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1. Ներածություն 
 
 

ՏԱՊ-ը ՝  դա  այն  փաստաթուղթն   է  ( շարժիչ  ուժը ),  որը  համախմբում  է  տվյալ  

համայնքում   առկա   մարդկային,   ֆինանսական,   վարչական,   մշակութային   և   սոցիալական   

ռեսուրսները   և      տվյալ   տարվա   համար  ուղղորդում   այդ   արժեքների  բնականոն   

առաջընթացին,   այսինքն՝       առկա   պոտենցիալի   ճիշտ  կազմակերպման  և   վերաբաշխման  

արդյունքում  այն  նպաստելու   է համայնքի  սոցիալ-տնտեսական  զարգացմանը: 

        

Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի , գործարարների,  

ներդրողների, բարերարների  և ավագանու 2021թվականի անելիքները համակարգելու 

նպատակով: Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են. 

 

 համակարգելու ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,   

 սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու 

համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին 

ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և կանոնակարգելու  ՏԻՄ-ի  

աշխատանքները , 

 համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 ՀՀԶԾ-ի  շրջանակներում  հստակեցնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների 

իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և ժամկետեր  սահմանել  դրանց  

իրականացման  համար, 

 համայնքը  դարձնել   ներդրողների,   գործարար  աշխարհի  և  զբոսաշրջության   համար  

ավելի   գրավիչ:     

Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 

բաժիններից. 

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



 
 

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և 

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։ 

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

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

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 
   Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքը բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր,  ներդրողների  համար  
գրավիչ,  գյուղատնտեսությամբ  զբաղվելու  համար  բավարար  պայմաններ  ունեցող  համայնք  
է,  որտեղ  կան  բնակչության  կենսագործունեության  և  երեխաների  ժամանցի  համար   
անհրաժեշտ   բավարար  ենթակառուցվածքներ:    
 
 
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետայի

ն արժեք 
Թիրախային

արժեք 
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 9.4 8 
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր

եկամուտների մեջ (%) 23 25 
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 2954 3034

 
 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետայ

ին արժեք 
Թիրախայի

ն արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը մատուցվող հանրային 
որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը։ 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) 
ՏԻՄ-երի գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային 
ծառայություններից, % 

85 92 



 
 

Համայնքի բնակիչների

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

18 20 

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

23 25 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության 
կազմակերպում    

2020 թվականի ընթացքում 
պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

2020 թվականի ընթացքում արտակարգ 
իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ 

- - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն    

Քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում ապահովել 
որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը։ 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը 
քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում մատուցվող 
ծառայություններից, % 

74 79 

Գերեզմանատների

համապատասխանությունը 
հատակագծին  

մասամբ մասամբ 

Հետիոտների և վարորդների

բավարարվածության աստիճանը 
միջբնակավայրային 
ճանապարհների վիճակից, % 

60 75 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    



 
 

Բարելավել համայնքի տարածքում առկա 
հողերի չափագրման համակարգը և  
բարձրացնել հողօգտագործման 
արդյունավետության մակարդակը։ 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը 
հողօգտագործման ոլորտում 
մատուցվող ծառայություններից, % 

62 67 

Համայնքի մշակվող

գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի 
մակերեսի տեսակարար կշիռը 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի 
ընդհանուր մակերեսի մեջ, % 

25 35 

Չափագրման հետ կապված

անճշտությունների 
մակարդակը,  %  

10 5 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարելավել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը, ապահովել 
ճանապարհների մշտական 
անցանելիությունն ու  տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ երթևեկությունը։ 

Ընթացիկ նորոգված

ներբնակավայրային 
ճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

3 8 

Բարեկարգ

ներբնակավայրային 
փողոցների մակերեսի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

19 24 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
2020 թվականի ընթացքում առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել։ 

- - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

Ապահովել համայնքում կրթական 
ծառայությունների արդյունավետ 
մատուցումը: 

Համայնքի բնակիչների համար 
կրթական ծառայությունների 
հասանելիության մակարդակի 
բարձրացում, % 

6 10 

Բնակիչների բավարարվածությունը 
մատուցվող նախադպրոցական 
կրթության ծառայությունից, % 

30 78 

Մատուցվող նախադպրոցական

կրթության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, % 

30 75 

Արտադպրոցական

դաստիարակության խմբակներում 30 35 



 
 

ընդգրկված երեխաների թվի

տեսակարար կշիռը դպրոցական 
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի 
մեջ, % 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 
հետ տարվող աշխատանքներ    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը մշակութի և 
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ 
և մատչելի ծառայությունների մատուցումը։ 

Մատուցվող մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, % 

30 45 

Համայնքում մշակութային հիմնարկ 
հաճախող երեխաների տեսակարար 
կշիռն դպրոցահասակ երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ, % 

18 25 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2019 թվականի ընթացքում 
առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել։ 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և 
սպորտ 

   

Համայնքում սպորտի զարգացման համար 
ստեղծել նախադրյալներ։   

Համայնքի

ապահովվածությունը 
մարզադաշտերով և 
խաղահրապարակներով, % 

75 80 

Բնակիչների

բավարարվածությունը 
մատուցվող 
ծառայություններից, % 

60 68 

Համայնքում սպորտային

հիմնարկ հաճախող 
երեխաների տեսակարար 
կշիռն դպրոցահասակ 
երեխաների ընդհանուր թվի 
մեջ, % 

20 27 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    

Թեթևացնել համայնքում բնակվող 
անապահով ընտանիքների հոգսերը։ 

Սոցիալական ծրագրի

առկայությունը, այո/ոչ 
այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, % 

45 52 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    



 
 

Ստեղծել անասնապահության զարգացման 
համար նպաստավոր պայմաններ։ 

Անասնապահության բնագավառում 
զբաղվածության աճը նախորդ 
տարվա համեմատ, % 

2 5 

Ֆերմերների գիտելիքների, 
հմտությունների և ունակությունների 
բարձրացում, % 

2 5 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա    

2020 թվականի ընթացքում 
անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել։ 

- - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն    

Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ։ 

Աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման ծառայությունների 
մատուցումից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացումը (հարցումների հիման 
վրա), %-ով   

20 400 

Համայնքում հավաքված և աղբավայր 
տեղափոխված աղբի քանակի 
տեսակարար կշիռը համայնքում 
առաջացող ամբողջ աղբի քանակի 
մեջ, %  

90 95 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    
2020 թվականի ընթացքում 
զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել։ 

- - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն    

2020 թվականի ընթացքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
 մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել։ 

- - - 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 
Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական  
միջոցներով  
 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

Համայնք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների

մատուցում 3000.0 Բաղրամյան(Վաղ.) 

Ընդամենը 3000.0 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

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

  

1.  

2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքի միջբնակավայրային 
ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում   

1000.0 

Բաղրամյան-Այգեկ, 
Բաղրամյան-
Նորակերտ, 

միջհամայնքային 

2.  Համայնքի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում 7000.0 
Բաղրամյան, 

պետություն 

3.  
Բաղրամյան  համայնքի լուսավորության համակարգերի

անցկացում և առկա համակարգի պահպանություն 300.0 Բաղրամյան 

4.  
Բաղրամյան  համայնքի  խմելու ջրագծերի նոր բաշխիչ 

ցանցի կառուցում 150000.0 
Բաղրամյան, 

պետություն,      

Վեոլիա Ջուր 
5.  Համայնքի  զբոսայգու  բարեկարգման  աշխատանքներ 700.0 Բաղրամյան

6.  
Բաղրամյան  համայնքի ամբուլատորիայի շենքի 
հիմնանորոգում 35000.0 

Բաղրամյան, 

պետություն, 

մասնավոր 
Ընդամենը 
 
 
 

194000.0 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

1.  
2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

0  



 
 

2.     
Ընդամենը 0 - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և

ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, 
շահագործման և պահպանման ծառայությունների 
մատուցում 

0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 0 -
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Համայնքում նախադպրոցական կրթության

ծառայությունների մատուցում և աջակցություն կրթական 
ծառայությունների կազմակերպմանը 

2000.0 Բաղրամյան 

2.  
Բաղրամյան  բնակավայրում արտադպրոցական

դաստիարակության ծառայության մատուցում 0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 2000.0 - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 1850.0 Բաղրամյան

Ընդամենը 1850.0  
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
Բաղրամյան  համայնքի բնակավայրերում ֆուտբոլային

խաղադաշտերի վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում ։ 

0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 0 - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով

բնակիչներին 3000.0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 3000.0 -
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Գյուղատնտեսության զարգացման համար

նախադրյալների ստեղծում (անասնաբուժ) 600.0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 600.0 - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  
2019 թվականին անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում։ 

- - 

Ընդամենը 
 - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական

մաքրման աշխատանքների իրականացում 1700.0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 1700.0 -



 
 

 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
2020 թվականին տեղական իքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

 Ընդամենը -  
Ընդհանուրը 206150.0 - 

 

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

միջոցներով  
 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

Համայնք 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Բաղրամյան համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի

շինարարական  աշխատանքների  իրականացում  40000.0 Բաղրամյան 

Ընդամենը 40000.0  
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   
1.  Համայնքում մարզահրապարակների հիմնում 5000.0 Բաղրամյան

Ընդամենը 5000.0 - 
Ընդհանուրը 45000.0 - 



 
 

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

 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության

աղբյուրներ 
Պատասխա

նատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտի նպատակ. 
Ապահովել  տեղական 
ինքնակառավարումը  
Բաղրամյան(Վաղ.) համայնքում, 
ունենալ բնակչությանը 
մատուցվող համայնքային 
ծառայությունների 
արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարման համակարգ 

Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների արդյունավետ, 
հասցեական, մասնակցային և 
ուղենշված գործունեություն 
80% 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 

Ծրագիր 1.  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության 
բարձրացում 
Ծրագրի նպատակ.  
Համայնքային 
ծառայությունների 
արդյունավետ կառավարում, 
աշխատակազմի աշխատանքի 
արդյունավետության 
բարձրացում 

ՏԻՄ-ի աշխատանքների 
կազմակերպման 
արդյունավետությունը 75% 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ, 
համայնքի 
համացանցային 
կայք 

Աշխատակ

ազմի 
քարտուղա

ր 

1 տարի  - 

Միջոցառումներ.   
1. Համակարգչային 
ծառայությունների ձեռք բերում  

Ելքի ցուցանիշներ

 Ծրագրային  թարմացումներ -3 
 Հարկերի հաշվառման և 
հաշվարկման 
արդյունավետության 

Բաղրամյանի 
համայնքապետարա

ն 

Համայնքի  
ղեկավար 

    



 
 

2. Մասնագիտական և այլ 
ծառայությունների ձեռք բերում 

մակարդակի բարձրացում- 10 
%  
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Համակարգիչների թիվը-6 
 Աշխատակիցների թիվը-12 
 Միջոցառումների 
իրականացման ընդհանուր 
ծախսերը՝ 264.0 հազ. դրամ, 
համայնքի բյուջե 

Ծրագիր 2.  Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 

Ծրագրի նպատակ. 
Օրենքով ՏԻՄ-երին 
վերապահված 
լիազորությունների  պատշաճ 
իրականացում համայնքում 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 
համայնքային (հանրային, ոչ 
վարչական բնույթի) 
ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, 70% 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Աշխատակ

ազմի 
քարտուղա

ր 

 1 տարի  - 

Միջոցառումներ. 
 
1.Բաղրամյան համայնքի 
վարչական ղեկավարի 
պահպանում 
 
2.Բաղրամյան  համայնքի 
աշխատակազմի պահպանման 
ծախսերի  
 
 
 

Ելքի ցուցանիշներ 
 Ավագանու նիստերի թիվը -8 
 Վերապատրաստված 
աշխատակիցների թիվը - 2 
 Բնակավայրերի տարածքում 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
հասանելիությունն ավելացել է 
8%-ով 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Աշխատակիցների թիվը -10 

Բաղրամյանի 
համայնքապետարա

ն 
      



 
 

 Համայնքում  աշխ. 
պահպանման ծախսեր – 
37135.0հազ. դրամ 

Ոլորտ  2.  Քաղաքաշինություն  և  կոմունալ  տնտեսություն 

Ոլորտի նպատակներ. 
 ԿԿազմակերպել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
նորմերի, համայնքային 
գույքի և 
ենթակառուցվածքների, 
հանրային վայրերի 
պահպանումն ու 
զարգացումը  
 
 
 

 Ապահովել համայնքի 
բնակիչների առողջության 
և շրջակա միջավայրի 
վրա աղբի բացասական 
ներգործության 
նվազեցումն  ու 
չեզոքացումը   

 Ստեղծել բնակության 
համար հարմարավետ և 
էկոլոգիապես անվտանգ 
պայմաններ  

 Ապահովել համայնքի 
քաղաքաշինական 
զարգացման նորմերը 

 Բարելավված համայնքային

գույքի, ենթակառուցվածքների, 
հանրային վայրերի 
տեսակարար կշիռը 40%  
 
 Սանիտարահիգիենիկ ու 
էկոլոգիական բարվոք 
պայմանների ապահովումը 
համայնքի ընդհանուր 
տարածքում, 60% 

 
 
 
 Հանրային տարածքների 
մաքրության  աստիճանը 
ընդհանուր հանրային 
տարածքների մեջ,  80% 
 
 Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայությունը-
բացակայում  է   

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

 1 տարի  - 



 
 

Ծրագիր  1.  Բաղրամյան  համայնքի  քաղաքաշինական  գլխավոր  հատակագծի  մշակում 

Ծրագրի նպատակ.  
Բաղրամյան  համայնքում 
քաղաքաշինական նորմերի 
ապահովում 

Բաղրամյան  համայնքի  
գլխավոր հատակագծի 
առկայությունը, բացակայում   է 

Համայնքի

ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Աշխատակ

ազմի 
քարտուղա

ր 

 1 տարի  - 

Միջոցառումներ.   
1. Բաղրամյան  համայնքի  
քաղաքաշինական գլխավոր  
հատակագծի պատվիրում և 
ձեռք բերում 

Ելքի ցուցանիշներ

 Քաղաքաշինական ծրագրերի 
իրականացման 
հնարավորություն –առկա է  
 Քաղաքաշինության  ոլորտում 
սպասարկման արագության  և  
օպերատիվության աճ -20% 
 Գլխավոր հատակագիծ – 
բացակայում  է 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Միջոցառումներում  
ընդգրկված աշխատակիցների 
թիվը – 2 
 Համայնքի ընդհանուր 
մակերեսը- 107հա 

 Բաղրամյանի 
համայնքապետարա

ն 
     

Ծրագիր  2.  Համայնքի  ենթակառուցվածքների  պահպանում  և  զարգացում 

Ծրագրի նպատակ.    
Համայնքային 
ենթակառուցվածքների  
զարգացում 

 Բարելավված պայմաններ

համայնքի աշխատակազմի և 
բնակիչների սպասարկման  
համար – առկա է 
 Խմելու ջրի բնականոն 
մատակարարման ապահովում 
– 24 ժամ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 



 
 

 Լուսավորության համակարգի

պահպանման շնորհիվ 
երթևեկության 
անվտանգության աճ - 100%  

Միջոցառումներ.   
1.  Փողոցային լուսավորության 
ցանցի  սպասարկում   
2. Ջրամատակարարման  
համակարգի  սպասարկում 

Ելքի ցուցանիշներ

 Վերանորոգված վարչական 
շենքերի թիվը- 1 
 Վերանորոգվող ցանցերի 
ընդհանուր երկարությունը-1.3 
կմ 
 Լուսավորվող փողոցների թիվը 
- 17 
 Սպասարկվող խմելու ջրի 
ցանցերի քանակը-1  
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Մրցույթների 
հայտարարություններ- 0 
 Կապալառուների հետ 
պայմանագրեր -6 
 
 
 
 
 

 Բաղրամյանի 
համայնքապետարա

ն 
      

Ծրագիր  3.  Աղբահանության  և  սանիտարական  մաքրման  ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  
Մաքուր  համայնք բնակիչների  
համար 

Սանիտարահիգիենիկ ու

էկոլոգիական բարվոք 
պայմանների ապահովումը 
համայնքի ընդհանուր 
տարածքում 80% 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

 1 տարի  - 



 
 

մոնիթորինգի և

գնահատման 
արդյունքներ 

Միջոցառումներ.   
1. Աղբահանության  
ծառայությունների ընթացիկ 
մակարդակի պահպանում՝ 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 

Ելքի ցուցանիշներ

 Աղբահանությունից օգտվող  
բնակիչների թիվը -2127 
 Աղբահանության  
ծառայության  որակի  
բարելավում- 15% 
 Շաբաթօրյակների թիվը 
տարեկան կտրվածքով 3 
անգամ 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Միջոցառումներում ընդգրկված 
աշխատակիցների թիվը – 12 
 Տեխնիկական միջոցներ - 3 

Կազմակերպություն 
Ա/Ձ Աղասի 
Թորոսյան 

      

Ոլորտ  3.  Կրթություն 

Ոլորտի նպատակ. 
Կազմակերպել  
նախադպրոցական կրթության  
որակյալ ծառայություններ 

Նախադպրոցական կրթության

ծառայության 
հասանելիությունը համայնքում 
20% 

Համայնքի

ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 

Ծրագիր  1.  Նախադպրոցական  կրթության  ծառայության մատուցում   համայնքում 

Ծրագրի նպատակ.   
Նախադպրոցական որակյալ 
կրթության  կազմակերպում 

Մատուցվող 
նախադպրոցական կրթության 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,

Կազմակեր

պություն 
 1 տարի  - 



 
 

ծառայության

հասանելիությունը համայնքում  
մոնիթորինգի և

գնահատման 
արդյունքներ 

           

 
Ոլորտ  4.  Մշակույթ  և  երիտասարդության  հետ  տարվող  աշխատանքներ 
Ոլորտի նպատակ. 
Կազմակերպել համայնքի 
մշակութային կյանքը, աջակցել 
մշակութային 
նախաձեռնությունների 
իրականացմանը, խթանել 
միջոցառումներին բնակիչների 
ակտիվ մասնակցությունը   

Համայնքի մշակութային 
նախաձեռնություններին  
բնակիչների ակտիվ 
մասնակցություն, 40 % 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 

Ծրագիր  1.  Մշակութային  կյանքի  կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ.    
Ակտիվացնել  համայնքի  
մշակութային  կյանքը 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող մշակութային 
ծառայություններից, 30% 

Համայնքի

ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Մշակույթի 
ոլորտի 
կազմակեր

պիչ 

 1 տարի  - 

Միջոցառումներ   
1. Ապահովել համայնքում 
մշակութային կյանքի 
կազմակերպումը, հոգալ 
տոնական միջոցառումների 

Ելքի ցուցանիշներ

 Մշակութային միջոցառումների 
թիվը – 3 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Միջոցառումների 
կազմակերպմանը 

Բաղրամյանի 
համայնքապետարա

ն 
      



 
 

հավուր պատշաճի 
իրականացումը 

ներգրավված

աշխատակիցների թիվը - 7 

Ոլորտ  5.  Սոցիալական  պաշտպանություն 

Ոլորտի նպատակ. 
Բարելավել համայնքի 
կարիքավոր ընտանիքների 
սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական աջակցություն

ստացող անապահով 
ընտանիքների տեսակարար 
կշիռը համայնքում առկա 
սոցիալապես կարիքավոր 
ընտանիքների մեջ 70% 
 
 

Համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվություններ,
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 

Ծրագիր  1.  Սոցիալական  աջակցություն  անապահով  խմբերին 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել սոցիալական 
աջակցության նպատակային և 
թիրախային իրագործումը 

Համայնքում սոցիալապես 
անապահով խմբերի, կարիքավոր 
ընտանիքների վիճակի 
բարելավում, 6% 

Համայնքի ղեկավարի

հաշվետվություններ, 
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

 1 տարի  - 

Միջոցառումներ   
1. Դրամական օգնություն 

Ելքի ցուցանիշներ

 Համայնքի սոցիալապես 
անապահով, կարիքավոր և 
առողջական խնդիրներ ունեցող 
բնակիչներ /ընտանիքներ/ -70 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Միջոցառման իրականացման 
ընդհանուր ծախսերը՝ 3000.0 
հազ. դրամ, համայնքի բյուջե 

 Բաղրամյանի 
համայնքապետարան 

      

 
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն 



 
 

Ոլորտի նպատակ. 
Նպաստել  համայնքում 
գյուղատնտեսության  
զարգացմանը 

Մշակվող հողատարածքների 
տեսակարար կշիռը ընդհանուր 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի մեջ, 25% 

Համայնքի ղեկավարի

հաշվետվություններ, 
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

 1 տարի  - 

Ծրագիր  1.  Համայնքում  գյուղատնտեսության  զարգացման  խթանում 

Ծրագրի նպատակ.    
Ընդլայնել համայնքի 
գյուղատնտեսական 
նշանակության  մշակվող 
հողատարածքները  

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
մատչելիությունը համայնքում  
20% 

Հաշվետվություն, 
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

  1 տարի   - 

Միջոցառումներ   
1.  Գյուղատնտեսական 
աշխատանքների իրականացում 

Ելքի ցուցանիշներ

 Համայնքում  հողագործության 
զարգացում և աշխատանքների 
արդյունավետության 
բարելավում- 10% 
Մուտքի ցուցանիշներ 
 Հողագործությամբ զբսղվող 
տնտեսությունների քանակը – 
120 
 Գյուղատնտեսական  
մեխանիզացիա /միավոր/- 4 

       

Ընդամենը 40399.0      
 



 
 

 
3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 
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1   

2 Բնակելի շենքեր Բաղրամյան 50280.0 Բավ. 
անհատույց  
սեփականաշնորհում  

3 
Բազմաբնակարան  
շենքեր Բաղրամյան 2720.0 Բավ. 

անհատույց  
սեփականաշնորհում  

4 
Համայնքապետարանի 
վարչական շենքի 
տարածք 

Բաղրամյան 268 լավ Անհատույց  
օգտագործման 

  

5 Վարելահող Բաղրամյան 532.0(հա)  Սեփականաշնորհում  

7 Բազմամյա  տնկիներ Բաղրամյան 57(հա)  Սեփականաշնորհում  

8 Այլ  հողատեսքեր Բաղրամյան 300(հա)  Սեփականաշնորհում  

 
  



 
 

4. Համայնքի  ՏԱՊ-ի  ֆինանսավորման  պլանը 
 
Աղյուսակ6․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների 
 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր           

1 

Համայնքային 
ծառայությունների 
արդյունավետ 
կառավարում, 
աշխատակազմի 
աշխատանքի 
արդյունավետության 
բարձրացում 

16836.9 16836.9

        

2 
Համայնքի 
աշխատակազմի 
պահպանում 

37135.0 37135.0
        

 Ընդամենը 53971.9 53971.9   
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն 
և կոմունալ տնտեսություն     

3 

Քաղաքաշինական 
գլխավոր հատակագծի 
մշակում 

0 0
        

4 

Համայնքի 
ենթակառուցվածքների 
պահպանում և 
զարգացում 

0 0

        

5 

Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցում 

1700.0 1700.0

        
 Ընդամենը 1700.0 1700.0   



 
 

Ոլորտ 3. Կրթություն         

6 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցում  համայնքում 

21000.0 21000.0
        

 Ընդամենը 21000.0 21000.0   
Ոլորտ 4. Մշակույթ և 
երիտասարդության հետ 
տարվող աշխատանքներ         

7 

Մշակութային կյանքի 
կազմակերպում 
համայնքում 

1710.0 1710.0

        
 Ընդամենը 1710.0 1710.0   

Ոլորտ 5. Սոցիալական 
պաշտպանություն         

8 

Սոցիալական 
աջակցություն 
անապահով 
ընտանիքներին 

3000.0 3000.0

        
 Ընդամենը 3000.0 3000.0   

Ոլորտ 6. 
Գյուղատնտեսություն         

9 

Համայնքում 
գյուղատնտեսության 
զարգացման խթանում 

600.0      600.0
        

 Ընդամենը 600.0 600.0       

Ընդհանուրը 81981.9 81981.9       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 7․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը 

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

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
թիվը 

10 

 

Ելքային (քանակական) 

Աշխատակիցների 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացում, % 

10 

 

Ելքային (որակական) 

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

0 

 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը,  օր 

3 

 

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
որակը՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

 

 

 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի

ց՝ փողոցների 
գիշերային 

2 
 



 
 

լուսավորության 
աշխատանքները 
կազմակերպող և 
վերահսկող 
աշխատակիցների 
թիվը  

Ելքային (քանակական) 

Փողոցների արտաքին

լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը, կմ 

16 

 

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից

, % 

99 

 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային 
լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա 
կտրվածքով՝ ձմռանը, 
ժամ 

7 

 

Գիշերային 
լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա 
կտրվածքով՝ ամռանը, 
ժամ 

4 

 

Վերջնական արդյունքի 

Բաղրամյան համայնքի

փողոցների 
անվտանգությունը 
տրանսպորտային 
միջոցների   և 
հետիոտների համար, 
շատ վատ, վատ, 
բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

 

 

 

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 

Արդյունքային ցուցանիշները 2012 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ներհամայնքային 
ճանապարհների 
բարեկարգման 
աշխատանքներում 
ներգրավված 
տեխնիկայի քանակը  

0 

 

Ելքային (քանակական) 

Բարեկարգ 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
մակերեսի տեսակարար

30 

 



 
 

կշիռն ընդհանուրի 
կազմում, % 

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների

կարծիքը 
իրականացվող ծրագրի 
վերաբերյալ,  

լավ 

 

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի 
ենթակայության տակ 
գտնվող 
ճանապարհների 
սպասարկման, 
ծառայությունների 
մատուցման որակը՝ 
շատ վատ, վատ, 
բավարար, լավ, 
գերազանց 

բավարար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ոլորտ 4. Կրթություն 
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
«Բաղրամյան 
մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-
ի շենք  

1 
 

 
 

Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Գրքային ֆոնդի ծավալը, 
կտոր գիրք 8750 

 

Ելքային (քանակական) 
Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 0 

 



 
 

մարզական մրցաշարերի

թիվը 

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 
մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին՝ 
այո, ոչ 

այո 

 

 

 

Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային (քանակական) 
 
 
 
 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած սոցիալապես 
խոցելի ընտանիքների 
թիվը  

50 

 

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների կարծիքը

իրականացվող ծրագրի 
վերաբերյալ 

դրական 
 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
 

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
մակարդակը՝ շատ 
վատ, վատ,  
բավարար, լավ, 
գերազանց     

լավ 

 

Ծախսեր, հազ. դրամ 3000.0 3000.0  
 

 
 

Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման  
աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Աղբամանների թիվը 42  



 
 

Ելքային (քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 
քմ 

6000 

 

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը 
աղբահանություն 
ծառայությունից, % 

80 

 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

1 

 

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի բնակիչների

կարծիքը մատուցվող 
աղբահանության, 
սանիտարական մաքրման 
և կանաչապատման  
ծառայությունների 
վերաբերյալ, շատ վատ, 
վատ,  բավարար, լավ, 
գերազանց     

լավ  

 

Ծախսեր, հազ. դրամ 1700.0 1700.0  
 

 

 

 

     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝   ԳՈՌ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
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