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Ներածություն
Քաջարան համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի
արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը:
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:
Քաջարան համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը կազմվել է «Համայնքների
ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպություն կողմից մշակված
«Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:
Քաջարան համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք
կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի
վրա:
Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2018թ. Քաջարան
համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները,
զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։
2018թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ
բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:
ՏԱՊ-ում
նախատեսված
ծրագրերի
ֆինանսավորման
պլանը
սահմանում
է
ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Քաջարանը բազմաբնակավայր, զարգացած և արդիական ենթակառուցվածքներով, ապրելու համար
բարենպաստ,
աշխատելու
համար
նպաստավոր
պայմաններով
համայնք
է՝
զարգացած
արդյունաբերությամբ, գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ:

3

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

69

72

8240

8250

113/156

120/260

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր:
 Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը
Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում,
ունենալ համայնքային ծառայությունների
մատուցման արդյունավետ համակարգ
 Կազմակերպել համայնքային գույքի,
կառավարումը նպատակային օգտագործումը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն:
 Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական
նորմերի, համայնքային գույքի և
ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի
պահպանումը, շահագործումն ու զարգացումը
 Ապահովել աղբահանության կազմակերպումն
ու սանիտարական մաքրումը

Վերջնական արդյունքի
Ելակետային
Ցուցանիշ
արժեք*
Տեղական ինքնակառավարման
70
մարմինների արդյունավետ,
հասցեական, մասնակցային և
ուղենշված գործունեություն, %
Համայնքային գույքի
արդյունավետ կառավարում, %
Բարելավված համայնքային
գույքի, ենթակառուցվածքների,
հանրային վայրերի
տեսակարար կշիռը %
Սանիտարահիգիենիկ
պայմանների ապահովումը
համայնքի ընդհանուր
տարածքում, %
Հանրային տարածքների
մաքրության աստիճանը
ընդհանուր հանրային
տարածքների մեջ, %

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:
Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային
կանոնավոր ուղևորափոխադրումները

Ոլորտ 4. Կրթություն:
Ապահովել նախադպրոցական և
արտադպրոցական որակյալ կրթական
ծառայությունների մատուցումն ու դրանց

Համայնքի խնամվող
կանաչապատ հատվածների
տեսակարար կշիռը
կանաչապատ հատվածների
մեջ %
Բնակավայրերի և
համայնքային կենտրոնի միջև
կանոնավոր
ուղևորափոխադրումների
առկայությունը
Նախադպրոցական որակյալ
կրթության ծառայության
մատչելիությունը համայնքում
%

Թիրախային
արժեք*
75

60

75

60

70

60

70

70

75

65

70

Առկա չէ

Առկա է

80

85

զարգացումը
Արտադպրոցական որակյալ
դաստիրակության
ծառայության մատչելիությունը
համայնքում %
Ոլորտ 5 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Նպաստել բակային սպորտի զարգացման,
ֆիզիկզկզն կուլտուրայի մասսայականացմանը
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ
 Կազմակերպել համայնքի մշակութային
կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների
ակտիվ մասնակցությունը

Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
 Ապահովել համայնքի բնակիչների
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա
տնտեսական գործունեության բացասական
ազդեցության նվազեցումը

Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
 Ընդլայնել և բարեկարգել համայնքի
կանաչապատ տարածքները

Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների
սոցիալական վիճակը

40

50

Ֆիզիկական կուլտուրայով
զբաղվելու մատչելիությունը
համայնքում %

30

60

Համայնքի մշակութային
նախաձեռնություններին
բնակիչների մասնակցությունը,
%

35

40

Մթնոլորտային օդի
աղտոտվածությունը փոշով %

70

60

55

70

50

60

Բարեկարգված կանաչ
տնկարկների բաժինը ամբողջ
կանաչապատ տարածքների
մեջ %

Սոցիալական աջակցություն
ստացող անապահով
ընտանիքների տեսակարար
կշիռը համայնքում առկա
սոցիալապես կարիքավոր
ընտանիքների մեջ %

2. Համայնքի 2018 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)

Բնակավայրը

5

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

1

2

3.

4.
5.

Համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ կառավարում,
աշխատակազմի աշխատանքի
արդյունավետության բարձրացում
Համայնքի աշխատակազմի
պահպանում
Համայնքի կենտրոնից մատուցվող
ծառայությունների մատչելիության և
հասանելիության ապահովում,
սպասարկման որակի բարելավում
Համայնքային հողերի և գույքի
կառավարում
Ձեռնարկատիրության խթանում

Ընդամենը

4300.0

Բոլոր բնակավայրերում

142461.0

Բոլոր բնակավայրերում

13363.0

Քաջարան

1500.0

Բոլոր բնակավայրերում

11500.0

Լեռնաձոր, Գեղի

183124.0

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.

Հանրային հատվածների բարեկարգում,
կառուցում, կանաչապատ տարածքների
պահպանում և ընդլայնում

226241.0

Բոլոր բնակավայրերում

6.

Համայնքի ենթակառուցվածքների
պահպանում և շահագործում

34780.0

Բոլոր բնակավայրերում

7.

Բնակավայրերի աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
իրականացում

92000.0

Բոլոր բնակավայրերում

117190.0

8.

Համայնքի ենթակառուցվածքների
զարգացում

ք.Քաջարան, գ. Քաջարանց,
Լեռնաձոր,
Գեղի,
Նոր
Աստղաբերդ, Բաբիկավան

Ընդամենը

470211.0

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
10.

Միջբնակավայրային
հասարակական
տրանսպորտի ապահովում

Ընդամենը

10000.0

Բոլոր բնակավայրերում

10000.0

Ոլորտ 4. Կրթություն
11.

12.

Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցում համայնքում
Նախադպրոցական կրթության
զարգացում
Արտադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցում համայնքում
Արտադպրոցական կրթության

8684
55116
4000.0
39,800.0

Լեռնաձոր
Քաջարան,
Լեռնաձոր
Քաջարան,

54736.0

Քաջարան

650000.0

Քաջարան

զարգացում
Ընդամենը
812336.0
Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային կյանքի կազմակերպում
13.
34310.0
Բոլոր բնակավայրերում
համայնքում
Մշակութային կարողությունների
14.
500000.0
Քաջարան
զարգացում
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես
անապահով բնակիչներին
Ընդամենը
Ընդհանուրը
14.

2900.0

Բոլոր բնակավայրերում

2002881.0
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Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխանատու

Ժամկետ

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավար

1
տարի

-

1 տարի

-

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտի նպատակ.
 Ապահովել տեղական
ինքնակառավարումը Մեղրի
բազմաբնակավայր համայնքում,
Տեղական ինքնակառավարման
ունենալ բնակչությանը
մարմինների արդյունավետ,
մատուցվող համայնքային
հասցեական, մասնակցային և
ծառայությունների արդյունավետ
ուղենշված գործունեություն, 75%
և թափանցիկ կառավարման
համակարգ
Համայնքային գույքի արդյունավետ
 Կազմակերպել համայնքային
կառավարում, 75%
գույքի կառավարումը,
նպատակային օգտագործումը

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում

Ծրագրի նպատակ.
Համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ կառավարում,
աշխատակազմի աշխատանքի
արդյունավետության բարելավում
Միջոցառումներ.
1. Համակարգչային
ծառայությունների ձեռք բերում
2. Մասնագիտական և այլ
ծառայությունների ձեռք բերում

ՏԻՄ-երի աշխատանքների
կազմակերպման արդյունավետությունը,
70%

Մուտքի ցուցանիշներ
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 4300.0 հազ.
դրամ, համայնքի բյուջե

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
Աշխատակազմի
եր,
համայնքի
քարտուղար
համացանցային
կայք
Քաջարանի
համայնքապետար
ան,

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%

Միջոցառումներ.
1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի
աշխատակազմի արդյունավետ և
թափանցիկ գործունեության
ապահովում
2. Աշխատակազմի կողմից տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
համար օրենքով և իրավական այլ
ակտերով սահմանված
լիազորությունների և
քաղաքացիական
իրավահարաբերությունների
իրականացում

Ելքի ցուցանիշներ
 Համայնքապետարանի
աշխատակազմի աշխատողների
թիվը - 50
 Բնակավայրերի տարածքում
մատուցվող հանրային
ծառայությունների հասանելիու
թյունն ավելացել է 30%-ով
Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի տարեկան բյուջեով
նախատեսված պահպանման ծախսեր
142461.0 հազ. դրամ
 Համայնքապետարանի վարչական
շենք և գույք
 Վարչական ղեկավարների
նստավայրերի շենքեր և գույք
 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Աշխատակազմի
քարտուղար

1
տարի

Աշխատակազմի
քարտուղար

1
տարի

-

Քաջարանի
համայնքապետար
ան

Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում
Ծրագրի նպատակ.
ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից
մատուցվող ծառայությունների
ապահովում

Ապահովվել է համայնքային
ծառայությունների արդյունավետ,
թափանցիկ կառավարումը,
ենթակառուցվածքների գործունեության
պահպանումը , ՔԿԱԳ-ի և ՔՍԳ-ի
արդյունավետ աշխատանքը

ՔՍԳ և ՔԱԿԳ
հաշվետվությունն
եր, համայնքի
համացանցային
կայք
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Միջոցառումներ.
1. Քաղաքացիների սպասարկման
գրասենյակի հիմնում
1. ՔՍԳ աշխատանքների
կազմակերպում
2. ՔԱԿԳ ծառայության մատուցում
4. Համայնքապետարանի արխիվի
կառուցում

Ելքի ցուցանիշներ
 ՔՍԳ –ն կառուցված է, ապահովված
գույքով և արդյունավետորեն գործում
է
 ՔՍԳ կողմից մատուցվող
ծառայությունների թիվը
 Բնակիչների բավարարվածությունը
ՔՍԳ և ՔԱԿԳ ծառայություններից -80%
Մուտքի ցուցանիշներ
 Համակարգիչների թիվը - 1
 Աշխատակիցների թիվը - 1
Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 13363.2 հազ. դրամ

Քաջարանի
համայնքա
պետարան

1
տարի

Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում
Ծրագրի նպատակ
Ունենալ համայնքի
սեփականություն հանդիսացող
գույքի կառավարման և
տեղեկատվական ծառայությունների
մատուցման համակարգ:

Միջոցառումներ.
1.Համայնքային գույքի գնահատման,
պետական գրանցման,
վկայականների ձեռք բերման
աշխատանքներ:
2.Տեղեկատվական
ծառայությունների ձեռք բերում:

Համայնքի գույքի կառավարման և
տեղեկատվական ծառայությունների
մատուցման համակարգի առկայությունը
– առկա է
Համայնքի գույքի կառավարումից
առաջացած եկամուտների ավելացում5%
Ելքի ցուցանիշներ
 Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում
առկա անճշտությունների նվազեցում80 %
 Համայնքի գույքի կառավարման
արդյունավետության աճ – 15%
 Համայնքի սեփականություն համարվող
անշարժ գույքի կառավարման,
չափագրման, պետական գրանցման
աշխատանաքների թափանցիկության և
հրապարակայնության մակարդակի
բարձրացումը (հարցումների հիման
վրա) - 50 % - ով

Մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Քաջարանի
համայնքապետար
ան

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,աշխա
տակազմի
քարտուղար

1
տարի

Մուտքի ցուցանիշներ
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը ՝ 1500,0 հազ.
դրամ
 Աշխատակազմի վարչական,
ֆինանսական, տեղեկատվական,
հեռահաղորդակցության և այլ
համակարգեր – առկա է
 Աշխատակազմի կառավարման
համակարգեր – առկա է
Ծրագիր 5. Ձեռնարկատիրության խթանում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքում բացվել և գործում են նոր
Բարելավել գործարար միջավայրը
ձեռնարկություններ
համայնքում, նպաստել նոր
Նվազել է գործազրկության մակարդակը
աշխատատեղերի ստեղծմանը
Ելքի ցուցանիշներ
 Հիմնվել և գործում է տրիկոտաժի
արտադրամաս Լեռնաձոր գյուղում
 Հիմնվել և գործում է տրիկոտաժի
արտադրամաս Գեղի գյուղում
 Ստեղծվել է նոր 60 աշխատատեղ
Միջոցառումներ.
 Առկա է համայնքի տնտեսական
1. Աջակցել տրիկոտաժի
զարգացման ծրագիր
արտադրամասերի ստեղծմանը
 Գործում է բիզնեսին աջակցող
2. Կազմել համայնքի տնտեսական
տեղեկատվական համակարգ
զարգացման ծրագիր
Մուտքի ցուցանիշներ
3. Ստեղծել բիզնես Համայնքային սեփականություն
տեղեկատվական համակարգ
հանդիսացող և չօգտագործվող
տարածքներ
 Անհատ ձեռներեցների կողմից
կատարվող ներդրումներ
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը 11500,0 հազ.
դրամ

Մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավար

1 տարի
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Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Բարելավված համայնքային գույքի,
ենթակառուցվածքների, հանրային
վայրերի տեսակարար կշիռը 70%
Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական
պայմանների ապահովումը համայնքի
ընդհանուր տարածքում, 40%
Ոլորտի նպատակներ.
 Կազմակերպել համայնքի
քաղաքաշինական նորմերի,
համայնքային գույքի և
ենթակառուցվածքների,
հանրային վայրերի
պահպանումն ու զարգացումը
 Ստեղծել բարենպաստ և
հարմարավետ միջավայր
ապրելու համար

Հանրային տարածքների մաքրության
աստիճանը ընդհանուր հանրային
տարածքների մեջ, 37%
Համայնքի խնամվող կանաչապատ
հատվածների տեսակարար յշիռը
կանաչապատ հատվածների մեջ 60%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

1
տարի

-

1
տարի

-

Համայնքում էներգախնայող լամպերով
լուսավորված տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը լուսավորված
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 70
%
6,Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը մատուցված
ջրամատակարարման ծառայություններից
(հարցումների հիման վրա) - 90 %

Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կառուցում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում
Հաշվետվությունն
Ծրագրի նպատակ.
եր,
Համայնքի
Պահպանել և բարեկարգել համայնքի Բարեկարգ և կանաչապատ հանրային
մոնիթորինգի և
ղեկավարի
հանրային և կանաչապատ
հատվածների ընդլայնում, 40%
գնահատման
տեղակալ
հատվածները
արդյունքներ
Միջոցառումներ.
Ելքի ցուցանիշներ
Քաջարանի
1. Կանաչապատ տարածքների
համայնքապետար
պահպանություն, խնամք և
 Չարենց և Շահումյան փողոցների միջև
ան
սպասարկում
ընկած տարածքում կառուցված և

2.

Կանաչապատ տարածքների
բարեկարգում և ընդլայնում
Մանկական
խաղահրապարակների
բարեկարգում
Մարզահրապարակի
կառուցում
Բակերի և փողոցների
հենապատերի
հիմնանորոգում
Սիզամարգերի դեկորատիվ
ցանկապատերի կառուցում
Հանրային զուգարանի
կառուցում
Եղբայրական
հուշահամալիրի
հիմնանորոգում
Համայնքի բնակավայրերում
շենքերի, շինությունների,
ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
Բազմաբնակարան շենքերի
մուտքերի բարեկարգում
Գերեզմանատան տարածքի
կազմակերպում

կահավորված մարզահրապարակ
 Բարեկարգված և կահավորված
3.
խաղահրապարակներ Քաջարանում (2)
և Գեղի բնակավայրում (1)
 Կառուցված հանրային զուգարաններ –
4.
2
 Տեղադրված դեկորատիվ մետաղական
5.
ցանկապատ – 150 գծմ
 Հիմնանորոգված և բարեկարգված
եղբայրական հուշահամալիր
6.
 Հիմնանորոգված հենապատեր
Քաջարանի Լեռնագործներ, Աբովյան,
7.
Գայ փողոցներում
 Բարեկարգված են 3500մ2
8.
կաքնաչապատ տարածք
 Տնկված 1000 ծառ ու թուփ
 5 հա կանաչապատ տարածքները
9.
պահպանված են և խնամված
 Վերանորոգված մուտքերով շենքերի
քանակը – 3
Մուտքի ցուցանիշներ
10.
 Համայնքային տեխնիկա և գույք
 Նախագծա-նախահաշվային
11.
փաստաթղթերի քանակը
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 207157.0 հազ.
դրամ
Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում
Ծրագրի նպատակ.
Ապահովել համայնքի
ենթակառուցվածքների պատշաճ
պահպանությունը, նրանց
անխափան շահագործումը

Ենթակառուցվածքներում վթարների և
աշխատանքի խափանումների քանակի
նվազում – 10%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավար

1
տարի

-
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Միջոցառումներ.
1. Փողոցային լուսավորության
ցանցի պահպանություն և
սպասարկում
2. Ջրամատակարաման և
ջրահեռացման
համակարգերի
պահպանություն և
սպասարկում
3. Ներհամայնքային
ճանապարհների և
բնակավայրերի փողոցների
սպասարկում

Ելքի ցուցանիշներ
 Լուսավորվող փողոցների քանակը – 9
 Բնակիչների բավարարվածությունը
փողոցների լուսավորվածությունից 85%
 Ապահովվել է շուրջօրյա որակյալ
ջրամատակարարում

Քաջարանի
համայնքապետար
ան

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքային տեխնիկա և գույք
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 34780.0 հազ.
դրամ, համայնքի բյուջե

Ծրագիր 3 Բնակավայրերի աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում
Համայնքի
ղեկավարի
Սանիտարահիգիենիկ պայմանների
Ծրագրի նպատակ.
հաշվետվությունն
ապահովումը համայնքի ընդհանուր
Մաքուր համայնք բնակիչների
եր,
տարածքում, 85 %
համար
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ
Ելքի ցուցանիշներ
 Նոր աղբատար մեքենա – 1
 Նոր ջրցան մեքենա - 1
Միջոցառումներ.
 Աղբահանությունից օգտվող
«Քաջարան
բնակիչների թիվը -7500
համայնքի
1. Սանմաքրման տեխնիկայի և
 Աղբահանության կազմակերպում
կոմունալ
մեքենաների ձեռք բերում
համայնքի 7 բնակավայրերում
տնտեսություն»
2. Աղբահանության կազմակերպում  Աղբահանության ծառայության որակի
ՓԲԸ
3. Սանիտարական մաքրում
բարելավում – 20%
 Համայնքի սանմաքրման ապահովում 70%

«Քաջարան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՓԲԸ տնօրեն

1
տարի

-

Մուտքի ցուցանիշներ
 «Քաջարան համայնքի կոմունալ
տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական
միջոցներ
 Աղբահանության ծառայությունների
մատուցման պայմանագիր մասնավոր
կազմակերպության հետ
 Միջոցառման իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 92000.0 հազ.
դրամ
Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում

Ծրագրի նպատակ.
Արդիականացնել, բարեկարգել և
ընդլայնել համայնքի
ենթակառուցվածքները

Միջոցառումներ.
1. Փողոցների բարեկարգում,
ասֆալտապատում
2. Ջրամատակարարման ցանցի
կառուցում
3. Կամուրջի հիմնանորոգում
4. Փողոցային լուսավորության
արդիականացում
5. Ճանապարհների և
փողոցների լուսավորության
համակարգերի կառուցում
6. Մայթերի, ճամփեզրերի
կառուցում
7. Փողոցների ջրահեռացման
համակարգերի կառուցում

1. Բյուջետային միջոցների
խնայողություն
էներգաարդյունավետ
տեխնոլոգիաների ներդրմամբ
2. Երթևեկության անվտանգության և
հարմարավետության բարձրացում
3. Ենթակառուցվածքների
շահագործման արդյունավետության
բարձրացում
Ելքի ցուցանիշներ
 Գեղի բնակավայրում կառուցվել է
խմելու ջրի ներբնակավայրային ցանց
 Քաջարանի Շահումյան, Չարենց, Գայ,
Գետափնյա փողոցների լուսավորության
համակարգը արդիականացվել է
 Փողոցների լուսավորության
համակարգ է կառուցվել Լեռնաձորում և
Գետիշենում
 Գայ, Բակունց փողոցներում գործում են
ջրընդունիչներ և ջրահեռացման
համակարգ
 Հիմնանորոգված է ԽանջյանԳետափնյա փողոցները միացնող 2-րդ
կամուրջը

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

1
տարի

Համապատ
ասխան,
նյութական և
ֆինանսակա
ն
ռեսուրսների
անբավարա
րություն

Քաջարանի
համայնքապետար
ան
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 Ասֆալտապատվել և բարեկարգվել են
Քաջարան քաղաքի Խանջյան և Գայ
փողոցները
Մուտքի ցուցանիշներ
2.Պայմանագրեր շինարարական
կազմակերպությունների հետ

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը 117190.0 հազ. դրամ
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Ոլորտի նպատակներ.
Կազմակերպել համայնքի
միջբնակավայրային կանոնավոր
ուղևորափոխադրումները

Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի
միջև կանոնավոր
ուղևորափոխադրումների առկայությունը՝
առկա է

Ծրագիր 1. Միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում
Հասարակական տրանսպորտի
Ծրագրի նպատակ.
հասանելիությունը բնակավայրերում, 70%
Միջբնակավայրային
հասարակական տրանսպորտի
կանոնավոր աշխատանքի
ապահովում

Միջոցառումներ.
1. Միկրոավտոբուսների ձեռք
բերում
3. Բնակավայրերի և համայնքի
կենտրոնի միջև ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
Ոլորտ 3. Կրթություն
Ոլորտի նպատակ.
Կազմակերպել նախադպրոցական

Ելքի ցուցանիշներ
 Ձեռքբերված միկրոավտոբուս - 1
 Սպասարկվող բնակավայրեր - 5
Մուտքի ցուցանիշներ
 Միջոցառումների իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 10000.0 հազ. դրամ,

Նախադպրոցական կրթության և
դաստիրակության ծառայության

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

1 տարի

Քաջարանի
համայնքապետար
ան

Համայնքի
ղեկավարի

Համայնքի
ղեկավար

1
տարի

-

կրթության և արտադպրոցական
դաստիարակության որակյալ
ծառայություններ

մատչելիությունը համայնքում 85%

Արտադպրոցական կրթության
ծառայության մատչելիությունը
համայնքում 70%
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում

Ծրագրի նպատակ.
Նախադպրոցական կրթության
կազմակերպում

Միջոցառումներ.
1. «Քաջարան համայնքի
մանկապարտեզ»,
«Լեռնաձորի
մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ
պահպանություն
2. Կրթական և
դաստիարակչական
ուսուցման բարելավում

հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Մատուցվող նախադպրոցական
կրթության ծառայությունից օգտվողների
տեսակարար կշիռը նախադպրոցական
տարիքի երեխաների մեջ 85%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

«Քաջարանի
մանկապարտեզ»
«Լեռնաձորի
մանկապարտեզ»
ՀՈԱԿ-ներ -ներ ի տնօրեններ

Ելքի ցուցանիշներ
 Ծառայությունից օգտվող երեխաների
թիվը – 130
 Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3
անգամ
 Մուտքի ցուցանիշներ
 Աշխատակիցների թիվը – 32
 ՀՈԱԿ-ների թիվը - 2
 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 63800.0 հազ. դրամ, համայնքի
բյուջե
 Մեկ երեխայի համար նախատեսված
ամսավճար 3000 դրամ

«Քաջարանի
մանկապարտեզ»,
«Լեռնաձորի
մանկապարտեզ»
ՀՈԱԿ-ներ

«Քաջարանի
մանկապարտեզ»
«Լեռնաձորի
մանկապարտեզ»
ՀՈԱԿ-ներ -ներ ի տնօրեններ

1
տարի

-

Ծրագիր 2 Նախադպրոցական կրթության զարգացում
Ծրագրի նպատակ
Բարձրացնել համայնքի
կողմից մատուցվող
նախադպրոցական կրթական
ծառայությունների որակն ու
արդյունավետությունը

Պետական սանիտարահիգիենիկ
կանոնների ու նորմերի, կրթական
չափորոժիչների ապահովում համայնքային
մանկապարտեզում

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ
17

Միջոցառումներ
1. Լեռնաձորի մանկապարտեզի
համար գույքի ձեռք բերում
2. Քաջարանի մանկապարտեզի
վերակառուցում, բարեկարգում

Ելքի ցուցանիշներ
 Սննդի առանձնացված բլոկի
առկայություն Քաջարանի
մանկապարտեզում
 Վերանորոգված երեք սանհանգույց
Քաջարանի մանկապարտեզում
 Վերանորոգված հանդերձարան, դահլիճ
Քաջարանի մանկապարտեզում
 Բարեկարգված բակ Քաջարանի
մանկապարտեզում
 Լեռնաձորի մանկապարտեզի
ապահովվածությունը կահույքով և
ուսումնական գույքով - 80%
Մուտքի ցուցանիշներ
 Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր
 Միջոցառման իրականացման
ընդհանուր ծախսերը՝ 42800.0 հազ. դրամ

Ծրագիր 3. Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում

Ծրագրի նպատակ.
Արտադպրոցական կրթության և
դաստիարակության
կազմակերպում

Միջոցառումներ
1.
Երաժշտական կրթության,
կերպարվեստի և պարի ուսուցման
ապահովում «Քաջարանի
արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով

Մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայությունից
օգտվողների թվի ավելացում 10%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի
և
գնահատման
արդյունքներ

Ելքի ցուցանիշներ
 Ծառայությունից օգտվող երեխաների
թիվը – 280
 Դասավանդվող առարկաների թիվը
 Դասարանների թիվը
Մուտքի ցուցանիշներ
 Աշխատակիցների թիվը – 40
 ՀՈԱԿ-ների թիվը - 1

«Քաջարանի
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ

«Քաջարանի
արվեստի
1 տարի
դպրոց» ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն

 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 54736.0 հազ. դրամ
Ծրագիր 3. Արտադպրոցական կրթության զարգացում
Ծրագրի նպատակ.
Բարձրացնել համայնքի կողմից
մատուցվող արտադպրոցական
կրթական ծառայությունների որակն ու
արդյունավետությունը
Ելքի ցուցանիշներ
 Ամբողջապես վերակառուցված և
Միջոցառում
արդիականացված, հարմարավետ
1. Քաջարանի մանկական
արվեստի դպրոցի շենքի առկայություն
արվեստի դպրոցի շենքի
Մուտքի ցուցանիշներ
վերակառուցում
 Նախագծանախահաշվային
2. Մանկական արվեստի դպրոցի
փաստաթղթեր
բակի բարեկարգում
Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 650000.0 հազ. դրամ
Ոլորտ 4. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտի նպատակ.
Համայնքի մշակութային և սպորտային
Կազմակերպել համայնքի
նախաձեռնություններին բնակիչների
մշակութային կյանքը, խթանել
մասնակցությունը, 40%
միջոցառումներին բնակիչների
ակտիվ մասնակցությունը
Բնակիչների գոհունակությունը
մշակութային կազմակերպությունների
ծառայություններից 60%
Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում

Ծրագրի նպատակ.
Ակտիվացնել համայնքի
մշակութային կյանքը

Մշակութային միջոցառումների
ավելացում 20%

Համայնքապետար
ան

Համայնքի
ղեկավար

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Մշակույթի
ոլորտի
կազմակերպիչ,
1
«Քաջարանի
տարի
արվեստի
դպրոց» ՀՈԱԿ -ի
տնօրեն

-

1
տարի

-

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ
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Ելքի ցուցանիշներ
Միջոցառումներ
 Մշակութային միջոցառումների թիվը
1.
Ապահովել համայնքում
 Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը
մշակութային և սպորտային
– 3000
կյանքի կազմակերպումը, հոգալ
 Մշակութային կյանքի ակտիվացում տոնական միջոցառումների
20%
հավուր պատշաճի
 Գրադարաններից օգտվողների թվի
իրականացումը
ավելացում 10%-ով
2. Ապահովել գրադարանային
Մուտքի ցուցանիշներ
ծառայության մատուցումը
 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 34310.0 հազ. դրամ, համայնքի
բյուջե
Ծրագիր 2 Մշակութային կարողությունների զարգացում
Ծրագրի նպատակը
Մեծացնել համայնքում աշխույժ
մշակութային կյանքի
կազմակերպման
հնարավորությունները
Ելքի ցուցանիշներ
 Մշակութային միջոցառումների թիվը
 Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 40%
 Հիմնանորոգված, կահավորված և
վերազինված մշակույթի պալատի
առկայություն
Միջոցառումներ
Մշակույթի պալատի
հիմնանորոգում

 Մուտքի ցուցանիշներ
 Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր
Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 500000.0 հազ. Դրամ

Քաջարանի
համայնքապետար
ան,
«Քաջարանի
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ

1 տարի

--

Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտի նպատակ.
Բարելավել համայնքի կարիքավոր
ընտանիքների սոցիալական
վիճակը

Սոցիալական աջակցություն ստացող
ընտանիքների տեսակարար կշիռը
համայնքում առկա սոցիալապես
կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Համայնքի
ղեկավար

1
տարի

-

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, 5%

Համայնքի
ղեկավարի
հաշվետվությունն
եր,
մոնիթորինգի և
գնահատման
արդյունքներ

Միջոցառումներ
1. Դրամական օգնությունների
կազմակերպում

Ելքի ցուցանիշներ
 Աջակցություն ստացած սոցիալապես
անապահով, կարիքավոր և առողջական
խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը
Մուտքի ցուցանիշներ
 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր
ծախսերը՝ 2900.0 հազ. դրամ, համայնքի
բյուջե

Քաջարանի
համայնքապետար
ան

Ընդամենը

1983797.0
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Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը
Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքային
ծառայությունների
արդյունավետ
կառավարում,
1
4300.0
4300.0
աշխատակազմի
աշխատանքի
արդյունավետության
բարձրացում
Համայնքի աշխատակազմի
2
142461.0
142461.0
պահպանում
Համայնքի կենտրոնից
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիության և
3
13363.0
5300.0
հասանելիության
ապահովում,
սպասարկման որակի
բարելավում
Համայնքային հողերի և
4
1500.0
1500.0
գույքի կառավարում
Ձեռնարկատիրության
5
11500.0
խթանում
173124.0
153561.0
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Հանրային հատվածների
բարեկարգում, կառուցում,
6
կանաչապատ
207157.0
41657.0
տարածքների պահպանում
և ընդլայնում
Համայնքի ենթակառուց7
վածքների պահպանում և
34780.0
34780.0
շահագործում

8063.0

11500.0
8063.0

14724.0

150776.0

11500.0

8

Բնակավայրերի
աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
իրականացում

9

Համայնքի
ենթակառուցվածքների
զարգացում

92000.0

117190.0

32000.0

29050.0

60000.0

15210.0

Ընդամենը
451127.0
156577.0
29934.0
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Միջբնակավայրային
հասարակական
10
10000.0
տրանսպորտի
ապահովում
Ընդամենը
10000.0
Ոլորտ 4. Կրթություն
Նախադպրոցական
11 կրթության ծառայության
63800.0
63800.0
մատուցում համայնքում
Նախադպրոցական
12
43800.0
25300.0
15500.0
կրթության զարգացում
Արտադպրոցական
13 կրթության ծառայության
54736.0
54736.0
մատուցում համայնքում
Արտադպրոցական
14
650000.0
կրթության զարգացում
812336.0
143836.0
Ընդամենը
15500.0
Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային կյանքի
15 կազմակերպում
34310.0
34310.0
համայնքում
Մշակութային
16 կարողությունների
500000.0
զարգացում
534310.0
34310.0
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Սոցիալական
պաշտպանություն
Սոցիալական
աջակցություն
17
2900.0
2900.0
անապահով
ընտանիքներին
2900.0
2900.0
Ընդամենը

Ընդհանուրը

1983797.0

472100.0

45434.0

72930.0
283700.0

10000.0
10000.0

3000.0

650000.0
653000.0

500000.0
500000.0

954763.0

511500.0
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