարակության կազմակերպում 
200 273.7 200 273.7   

  

Ընդամենը 506 884.2 506 884.2     

 

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքային գրադարանի, 

մշակույթիտան, թանգարանների  

սպասարկում 

98 996.3 98 996.3 

    

2. Համայնքի մշակութային միջավայրի 

բարելավում, որակյալ ծառայությունների 

մատուցում 

22700.0 22700.0 

    

Ընդամենը 121 696.3 121 696.3     

Ոլորտ 8. Առողջապահություն    

1. Աջակցություն բնակչության սոցիալապես 

անապահով խմբի անձանց բուժօգնության 

ոլորտում  

9 200.0 9 200.0 

    

Ընդամենը 9 200.0 9 200.0     

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Համայնքի սոցիալապես անապահով 

բնակիչներին, բազմազավակ 

ընտանիքներին, պատերազմի 

վետերաններին, զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

տարեցներն և հաշմանդամներին, առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին 

և կազմակերպություններին 

աջակցություն 

20 800.0 20 800.0 

    

Ընդամենը 20 800.0 20 800.0     

Ոլորտ 10. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

1. Էջմիածին համայնքում 

անասնաբուժությանն   և   

բուսասանիտարիաի կազմակերպում 
1 400.0 1 400.0 

    

Ընդամենը 1100.0 1100.0     

Ոլորտ11. Շրջակա  միջավայրի  պահպանություն 

1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների 

մատուցում 

91 739.2 91 739.2     

2. Տրանսպորտային սարքավորումներով 

վերազինում  

4 250.0 4 250.0     
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3. Կանաչապատ տարածքների 

պահպանություն և ընդլանում 

10 000.0 10 000.0 
  

  

Ընդամենը 105 989.2 105 989.2     

Ոլորտ12. Զբոսաշրջություն 

1. Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի 

իրականացում 
1000.0 1000.0   

  

Ընդամենը  1000.0 1000.0     

Ընդհանուրը 1 147 080.4 1 147 080.4     

 

 

 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 

արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 

 

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

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 

Շեղում

ը 
Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

քաղաքապետարանի 

վարչական շենք և գույք 

առկա է 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատողների թիվը 

 

66 

   

Ելքային 

(որակական) 

Համայնքի 

աշխատակազմում 

բարձրագույն կրթություն 

ունեցող աշխատողների թվի 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, % 

 

 

93 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային օրերի 

թիվը տարվա ընթացքում 

 

249 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, 

բնականոն գործել են, 

բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցված  

հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

(հարցումների հիման վրա) 

 

Բավականին 

լավ 

   

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

53,5 

 

 

 

 

  



37 
 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում,  % 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
172 839.7 

 

 

  

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Գույքային հարկերի 

հաշվառման ծրագրային 

ավտոմատացված 

համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի 

առկայություն 

առկա է 

   

Համայնքի պաշտոնական 

համացանցային կայք 
առկա է 

   

Համայնքի աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը 

 

55 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի 

կողմից սպասարկված 

հաճախորդների թիվը 

5642  

  

Ելքային 

(որակական) 

ՔԿԱԳ-ի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

բողոք-դիմումներ,% 

____  

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում 

249  

  

Համայնքում կիրառվող 

համակարգչային ծրագրերի 

թարմացման 

հաճախականությունը 

6 ամիսը 

մեկ 

անգամ 

 

  

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը,  տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքային 

ծառայությունների 

արդյունավետ, թափանցիկ 

կառավարումը, 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության 

պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի 

արդյունավետ աշխատանքը 

(հարցումների հիման վրա) 

 

Բավականին 

լավ 
 

  

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
3 000.0 

   

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների 

մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն 
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արժեքը արժեքը 

Մուտքային 

Աշխատակազմի վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլ 

համակարգեր  

առկա է  

  

Աշխատակազմի 

կառավարման համակարգեր 
առկա է  

  

Աշխատակազմում 

չափագրում իրականացնող 

աշխատակիցներ 

2  

  

Համայնքի պաշտոնական 

համացանցային կայք  
առկա է  

  

Ելքային 

(քանակական) 

Անշարժ գույքի գրանցումներ առկա է    

Հողի հարկի և գույքահարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում,  % 

80  

  

Քաղապետարանի հետ 

համագործակցող 

կազմակերպությունների 

քանակը 

5  

  

Ելքային 

(որակական) 

Համայնքի սեփականություն 

համարվող անշարժ գույքի 

կառավարման, չափագրման, 

պետական գրանցման 

աշխատանաքների 

թափանցիկության և 

հրապարակայնության 

մակարդակի բարձրացումը 

(հարցումների հիման վրա), % 

- ով 

65-70 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի գույքի 

կառավարման և 

տեղեկատվական 

ծառայությունների 

մատուցման համակարգի 

առկայությունը   

առկա է 

 

 

 

  

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
1000.0 

   

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր  4. Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում 

անհրաժեշտ սարքվորումների 

և տեխնիկական միջոցների 

առկայություն 

առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

UPS-ների քանակը  

 
6 
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համակարգիչների քանակը 55    

տպող սարքերի քանակը 19    

սկաների քանակը 6    

գունավոր տպիչ 1    

բազմաֆունկցիոնալ 

սարքավորումների քանակը 
3 

   

Ելքային 

(որակական) 

Աշխատակազմի 

աշխատողների կարծիքը 

սարքավորումներով 

ապահովվածության մասին 

Ավելի 

շատ լավ 

քան  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Քաղաքապետարնը 

ապահովված է տեխնիկական 

սարքավորումներով և 

համակարգչներով 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
3 000.0 

   

 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների 

մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

Արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում զորակոչի 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

առկա է 

 

 

  

Ելքային 

(քանակական) 

Նվերներ ստացած 

զորակոչիկներիթիվը, 
42 

   

Ձեռքբերված 

նվերներիքանակը 
42 

   

Ելքային 

(որակական) 

Համայքի բնակիչների 

վերապատրաստման 

դասընթացների շնորհիվ 

աղետների դեպքում 

տեղեկացված լինելու, 

բնական աղետներից 

առաջաված վնասվածքներից 

կամ վնասների 

վերականգնան ծրագրեր 

առկա է 

   

Զորակոչիկների 

բավարարվածությունը 

մատուցված 

ծառայություններից  

Շատ լավ  

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Զորակոչիկների ծնողների 

բավարարվածությունը 

համայնքի կողմից 

իրականացված աջակցության 

միջոցառումներից 

(հարցումների հիման վրա)    

շատ լավ  
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
300.0 

   

 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Ծրագիր 1.Բնական աղետներից առաջաված վնասվածքներից կամ վնասների վերականգնման կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

Արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Օրենքով սահմանված կարգի 

և արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու 

վերաբերյալ   պլանի 

առկայություն 

առկա է 

 

 

  

Ելքային 

(քանակական) 

Բնակիչների իրազեկման 

մակարդակը   աճ % 
60 

   

Ելքային 

(որակական) 

Արտակարգ իրավիճակների 

դեպքում քաղաքի 

բնակչության կողմից առագ 

կողմնորոշվելու և 

արձագանքելու 

հնարավորություն 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայքի բնակիչների համար 

անցկացվող դասընթացների, 

դասախոսությունների և 

վարժանքների շնորհիվ աճելե 

նրանց արտակարգ 

իրավիճակների ժամանակ 

տեղեկացված լինելու 

մակարդակը 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
1 000.0 

   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և անցկացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքային տեխնիկա և 

գույք 

 

առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Գիշերային լուսավորության 

հենասյուների թիվը 

 

2482 

   

Ելքային 

(որակական) 

Գիշերային լուսավորորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի մեջ, % 

 

81 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գիշերային 

լուսավորվածության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ 

 

5 

   

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական Բնակիչների Ավելի    
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արդյունքի բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից 

շատ լավ 

քան  

բավարար 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
10 000.0 

   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>>աշխատակիցն

եր 

128    

Համայնքային տեխնիկա առկա է    

Նախագծա-նախահաշվային  

փաստաթղթերի քանակը 

 

առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Սպասարկված 

բազմաբնակարան շենքերի 

քանակը 

 

185 

   

Բազմաբնակարան շենքերի 

պարտադիր նորմերի 

կատարաման վճարի չափը 

քառակուսի մետրի համար, 

դրամ 

 

 

17 

   

Տեղադրված դռներով 

շքամուտքերի շենքերի 

քանակը  

 

44 

   

Տեղադրված դռներով 

շքամուտքերի քանակը 

356    

Վերանորոգված տանիքներ 

ունեցող բազմաբնակարան 

շենքերի  քանակը 

 

85 

   

Ելքային 

(որակական) 

Մատուցված 

ծառայությունների 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին 

այո 

 
 

  

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

բնակարանային 

շինարարության ոլորտում 

մատուցված 

ծառայություններից 

 

 

բավարար 
 

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Ներդրվել է բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

պահպանման  և 

արդյունավետ կառավարման 

համակարգը   

առկա է  

  

Բնակելի շենքերի 

շքամուտքերի դռները 

տեղադրված են  

առկա է 

 
 

  

Բազմաբնակարան բնակելի առկա է    
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շենքերիի տանիքներըը 

հիմնանորոգվել է 

 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
16 000.0 

   

 

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորություն 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մշակված և հաստատված 

ծրագիր  
առկա է 

   

Ծրագրի իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

առկա է 

 

 

 

Համայնքային տեխնիկա 

 
առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Լուսավորվող փողոցների, 

փակուղիների և 

նրբանցքների թիվը 

 

172 

   

Գիշերային լուսավորության 

հենասյուների թիվը 

 

2482 

   

Ելքային 

(որակական) 

Գիշերային լուսավորորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի մեջ, % 

 

81 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Բնակիչների և 

զբոսաշրջիկների 

բավարարվածությունը 

գիշերային 

լուսավորվածությունից 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

 

  

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

25 000.0 

   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 4. Քաղաքապետարանի վարչական շենքի համար  արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կայանների  

տեղադրման 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

առկա է 

   

Ծրագրի համար բյուջեի 

նախատեսում 

 

առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Տարեկան կկատարվի  

էներգիայի խնայողություն 

85 000ԿՎ    

ՖՎ կայանը կտա էներգիա 50ԿՎ    

Ելքային Էներգիայի խնայում, որը     
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(որակական) կբերի աշխատակազմի 

մասով բյուջեում էներգիայի 

համար վճարվող  

գումարների նվազեցմանը, 

 կլիմայի փոփոխությունների  

մեղմացմանը, % 

 

60% 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

էներգաարդյունավետ և 

վերականգնվող էներգիայի 

աղբյուրի առկայություն 

 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
19 000.0 

   

 

Ոլորտ 5. Ճանապարհների  բարեկարգում 

Ծրագիր 1. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

առկա է 

   

Համայնքային տեխնիկա և 

գույք 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Նորոգված ճանապարհների 

երկարությունը, կմ 

 

58 

   

Ելքային 

(որակական) 

Ընթացիկ նորոգված 

ճանապարհների 

տեսակարար կշիռը, 

ընդհանուրի մեջ. % 

 

70 

   

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

վերանորոգված 

ճանապարհների 

անցանելիության վիճակից    

բավարար  

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է բնակչությանը 

անցանելի փողոցներով և 

ճանապարհներով երթևեկելու 

ծառայության մատուցում, % 

 

90 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

70 000.0 

   

 

Ոլորտ 5. Ճանապարհների  բարեկարգում 

Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

առկա է 
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աշխատակիցներ 

Նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

առկա է 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Ճանապարհային 

երթևեկության նշաններով 

նշագծված փողոցների թիվը 

 

14 

   

Վերանորոգված 

միջհամայնքային 

ճանապարհների 

երկարությունը, կմ 

 

17 

   

Ելքային 

(որակական) 

Բարեկարգ և անցանելի 

ներբնակավայրային 

փողոցների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում,  % 

 

80 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

 

1 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Էջմիածին քաղաքի  

փողոցներըն դարձել են  

անցանելի ու հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար, % 

 

 

90 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

59 000.0 

   

 

 

Ոլորտ 6. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և 

գույք 

առկա է 

ըստ 

գույքագրմ

ան 

ցուցակի 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի 

թիվը 

42    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող 

երեխաների թիվը 

1209    

Ջեռուցման համակարգի 

ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

թիվը 

 

6 

   

Ելքային 

(որակական) 

Մատուցված ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին 

և չափորոշիչներին   

 

 

Ամբողջութ

յամբ 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 
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մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում 

 

228 

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

 

 

Բավական

ին  լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
306  610.5 

   

 

Ոլորտ 6. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 

Շեղու

մը 
Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակազմեր 
181 

   

 

 

ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

առկա է 

ըստ 

գույքագրմ

ան 

ցուցակի 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ելքային 

(քանակական) 

<<Ե. Թադևոսյանի անվան 

գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ 

հաճախող մեկ երեխայի 

համար գանձվող ամսական 

վճարի չափը 

 

 

0-3000 

   

<<Թիվ 1 

մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ 

հաճախող երեխաների 

համար գումարի չափ 

 

անվճար 

   

<<Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 

1 երաժշտական դպրոց>> 

ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների 

թիվը  

 

 

272 

   

<<Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 

երաժշտական դպրոց>>ՀՈԱԿ 

հաճախող երեխաների թիվը 

 

252 

   

<<Թիվ 1 մարզադպրոց>> 

ՀՈԱԿ հաճախող 

մարզիկների թիվը 

 

708 

   

Ելքային 

(որակական) 

Համայնքում երաժշտական 

դպրոց հաճախող երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը 

դպրոցահասակ երեխաների 

թվի մեջ, % 

 

 

9 

   

<<Թիվ 1 մարզադպրոց>> 

ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը 

 

 

11 
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դպրոցահասակ երեխաների 

թվի մեջ, % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

ՀՈԱԿ-ների կողմից 

ծառայության մատուցման 

ամիսների թիվը տարվա 

ընթացքում, ամիս 

 

9 

   

<<Թիվ 1 մարզադպրոց>> 

ՀՈԱԿ երեխաների 

հաճախումների թիվը 

շաբաթվա ընթացքում, օր 

 

 

6 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

<<Ե. Թադևոսյանի անվան 

գեղարվեստի դպրոց>>, <<Մ. 

Եկմալյանի անվան թիվ 1 

երաժշտական դպրոց>>, <<Ս. 

Մելիքյանի անվան թիվ 2 

երաժշտական դպրոց>>, 

<<Թիվ 1 մարզադպրոց>> 

ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ 

ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

 

 

 

 

 

 

 

Լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

200 273.7    

 

 

Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ  

Ծրագիր 1. Համայնքային գրադարանի, մշակույթիտան, թանգարանների  սպասարկում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մշակութային ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ 

84 

 

 

  

Հովհաննես Հովհաննիսյանի   

անվան  կենտրոնական  

գրադարան ՀՈԱԿ-ի և նրա 7 

տեղամասերի, <<Մշակույթ>> 

ՀՈԱԿ-ի, Էջմիածնի 

քաղաքապետարանի <<Հ. 

Հովհաննիսյանի տուն-

թանգարան>> ՀՈԱԿ-ի և 

<<Կոմիտասի անվան 

մշակույթի պալատ>> ՀՈԱԿ-ի  

շենքեր և գույք 

առկա է, 

ըստ 

գույքագրմ

ան 

ցուցակի 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ելքային 

(քանակական) 

Հովհաննես Հովհաննիսյանի   

անվան  կենտրոնական  

գրադարան ՀՈԱԿ-ի և նրա 7 

տեղամասերի 

աշխատակիցների թիվը 

 

31 մարդ 
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<<Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ի 

աշխատողների թիվը 

 

11 մարդ 

   

Էջմիածնի 

քաղաքապետարանի <<Հ. 

Հովհաննիսյանի տուն-

թանգարան>> ՀՈԱԿ-ի 

աշխատողների թիվը 

 

 

8 մարդ 

   

<<Կոմիտասի անվան 

մշակույթի պալատ>> ՀՈԱԿ-

ի, այդ թվում խմբի 

ղեկավարների և 

վետերանների ակումբի 

աշխատողների թիվը 

 

 

34 մարդ 

   

Ելքային (որակական) 

Մատուցված մշակութային 

ծառայությունների 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմերին, կարգերին և 

չափորոշիչներին   

Ամբողջութ

յամբ 
 

  

Բնակիչների կարծիքը 

կազմակերպվող 

միջոցառումների վերաբերյալ 

Ավելի շատ 

դրական 

քան  

բավարար  

 

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի բնակիչներն 

ապահովված են 

մշակութային 

ծառայություններից 

մշտապես օգտվելու 

հնարավորությամբ, ակտիվ 

մասնակցություն ունեն 

համայնքի տոնական և 

հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումներին 

 

 

 

 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
98 967.3 

   

 

Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ  

Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մշակութային ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ 

84    

Նախագծա-նախահաշվային  

փաստաթղթերի քանակը 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված գրողների, 

հանրաճանաչ մարդկանց 

հետ հանդիպումների թիվը 

12 
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Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների թիվը 

183 

   

 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

ցուցահանդեսների թիվը 

 

25 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված 

ծառայություններից 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

 

1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի բնակիչներն 

ապահովված են 

մշակութային 

ծառայություններից 

մշտապես օգտվելու 

հնարավորությամբ, ակտիվ 

մասնակցություն ունեն 

համայնքի տոնական և 

հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումներին 

 

 

 

 

 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

22 700.0    

 

Ոլորտ 8.Աջողջապահություն  

Ծրագիր 1. Աջակցություն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբի անձանց բուժօգնության ոլորտում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով խմբի անձանց 

բուժօգնության հարցերում 

այո  

  

Ելքային 

(քանակական) 

Բուժ. օգնություն ստացած 

անձանց թիվը 
146  

  

Ելքային (որակական) 

Ծրագրերի շահառուների 

բավարարվածությունը 

ծրագրից (հարցումների 

հիման վրա) 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

 

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է սոցիալապես 

անապահով խմբի անձանց 

բուժօգնության, 

հետազոտությունների, 

դեղորայքային բուժման և 

վիրահատությունների 

աջակցության 

հասցեականությունը 

(հարցումների հիման վրա) 

լավ  

  

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

9 200.0    
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Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1.Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, բազմազավակ ընտանիքներին, պատերազմի 

վետերաններին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, տարեցներն և հաշմանդամներին, առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  աջակցության 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Տեսակը 
Անվանու

մը 
Տեսակը Անվանումը 

Մուտքային 

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը 
այո 

   

Սոցիալական հարցերով  

զբաղվող աշխատակիցներ 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Սոցիալական աջակցություն 

ստացած ընտանիքների թիվը 
878 

   

 Սոցիալական աջակցություն 

ստացած բազմազավակ 

ընտանիքների թիվը 

5 

   

Սոցիալական աջակցություն 

ստացած վետերանների թիվը  
3 

   

Սոցիալական աջակցություն 

ստացած զոհված 

ազատամարտիկների 

ընտանիքների թիվը  

78 

   

Վառելափայտ ստացած 

ընտանիքների թիվը  
500 

   

Ծերերի տանը և <<Մեր 

տունը>> սոցիալական ՀԿ-ի 

շահառուների թիվը - 

16 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրերի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

ծրագրից (հարցումների 

հիման վրա) 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

(հարցումների հիման վրա) 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

20 800.0    

 

Ոլորտ 10. Անասնաբուժություն   և   բուսասանիտարիա 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական  և բուսասանիտարական  ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Անասնաբուժական  

ծառայությունների 

մատուցում 

անասնապահությամբ 

զբաղվող   բնակիչներին 

առկա է    
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անհրաժեշտ 

թունաքիմիկատների և 

պարարտանյութերի գնում, 

բույսերի բուժման և 

վնասատուների վերացման 

համար: 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Քաղաքի 

անասնագլխաքանակի թիվը, 

Խոշոր եղջրավոր  

1948    

Ճագառներ 

 

320    

Խոզեր  3447    

Մանր եղջրավոր  6980    

Թոչուններ  10220    

Մեղվաընտանիքներ - 

փետակ 

115    

Ելքային (որակական) 

Անասնապահությամբ 

զբաղվող բնակիչների  

կարծիքը անասնաբույժի 

մատուցած ծառայությունների  

վերաբերյա 

 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Էջմիածին համայնքում 

անասնաբուժությանն   և   

բուսասանիտարիաի որակյալ  

իրականացում 

 

 

Առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

1 400.0 

   

 

Ոլորտ11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ

. 

արժեք

ը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>> 

աշխատակիցներ  Էջմիածին 

քաղաքի  

 

 

128 

   

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>>  գույք և 

տեխնիկա 

 

առկա է, 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Աղբատար մեքենաների թիվը 15    

Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը  

բազմաբնակա

րան բնակելի 

շենքերում 

ամեն օր- օրը 

2-3 անգամ, 
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իսկ սեփական 

սեկտորում 

շաբաթը 3 

անգամ 

Տարվա ընթացքում 

անցկացվող 

շաբաթօրյակների թիվ 

 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

վերաբերյալ 

 

Ավելի շատ 

լավ քան  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը  

ամբողջությա

մբ 

 

 

 

  

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
91 739.2 

   

 

Ոլորտ11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Ծրագրի իրականացման 

հարցերով աշխատակազմի 

ֆինանսական (այդ թվում՝ 

գույքի) կառավարման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

 

 

 

առկա է 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Ձեռք բերված մարտկոցների 

քանակը 

6    

Ձեռք բերված անվադողերի 

քանակը 

28    

Ձեռք բերված  տեխնիկայի 

քանակը 

40    

Ելքային (որակական) 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության >> և 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինության տեխնիկայի 

սարքավորումներով 

ապահովվածության 

մակարդակը,%  

 

 

 

80 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 

արդյունքի 

Էջմիածին քաղաքի 

<<Բնակարանային կոմունալ 

վարչության>> և 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինության տեխնիկական 

 

 

 

 

այո 
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ապահովվածությունը աճել է  

Էջմիածին քաղաքի բոլոր 

փողոցներում իրականացվում 

են աղբահանության 

ծառայություններ 

 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 

4 250.0    

 

Ոլորտ11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 3.Կանաչապատ տարծքների պահպանություն և ընդլայնում 
Արդյունքային ցուցանիշները Արդյունքային ցուցանիշները 

Տեսակը Տեսակը Տեսակը Տեսակը Տեսակը Տեսակը 

Մուտքային 

Համայնքում կանաչապատ 

տարածքներ, տարածքների  

պահպանման և 

սպասարկման ծրագիր 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Համայնքի կանաչապատ 

տարածքների չափը, հա 

75,24    

Խորքային հորերի քանակը 10    

Անհրաժեշտ տեխնիկա  20    

Խողովակաշարի 

երկարություն, կմ  

12950    

Ձեռք բերված ծառների 

տնկիների քանակը  

սերմերի կանակը  

Ծաղկասածիլների քանակը 

1450 

 

50կգ, 

642 

   

Տարեկան Էլեկտրոէներգիայի 

ծախս, ԿՎ 

280 394    

Ելքային (որակական) 

Էջմիածնի քաղաքապետարնի 

<<Բարեկարգում>> 

տնօրինության տեխնիկայով 

ապահովվածությունը   

բավարար    

Համայնքի կանաչապատ 

տարածքների ջրով 

սպասարկումը 

բավարար 

 

   

Շրջակա միջայարի 

բարելավումը  

լավ    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Էջմիածին համայնքում 

կանաչապատ տարածքների, 

անհրաժեշտ տեխնիկայի, 

խորքային հորերերի, 

խողովակաշարի, 

փականների և ջուր 

տեղափոխող տեխնիկաների 

առկայություն 

առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
10 000.0 

   

 

Ոլորտ12.Զբոսաշրջություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 
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Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքին պատկանող գույք 

և սարքավորումներ 

առկա է    

Ծրագրի իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

առկա են 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Պատրաստված գովազդային 

հոլովակների քանակը 

1    

Ելքային (որակական) 

Զբոսաշրջիների կարծիքը 

մատուցված 

ծառայությունների մասին 

(հարցումների հիման վրա) 

Ավելի շատ 

դրական 

քան 

բավարար 

 

  

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1  

  

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքում զբոսաշրջային 

ծրագրերի առկայությունը  
առկա է  

  

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 

համայնքի բյուջեի միջոցներ 
1000.0 
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