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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի

հնգամյա

զարգացման

ծրագրի

կատարման

արդյունավետությունը

բարձրացնելու նպատակով մշակվել է «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը» (ՏԱՊ):
Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տալիս ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից
(համայնքի

և

պետական

կազմակերպություններ,

բյուջեներ,

ձեռներեցներ,

սփյուռք,

դոնոր,

բարերարներ,

միջազգային,

միջհամայնքային

հասարակական

ծրագրեր

և

այլն)

ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները: Տարեկան աշխատանքային պլանի միջոցով
հստակեցվում են հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված տարեկան կտրվածքով
անելիքները, ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք բխում են երկարաժամկետ ռազմավարական
նպատակներից: Այն նպաստում է ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և
միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման
ռազմավարության հստակեցմանը՝ նախանշելով այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են
համայնքում

լրացուցիչ

միջոցներ

ներգրավելու

համար՝

համագործակցելով

պետական,

միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ:
Գյումրի համայնքի 2021 թվականի 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:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Գյումրի

համայնքի

տեսլականն

է

Գյումրին

իր

հարուստ

պատմամշակութային

ժառանգությամբ և ուրույն ճարտարապետական տեսքով՝ ձևավորված նոր որակի քաղաքային
միջավայրով, դարձնել առավել գրավիչ բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար:
Համայնքում կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունները շահառու խավերի
համար դարձնել առավել մատչելի և որակյալ, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման
համար ստեղծել հարմար պայմաններ, համայնքի բնակիչներն ունենան բարելավված կենցաղային
և բնակարանային պայմաններ, զարգանա փոքր և միջին արտադրական ձեռնարկությունները,
հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:
Համայնքի հնգամյա զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու
ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական,
3
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մշակութային,

առողջ

ապրելակերպի

և

հանգստի

պայմանները,

համայնքը

դարձնել

զբոսաշրջության զարգացման կենտրոն՝ մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ: Դրանց հասնելու
ռազմավարական նպատակներն են՝
•

Զարգացնել
թափանցիկ,

տեղական

ինքնակառավարումը,

հաշվետու

կազմակերպությունների

և
և

այն

մասնակցային,
ընկերությունների

դարձնել
ՏԻՄ

ավելի

և

կողմից

արդյունավետ,

համայնքապատկան

հանրության

մատուցվող

ծառայությունները դարձնել ավելի որակյալ և մատչելի,
•

ստեղծել քաղաքացիներին, հյուրերին և ներդրողներին ավելի հարմարավետ քաղաքային,
հասարակական և գործարար միջավայր:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԵՐ
Աղյուսակ 1

ՑՈՒՑԱՆԻՇ

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ

ԱՐԺԵՔ

ԱՐԺԵՔ

-

43

36,2

35,2

-

-1

-

-2

-

0,3

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար
կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն
ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում
աշխատատեղերի թիվը (անձ)
Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ
տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի
բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով

1

Ծանոթություն. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից վերոնշյալի

վերաբերյալ դեռևս տվյալներ չեն տրամադրվել:
2

Ծանոթություն. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչությունից վերոնշյալի
վերաբերյալ դեռևս տվյալներ չեն տրամադրվել:

4
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Աղյուսակ 2

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ
ԱՐԺԵՔ4

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿ

ԵԼԱԿԵԱՏԱՅՆ
ԱՐԺԵՔ3

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ

13944.0

19500.0

ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Պաշտպանության կազմակերպում.
պետության պաշտպանությանը աջակցման ոլորտային նպատակն է՝
Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և

Ֆինանսավորում՝ արտահայտված

նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում

հազար ՀՀ դրամով

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն.
համայնքի կառուցապատման, բարեկարգման, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների
ապահովման ոլորտային նպատակներն են՝
Պատմամշակութային հուշարձանների
վերականգնում
Ավելացնել համայնքի բարվոք վիճակում գտնվող
բազմաբնակարանային շենքերի հարաբերությունը
համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի
ընդհանուր թվին
Ավելացնել համայնքի բարեկարգ բակերի
հարաբերությունը համայնքի բակերի ընդհանուր
թվին

Հուշարձանների քանակը

5

10

99.1

99.1

32

35

2.7

1.94

95

96

Բարվոք վիճակում գտնվող բազմաբնակարանային շենքերի հարաբերությունը համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր
թվին՝ արտահայտված տոկոսով
Բարեկարգ բակերի
հարաբերությունը համայնքի բակերի
ընդհանուր թվին՝ արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի ենթակայության տակ

Ավելացնել համայնքի ենթակայության տակ գտնվող

գտնվող ճանապարհների՝ ամեն

ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատվող

տարի ասֆալտապատվող հատվածի

հատվածի երկարության հարաբերությունը

երկարության հարաբերությունը

համայնքի ենթակայության տակ գտնվող

համայնքի ենթակայության տակ

ճանապարհների երկարությանը

գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով

Ավելացնել համայնքում հավաքված և
աղբավայրերում տեղափոխված աղբի
հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ
աղբին

Համայնքում հավաքված և
աղբավայրերում տեղադրված աղբի
հարաբերությունը համայնքում
առաջացող ամբողջ աղբին՝
արտահայտված տոկոսով

3

Ծանոթություն. Ելակետային արժեք է հանդիսանում 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիթորինգի և
գնահատման արդյունքում արձանագրված փաստացի արժեքը:

4

Ծանոթություն. Թիրախային արժեք է հանդիսանում Գյումրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված արժեքը:

5
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Համայնքի բնակիչների

Բարձրացնել համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

բավարարվածությունը աղբահանությունից և

աղբահանությունից և

սանիտարական մաքրումից

գեր.

լավ

0

1.4

4

5

64

65

սանիտարական մաքրումից

Ավելացնել համայնքի կանաչ տարածքների

Կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝

մակերեսը

արտահայտված տոկոսով
Սանիտարական մաքրման

Ավելացնել համայնքի սանիտարական մաքրման

ենթարկվող տարածքի մակերեսի

ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը

հարաբերությունը համայնքի

համայնքի ընդհանուր տարածքին

ընդհանուր տարածքին՝
արտահայտված տոկոսով
Կառուցապատման թույլտվության

Ավելացնել կառուցապատման թույտվության մեջ
նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված
շինարարությունների թվի հարաբերությունը
համայնքում իրականացված շինարարությունների
ընդհանուր թվին

մեջ նշված ժամկետների
պահպանմամբ իրականացված
շինարարությունների թվի
հարաբերությունը համայնքում
իրականացված շինարարությունների
ընդհանուր թվին՝ արտահայտված
տոկոսով

Տրանսպորտ.
Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքների կազմակերպման, ճանապարհային
ենթակառուցվածքների պահպանման և շահագործման ոլորտային նպատակներն են՝
Բարձրացնել համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող
հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը համայնքը
սպասարկող հասարակական

լավ

լավ

92.8

100

38

40

57.5

46.2

տրանսպորտի աշխատանքներից
Համայնքի կահավորված

Ավելացնել համայնքի կահավորված ավտոբուսային

ավտոբուսային կանգառների

կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային

հարաբերությունը ավտոբուսային

կանգառների ընդհանուր թվին

կանգառների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով
Համայնքի ենթակայության

Ավելացնել համայնքի ենթակայության

ճանապարհներին տեղադրված

ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային

ճանապարհային նշանների թվի

նշանների թվի հարաբերությունը անհրաժեշտ

հարաբերությունը անհրաժեշտ

ճանապարհային նշաններին

ճանապարհային նշաններին՝
արտահայտված տոկոսով
Համայնքը սպասարկող

Պակասեցնել համայնքը սպասարկող

հասարակական տրանսպորտի

հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի

պարկում 5 և ավելի տարի հնություն

տարի հնություն ունեցող մեքենաների թիվը

ունեցող մեքենաների թիվը՝
արտահայտված տոկոսով
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Առևտուր և ծառայություններ.
առևտրի և ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեության խթանման, գործարար
միջավայրի բարելավման ոլորտային նպատակն է՝
Համայնքում ձեռնարկատիրական

Ավելացնել համայնքում արտադրական,

գործունեությամբ զբազվող

հասարակական սննդի և ծառայությունների
ոլորտներում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբազվող սուբյեկտների թիվը

սուբյեկտների (անհատ

630

690

ձեռնարկատերեր և
ձեռնարկատիրություններ) թիվը

Կրթություն.
նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման
ոլորտային նպատակներն են՝
Համայնքի նախադպրոցական
Ավելացնել համայնքի նախադպրոցական
հաստատություններում ընդգրկված երեխաների
թվաքանակի հարաբերությունը նախադպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին

հաստատություններում ընդգրկված
երեխաների թվաքանակի
հարաբերությունը

40

43

բավ.

լավ

15.019

16.019

լավ

լավ

1582.0

7500.0

14

5

նախադպրոցական տարիքի
երեխաների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը

Ծնողների բավարարվածությունը

նախադպրոցական կրթությունից

նախադպրոցական կրթությունից

Ավելացնել համայնքում արտադպրոցական

հաստատություններում ընդգրկված

հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի

երեխաների թվի հարաբերությունը

հարաբերությունը դպրոցական տարիքի երեխաների

դպրոցական տարիքի երեխաների

ընդհանուր թվին

ընդհանուր թվին՝ արտահայտված

Արտադպրոցական

տոկոսով
Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը

Ծնողների բավարարվածությունը

արտադպրոցական կրթությունից

արտադպրոցական կրթությունից

Իրականացնել մանկապարտեզների շենքերի

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված

ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում

հազար ՀՀ դրամով
Մանկապարտեզներում ծնողական

Ավելացնել մանկապարտեզներում սոցիալապես
անապահով ընտանիքների համար ծնողական
վարձավճարների զեղչերի կիրառումը

վարձավճարների զեղչերից օգտվող
երեխաների թվի հարաբերությունը
մանկապարտեզ հաճախող
երեխաների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ.
համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպման և երիտասարդների խնդիրների լուծման
ոլորտային նպատակներն են՝
Ավելացնել համայնքապետարանի կողմից
իրականացվող մշակութային միջոցառումների թիվը
7

Միջոցառումների թիվ
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7

62

Ավելացնել համայնքապետարանի օժանդակությամբ
համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվը

Մշակութային խմբակների թիվը

22

22

13.019

13.019

լավ

լավ

0

8

2

4

0

20

Մշակութային խմբակներում
Ավելացնել մշակութային խմբակներում ընդգրկված

ընդգրկված երեխաների ու

երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը

պատանիների թվի հարաբերությունը

համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր

համայնքի երեխաների ու

թվին

պատանիների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը
մշակութային խմբակների գործունեությունից

Ծնողների բավարարվածությունը
մշակութային խմբակների
գործունեությունից

Ավելացնել երեխաների ու պատանիների՝
համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված
այցելությունների թիվը համայնքից դուրս գտնվող

Այցերի թիվը

մշակութային օջախներ
Ավելացնել համայնքապետարանի միջոցներով կազ-

Համարեգների և փառատոնների

մակերպվող համերգների և փառատոնների թիվը

թիվ

Ավելացնել համայնքապետարանի միջոցներով
կազմակերպվող երիտասարդության խնդիրների
լուծմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները

Երիտասարդական ծրագրերի և
միջոցառումների քանակը

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ.
սպորտի զարգացման, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսման ոլորտային
նպատակներն են՝
Ավելացնել համայնքապետարանի օժանդակությամբ
համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվը

Մարզական խմբակների թիվը

346

375

Միջոցառումների թիվը

56

150

6

13

բավ.

բավ.

1000.0

2050.0

Ավելացնել համայնքապետարանի միջոցներով
համայնքում կազմակերպվող մարզական
միջոցառումների թիվը
Մարզական խմբակներում
Ավելացնել մարզական խմբակներում ընդգրկված

ընդգրկված երեխաների ու

երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը

պատանիների թվի հարաբերությունը

համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր

համայնքի երեխաների ու

թվին

պատանիների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը

Ծնողների բավարարվածությունը

մարզական խմբակներից

մարզական խմբակներից

Վերանորոգել «Ազատ ոճի ըմբշամարտի» և «Սամբոձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿների շենքերը
8

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով
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Ապահովել «Աթլետիկայի մանկապատանեկան
մարզադպրոց», «Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Պարի և սպորտային

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված

պարերի մարզադպրոց», «Յուրի Վարդանյանի

հազար ՀՀ դրամով

30000.0

7000.0

1000.0

1200.0

1300.0

2300.0

1000.0

2000.0

200.0

950.0

1980.0

3000.0

250.0

2000.0

600.0

12500

անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեությունը
Բարելավել «Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և
սեղանի թենիսի մանկապատանեկան

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքները
Ստեղծել «Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի» և
«Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց»

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված

ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման

հազար ՀՀ դրամով

համակարգերը
Վերանորոգել «Արթուր Ալեքսանյանի անվան
հունահռոմեական ըմբշամարտի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը
Վերանորոգել «Բռնցքամարտի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաները,
մարզագույքի ձեռքբերում
Կատարել «Մարմնամարզական մարզաձևերի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի
ընթացիկ նորոգում, մարզագույքի ձեռքբերում

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով

Կատարել «Շախմատի» և «Տիգրան Պետրոսյանի
անվան շախմատի մանկապատանեկան

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի

հազար ՀՀ դրամով

նորոգում, մարզագույքի ձեռքբերում
Կատարել «Ջրային մարզաձևերի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի
մարզաբազայի նորոգում

Ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով

Սոցիալական պաշտպանություն.
համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերման ոլորային
նպատակներն են՝
Աջակցություն ցուցաբերել համայնքի սոցիալապես

Աջակցություն ստացող ընտանիքների

անապահով ընտանիքներին

թիվ

1522.0

2960.0

0

3

Իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրեր՝
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

Իրականացվող ծրագրերի քանակ

հասարակական կյանքին ինտեգրելու համար
9

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԵՆՔԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
ՏԱՊ-Ի ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
Աղյուսակ 3

N

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Աջակցություն ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց

1.

ընտանիքներին

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

40 650.0

Գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագիծ (քաղաքի գլխավոր
2.

հատակագծի փոփոխություն, քաղաքի առանձին տարածքների նախագծերի

10 000.0

կազմում, համայնքի քաղաքաշինական գործունեության բարելավում)
3.

Գյումրու պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում
Բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների, մուտքերի, դռների,

4.

պատուհանների վերանորոգում

50 000.0
30 000.0

5.

Խաղահրապարակների հիմնում և բակերի բարեկարգում

10 000.0

6.

Փողոցների բարեկարգում

6 661 081.9

7.

«Մաքուր քաղաք»
(աղբահանության, սանիտարական մաքրման աշխատանքների ապահովում)

443 394.1

8.

Կանաչ տարածքների պահպանում և ավելացում

114 780.5

9.

Երթուղային ցանցի բարելավում, նոր տրանսպորտի ձեռքբերում

1 176 000.0

10.

Ավտոբուսային կանգառների կահավորում

15 600.0

11.

Կրթական միջավայրի պայմանների բարելավում (ուսումնական
հաստատությունների շենքերի ընթացիկ վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում)

35 326.0

12.

Մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների զեղչերի կիրառում

16 245.0

13.

Համերգների և փառատոնների կազմակերպում

26 290.0

Աջակցություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին
14. (Երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների

15 000.0

իրականացում)
15.

«Ազատ ոճի ըմբշամարտի» և «Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի վերանորոգում

1 400.0

«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Հրաձգության
մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Պարի և սպորտային պարերի

16.

մարզադպրոց», «Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի

500.0

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովում
17.
18.
10

«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում
«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի» և «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում
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500.0
1 800.0

«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի

19.

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերանորոգում
«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների

20.

2 304 490.0
900.0

վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում
«Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի

21.

900.0

շենքի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում
«Շախամատի» և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան

22.

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի նորոգում և մարզագույքի

900.0

ապահովում
«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի

23.

մարզաբազայի նորոգում

24.
25.

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
«Հավասար իրավունք, հավասար հնարավորություն» (Համայնքի հասարակական
կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7 000.0
38 887.0
240.0

10 955 997.5

ՏԱՊ-Ի ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՉԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
Աղյուսակ 4

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

1.

Գերեզմանատների ընդլայնում

-

2.

Ձեռնարկատիրության խթանում (առևտուր և ծառայություններ)

-

N

«Գյումրու տարվա մեկենաս» և «Գյումրու պատվավոր մեկենաս» կոչումների

3.

շնորհում (բարեգործության խթանում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11
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-

-

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԻ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Աղյուսակ 5

ԱՄԲՈՂՋ

ՄԱԿԵՐԵՍ Մ2

ՄԱՅԹԻ

ՄԱԿԵՐԵՍ Մ2

ՄԱԿԵՐԵՍ Մ2

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԾՄ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՄԻՋԻՆ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ

N

ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԾՄ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
1.

Մատնիշյան փողոց (Ռուսթավելի փողոցից Տիգրան Մեծ փողոց)

270

8

2160

945

3105

2.

Շահումյան փողոց (Ֆուրմանով փողոցից Ալեք Մանուկյան փողոց)

350

7

2450

495

2945

3.

Ալավերդյան փողոց (Լազոյի փողոցից Լոմոնոսով փողոց)

200

8

1600

300

1900

4.

Աթոյան փողոց

160

6

960

-

960

5.

Պլեխանով փողոց

508

11

5588

1016

6604

6.

Ջամբուլի փողոց (Լազոյի փողոցից Կոշևոյ փողոց)

210

6

1400

950

2350

7.

Տոլստոյ փողոց (Մ.Մկրտչյան փողոցից Չայկովսկի փողոց)

690

9,3

6417

3500

9917

8.

Եսայան փողոց (Գերցեն փողոցից Կ.Դեմիրճյան փողոց)

460

16

7360

6400

13760

9.

Վարդանանց հրապարակ

-

-

9836

-

9836

10.

Չայկովսկի փողոց (Գ.Նժդեհ փողոցից Թամանյան փողոց)

360

13,1

4700

3850

8550

11.

Կոմիտաս փողոց (Ս.Թեհլերյան փողոցից բնակավայրերի վերջ)

1270

8

10160

2540

12700

ՎԶԵԲ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
1.

Խ.Դաշտենց փողոց (Գորկի փողոցից Տերյան փողոց)

700

11

7700

3500

11200

2.

Մյասնիկյան փողոց (Գորկի փողոցից Տերյան փողոց)

700

9

6300

2100

8400

3.

Մատնիշյան փողոց (Գորկի փողոցից Տերյան փողոց)

700

9

6300

2100

8400

4.

Մազմանյան փողոց (Գորկի փողոցից Տերյան փողոց)

705

9

6345

2115

8460

5.

Մազմանյան փողոց (Տերյան փողոցից 1-ին գերեզմանատուն)

760

9

6840

2280

9120

6.

Սունդուկյան փողոց (Գորկի փողոցից Տերյան փողոց)

705

9

6345

2115

8460

7.

Աթարբեկյան փողոց (Սպանդարյան փողոցից Տերյան փողոց)

390

9

3510

870

4380

12
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8.

Օզանյան փողոց

590

14

8260

3540

11800

9.

Կարսի խճուղի

980

15

14700

7840

22540

10.

Կարսի խճուղի 1-ին նրբանցք

360

7

8520

1440

9960

11.

Տեր-Գաբրիելյան փոոց.

690

10

6900

2760

9660

12.

Պուշկինի փողոց (Հաղթանակի պողոտայից Մուսայելյան փողոց)

700

9

6300

4900

11200

13.

Թումանյան փողոց (Հաղթանակի պողոտայից Մուսայելյան փողոց)

700

8

5600

3500

9100

14.

Մայակովսկի փողոց (Աթարբեկյան փողոցից Մուսայելյան փողոց)

650

8

5200

3250

8450

15.

Երևանյան խճուղու երկրորդական փողոց

1760

6

10560

12320

22880

16.

Ռուսթավելի փողոց (Ղուկասյան փողոցից Մուսայելյան փողոց)

160

12

1920

800

2720

17.

Մուսայելյան փողոց (Ռուսթավելի փողոցից Գորկի փողոց)

170

11

1870

850

2720

18.

Տիմիրյազև փոոց. (Վ.Սարգսյան փողոցից Շչերբինա փողոց)

500

8

4000

6000

10000

890

12

10680

5340

16020

Ե/գծի ավան տանող փողոց

19.

(Գարեգին Ա փողոցով մինչև մանկապարտեզ)

20.

Շինարարների փողոց

560

12

6720

5600

12320

21.

Կայարանամերձ հրապարակ

-

-

11000

2900

13900

22.

Արագած թաղամասի փողոց

1100

10

11000

4400

15400

23.

Շարա Տալյան փողոցի միջնամաս

370

10

3700

5180

8880
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Աղյուսակ 6

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

N

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔ

Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի համայնքին
պատկանող շենքերին և շինություններին արևային

(մարզադպրոցներ), մշակութային օջախներում
(երաժշտական դպրոցներ, գրադարաններ,
թանգարաններ, մշակութային այլ կենտրոններ),
ինչպես նաև՝ Գյումրու համայնքապետարանի

600 000.0 (100%)

1.

(մանկապարտեզներ), սպորտային կառույցներում

0

Գյումրի համայնքին
պատկանող շենքերին,
շինություններին արևային
համակարգերի տեղադրում

240 000.0 (40%)

տեղադրվելու են՝ կրթական հաստատություններում

360 000.0 (60%)

համակարգերի տեղադրում: Արևային համակարգեր

շենքում: Արևային համակարգով նախատեսվում է
փոխարինել նաև Գյումրու մի շարք փողոցների

0

686 267.2 (100%)
890 300.0 (100%)

փողոցներ են։

0

պատմական կենտրոնում, այլ՝ երկրորդային

308 820.24 (45%)

հիմնանորոգել 8 փողոց և Վարդանանց
հրապարակը։ 8 փողոցները չեն գտնվում Գյումրու

445 150.0 (50%)

2.

Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրիում

377 446.96 (55%)

Գյումրի համայնքի
երկրորդային 8 փողոցների
և 1 հրապարակի
հիմնանորոգում

445 150.0 (50%)

լուսավորությունը:

Ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել 70
միկրոավտոբուս, որոնք օգտագործվելու են
Միկրոավտոբուսների

3.

ձեռքբերում

Գյումրիում գործող թվով 9 երթուղիները
սպասարկելու համար։ Յուրաքանչյուր երթուղի
ներառելու է նաև նվազագույնը մեկ միկրոավտոբուս՝
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝
համապատասխան կահավորանքով։
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ
Աղյուսակ 7

ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

676 087.1

716 378.3

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

N

40 291.2

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔ5

Ծրագիրը իրականացվում է Եվրամիության կողմից
հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի միջոցներով՝
Վանաձոր և լեհական Պիլա քաղաքների հետ համատեղ:
Ծրագրի իրականացման ընդհանուր տևողությունը 3 տարի է:

ԴԱՇԻՆՔ.
հանուն քաղաքների
կառավարման
բարելավման

1.

Ծրագրով նախատեսվում է պլաստմասի վերամշակման
արտադրական հոսկագծի շահագործում, 5 էլեկտրավտոբուսի,
1 փոշեկուլ և 1 մաքրող (ախտահանող) մեքենայի ձեռբերում,
պլաստիկի և այլ թափոնների տեսակավորման համար 660
աղբարկղի ձեռքբերում: Ծրագրով նախատեսվում է նաև
սեմինարների, վերապատրաստման այլ դասընթացների
անցկացում: Ծրագրով նախատեսված հիմնական
գործողությունները կիրականացվեն 2-րդ և 3-րդ տարում:

.
.

.
.
.
5

Տարադրամի փոխարժեքը հաշվարկված է 2021 թվականի փետրվարի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
կողմից սահմանված փոխարժեքին համապատասխան:
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.ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ՝
ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐ

ԺԱՄԿԵՏ

ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՌԻՍԿԵՐ

Աղյուսակ 8

Ոլորտ 1. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ՝ Աջակցություն պետության պաշտպանությանը

1.Զինկոմիսարիատից ցուցակի ստացում
2.Ավագանու կողմից աջակցության
գումարի չափի որոշում
3.Գումարների հատկացում

-

Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Աջակցություն
ստացողների թիվ»՝ 680

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

Սոցիալական լարվածության մեղմում,
հայրենիքի պաշտպանությանը
մասնակցելու խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի
պահպանության բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
40 650.0 հազար ՀՀ դրամ

Ֆինանսական միջոցների
հավաքագրում

Ծրագրի
նպատակ

Աջակցել ռազմական գործողությունների
մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին

Միջոցառումներ

1.Աջակցություն ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ՝ Համայնքի կառուցապատում, բարեկարգում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների
ապահովում

Միջանկյալ
արդյունք

վոր հատակագծին համապաՀամայնքի քաղաքաշինական
գործունեության բարելավում

տասխան տրվող շինարարությունների թույլտվությունների
հարաբերությունը տրված
շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ 100%
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Համայնքում գլխա-

01.01.2020 – 31.12.2020

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
10 000.0 հազար ՀՀ դրամ

Գյումրու համայնքապետարանի
քաղաքաշինության և
ճարտարապետության բաժին

Քաղաքի գլխավոր հատակագծի փոփոխում

Ֆինանսական միջոցների
անբավարարություն

Ծրագրի
նպատակ

2.Գլխավոր հատակագիծ և գոտևորման նախագիծ

Միջոցառումներ

1. Քաղաքաշինական առաջադրանքի
կազմում
2. Ելակետային տվյալների հավաքագրում
3. Նախագծ. կազմակերպությունների հետ
պայմանագրի կնքում
4. Նախագծման աշխատանքներ
5. Փորձաքննություն
6. Հատակագծի հաստատում

-

Միջոցառումներ

1.Ներդրումների ապահովում
2.Նախագծերի մշակում
3 Հուշարձանների վերականգման
աշխատանքների իրականացում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
50 000.0 հազար ՀՀ դրամ

Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Զբոսաշրջության
աճ»՝ 5%

01.01.2021 – 31.12.2021

Զբոսաշրջության ակտիվացում

Գյումրու համայնքապետարանի
քաղաքաշինության և
ճարտարապետության բաժին

Ցուցանիշ՝ «Վերականգնվող
պատմամշակութային
հուշարձանների թիվը»՝ 10

Ներդրումների բացակայություն

Ծրագրի
նպատակ

Վերականգնել պատմական միջավայրը

Միջանկյալ
արդյունք

3. Գյումրու պատմամշակութային հուշարձաններ վերականգնում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
30 000,0 հազար ՀՀ դրամ
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Գյումրու համայնքապետարան

1. Առաջնահերթ վերանորոգման կարիք
ունեցող բազմաբնակարան շենքերի
ընտրություն
2.Վերանորոգման ծրագրի կազմում
համատիրությունների հետ համատեղ
3.Համատիրությունների և բնակիչների
մասնակցությամբ բազմաբնակարան
շենքերի վերանորոգում
4. Բնակիչների շենքային պայմանների
բարելավում
5. Փորձի փոխանակում այլ համայնքների
հետ

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Բնակիչների
բավարարվածությունը
համատիրությունների
աշխատանքից»՝ լավ

Գյումրու համայնքապետարանի քաղաքաշինության և
ճարտարապետության բաժին

Միջանկյալ
արդյունք

Շենքերի անվտանգության աստիճանի
բարձրացում և շահագործման ժամկետի
երկարացում, համատիրությունների
կայացում

Դրամական միջոցների ձեռքբերում, բնակիչների
անտարբերություն

Ծրագրի
նպատակ

Բնակարանային տնտեսության վիճակի
բարելավում

Ցուցանիշ՝ «Բարվոք վիճակում
գտնվող բազմաբնակարան
շենքերի թվի հարաբերությունը
համայնքի բազմաբնակարան
շենքերի ընդհանուր թվին»՝
23%

Միջոցառումներ

6. Բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների, մուտքերի, դռների և պատուհանների վերանորոգում

01.01.2021 – 31.12.2021

Գյումրու համայնքապետարան

01.01.2021 – 31.12.2021

Գյումրու համայնքապետարան, ուղևորա-փոխադրումներ իրականացնող
ընկերություններ

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
10 000.0 հազար ՀՀ դրամ

Գյումրու համայնքապետարանի քաղաքաշինության և
ճարտարապետության բաժին

1. Առաջնահերթ բարեկարգման կարիք
ուեցող բակերի ընտրություն
2. Բարեկարգման ծրագրի կազմում
համատիրությունների և բնակիչների հետ
համատեղ
3.Համատիրությունների և բնակիչների
մասնակցությամբ խաղահրապարակների
տեղադրում և բակերի բարեկարգում

Գյումրու համայնքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության
բաժին

Ցուցանիշ՝ «Բնակիչների
բավարարվածությունը
բակային միջավայրից»՝ լավ

Դրամական միջոցների ձեռքբերում,
բնակիչների անտարբերություն

Միջանկյալ
արդյունք

Առողջ ապրելակերպի խրախուսում և
բակերի բարեկարգում

Դրամական միջոցների ձեռքբերում

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել երեխաների զարգացման համար
նպաստավոր միջավայր

Ցուցանիշ՝ «Համայնքի
բարեկարգ բակերի թվի
հարաբերությունը բակերի
ընդհանուր թվին»՝ 35 %

Միջոցառումներ

7. Խաղահրապարակների հիմնում և բակերի բարեկարգում

Ծրագրի
նպատակ

8. Փողոցների բարեկարգում

Միջանկյալ
արդյունք

Համայնքի փողոցների բարեկարգում

Միջոցառումներ

Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

1 Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում
2 Պարզ ընթացակարգով մրցույթի
հայտարարում, կապալառուի հետ
պայմանագրի կնքում
3 Կապալառուի հետ շինաշխատանքների
կազմակերպում և ավարտում

18

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
6 661 081.9 հազար ՀՀ դրամ

Ցուցանիշ՝ «Համայնքի
ենթակայության տակ գտնվող
ճանապարհների ամեն տարի
ասֆալտապատած հատվածի
երկարության
հարաբերությունը համայնքի
ենթակայության տակ գտնվող
ճանապարհների
երկարությանը»՝ 1.94 %

-

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

01.01.2021 – 31.12.2021

Գյումրու համայնքապետարան/ մասնավոր օպերատոր
Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
443 394.1 հազար ՀՀ դրամ

01.01.2021 – 31.12.2021

1-ին միջանկյալ արդյունքն՝
1.1. Աղբատար մեքենաների պարկի
գործունեության ապահովում
1.2. Աղբարկղերի քանակի ավելացում
1.3 Աղբադաշտի հարթեցում և
կարգաբերման աշխատանքներ
2-րդ միջանկյալ արդյունքն՝
2.1. Բնակչության իրազեկվածության
բարձրացում
2.2.Բնակչության առաջարկությունների և
դիտողությունների քննարկում
2.3 Բնակչության հետ հետադարձ կապի
պահպանում՝ թեժ գծի կիրառում և արագ
արձագանքում

Գյումրու համայնքապետարանի բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի
պահպանության բաժին

Ցուցանիշ՝ 1.«Աղբարկղերից
աղբի օրական տեղափոխման
հաճախություն»՝ 2 անգամ
Ցուցանիշ՝ 2.«Բնակիչների
բավարարվածությունը
աղբահանության
մակարդակից»՝ լավ

Գյումրու համայնքապետարանի բնակկոմունալ և
շրջակա միջավայրի պահպանության բաժին

Միջանկյալ
արդյունք

1.Աղբահանման աշխատանքների առավել
արդյունավետ կազմակերպում
2. Համայնքապատկան տարածքների
սանիտարահիգիենիկ նորմերին
համապատասխան մաքրումը

Մեքենաների և մեխանիզմների մաշվածության բարձր մակարդակը,
բնակլիմայական պայմանները

Ցուցանիշ՝ «Համայնքում
հավաքված և աղբավայրերում
տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին»՝ 96 %

Դրամական միջոցների բացակայություն

Ծրագրի
նպատակ

Բարձրացնել աղբահանության
աշխատանքների արդյունավետությունը և
բարելավել համայնքի տարածքի
սանիտարահիգիենիկ պայմանները

Միջոցառումներ

9. Մաքուր քաղաք

Ծրագրի
նպատակ

Բարելավել բնապահպանական միջավայրը

Ցուցանիշ՝ «Ծառերի և թփերի
քանակ»՝ 5300 հատ

Միջանկյալ
արդյունք

Համայնքի կանաչ տարածքների աճ

Ցուցանիշ՝ «Համայնքի
կանաչապատ տարածքի
տարեկան աճ»՝ 1.4%

Միջոցառումներ

10. Կանաչ տարածքների պահպանում և ավելացում

1. Ծառերի, թփերի տնկում
2. Ծառերի էտում, բնաթասերի բացում,
բուժանյութերով սրսկում
3. Ծառերի, թփերի, գազոնների և
ծաղիկների ջրում

19

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
114 780.5 հազար ՀՀ դրամ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակը՝ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքների կազմակերպում, ճանապարհային
ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
15 600.0 հազար ՀՀ դրամ

Գյումրու համայնքապետարան

1. Կապալառու ձեռնարկության հետ
համաձայնեցում
2. Պայմանագրի կնքում
3. Կանգառների, նշանների տեղադրում

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Կահավորված
կանգառների թիվ»՝ 50

Գյումրու համայնքապետարանի
բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի
պահպանության բաժին

Միջանկյալ
արդյունք

Կահավորված ավտոբուսային կանգառների
ավելացում

Ֆինանսական միջոցների
բացակայություն

Ծրագրի
նպատակ

Ավտոբուսային կանգառների բարեկարգում

Ցուցանիշ՝ «Համայնքում
կահավորված ավտոբուսային
կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին»՝ 100%

Միջոցառումներ

1. Ավտոբուսային կանգառների կահավորում

Ոլորտ 4. Առևտուր և ծառայություններ
Ոլորտային նպատակը՝ Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեությոն խթանում,
գործարար միջավայրի բարելավում

Ձեռնարկատիրությունների
համար արտոնյալ վարկեր,
ներդրումներ

20

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Գյումրու համայնքապետարան, Շիրակի մարզպետարան

1.Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբաղվողներին արտոնյալ պայմաններով
հողհատկացում
2. Տեղական տուրքերի և վճարների
նպաստավոր քաղաքականության
իրականացում
3. Իրացման շուկաների ընդլայնմանն
աջակցություն
4.Քույր-քաղաքների հետ կնքված
հուշագրերի շրջանակներում համատեղ
ծրագրերի իրականացմանը աջակցություն
5.Արտադրանքների ցուցադրությանը և
բրենդավորմանը աջակցություն

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Գործազրկության
մակարդակ»՝ 30 

Գյումրու համայնքապետարանի գովազդի, առևտրի և սպասարկման
ոլորտի համակարգման, ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժիններ

Միջանկյալ
արդյունք

Գործազրկության մակարդակի նվազում և
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի
բարելավում

Ժամանակակից իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման ցածր
մակարդակ, արտաքին շուկաներում մրցակցության բարձր
մակարդակը, վարկային միջոցների տրամադրման բարձր
տոկոսադրույքներ

Ծրագրի
նպատակ

Նպաստել համայնքում
ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող
սուբյեկտների թվի ավելացմանը

Ցուցանիշ՝ «Համայնքում
արտադրական, հասարակական սննդի և սպասարկման
ոլորտում ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող
սուբյեկտների թիվ»՝ 690

Միջոցառումներ

1. Ձեռնարկատիրության խթանում

Ոլորտ 5. Կրթություն
Ոլորտային նպատակը՝ Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում

Գյումրու համայնքապետարան, նախադպրոցական և արտադպրոցակն հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողներ

-

Գյումրու համայնքապետարան, նախադպրոցական և արտադպրոցակն հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողներ

1. ՀՈԱԿ-ների կողմից առաջնհերթ լուծում
պահանջող խնդիրների ներկայացում
2. Այդ խնդիրների ներկայացում Գյումրու
ավագանուն: Ավագանու կողմից որոշման
կայացում:
3.ՀՈԱԿ-ներին ֆինասական միջոցների
տրամադրում
4. ՀՈԱԿ-ների կողմից կատարված
աշխատանքների հաշվետվության
ներկայացում

01.01.2020 – 31.12.2020

Ցուցանիշ՝ «Ծնողների
բավարարվածություն
նախադպրոցական
կրթությունից»՝ լավ

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

Որակյալ նախադպրոցական կրթության
կազմակերպում

Գյումրու համայնքապետարանի կրթության բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
35 326.0 հազար ՀՀ դրամ

Ֆինանսական միջոցների բացակայություն

Ծրագրի
նպատակ

Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ
նորոգում և գույքի ձեռքբերում

Միջոցառումներ

1. Կրթական միջավայրի պայմանների բարելավում

21

Ցուցանիշ՝ «Զեղչերից օգտվող
երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ
հաճախող երեխաների
ընդհանուր թվին»՝ 5

Նախադպրոցական կրթություն ստացող
երեխաների թվի աճ

Ցուցանիշ՝
«Նախադպրոցական
հաստատություններում
ընդգրկված երեխաների
թվաքանակի հարաբերությունը
համայնքի նախադպրոցական
տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին»՝ 43
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Գյումրու համայնքապետարանի կրթության բաժին

Ապահովել մատչելի նախադպրոցական
կրթություն սոցիալապես անապահով
ընտանիքների համար

ֆինանսավորման պակաս

Միջանկյալ
արդյունք

Ծրագրի
նպատակ

2.Մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների զեղչերի կիրառում

Միջոցառումներ

1. «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու
համայնքային ենթակայության
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններ անվճար ընդգրկելու և
ծնողական վճարների սահմնաված չափի
նկատմամբ զեղչեր կիրառելու կարգը
հաստատելու մասին» 2014 թ. մարտի 18-ի
№33-Ա և և «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի
համայնքի ավագանու 2014 թ մարտի 18-ի
№ 33 – Ա որոշման մեջ փոփոխություն և
լրացումներ կատարելու մասին» 2016 թ
փետրվարի 4-ի № 4-Ա Գյումրու ավագանու
որոշումների մասին ծնողներին
տեղեկացում
2. Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների
համայնքապետարանի
արտոնություններից օգտվող երեխաների
ցանկի ներկայացում
3.Յուրաքանչյուր նախադպրոցական
ուսումնական հաստատության ծնողական
ընդհանուր վարձավճարի 3-ի չափով
սննդի վճարի փոխհատուցում համայնքի
կողմի

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
16 245.0 հազար ՀՀ դրամ

Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակը՝ Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդների խնդիրների լուծում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
26 290,0 հազար ՀՀ դրամ
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Գյումրու համայնքապետարան

1.Միջոցառումների ծրագրերի կազմում
2.Միջոցառումների անցկացման
վերաբերյալ իրազեկում և
տեղեկատվության ներկայացում
3.Միջոցառումների անցկացման համար
անհրաժեշտ տեխնիկական
սարքավորումների համար
ծառայությունների մատուցման
պայմանագրերի կնքում
4.Միջոցառումների մասնակիցների
անվտանգության ապահովում
5.Միջոցառումների անցկացում

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Մասնակիցների
թիվ»՝ 30 000

Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության
հարցերի բաժին

Միջանկյալ
արդյունք

Մշակութային միջավայրի ակտիվացում

Ֆինանսական միջոցների պակաս

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել հոգևոր-մշակութային կյանքին
հաղորդակցվելու պայմաններ

Ցուցանիշ՝
«Համայնքապետարանի
կողմից կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների
թիվ»՝ 4

Միջոցառումներ

1. Համերգների և փառատոների կազմակերպում

Գյումրու համայնքապետարան, ՀԿ-ներ
Գյումրու համայնքապետարան, ՀԿ-ներ

Ցուցանիշ՝ «Երիտասարդական
ծրագրերի թիվ»՝ 20

01.01.2021 – 31.12.2021

1-ից 5-րդ միջանկյալ արդյունքներն
ապահովող գործողություններ
1.Քաղաքացիական կառույցների կողմից
համայնքապետարան ծրագրերի
ներկայացում
2. Ծրագրերը Գյումրու ավագանու
քննարկմանը և հաստատմանը
ներկայացում
3. Ծրագրերի իրականացում
4. Ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ
համապատասխան կառույցի կողմից
հաշվետվության ներկայացում

01.01.2021 – 31.12.2021

1. Ցուցանիշ՝ «Տարեկան
ֆինանսավորում»՝ 4 000.0
հազար դրամ
2. Ցուցանիշ՝ «Տարեկան
ֆինանսավորում»՝ 4 000.0
հազար դրամ
3. Ցուցանիշ՝ «Տարեկան
ֆինանսավորում»՝ 4 000.0
հազար դրամ
4. Ցուցանիշ՝ «Տարեկան
ֆինանսավորում»՝ 3000.0
հազար դրամ

Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի, սպորտի
բաժիններ

Միջանկյալ
արդյունք

1.Երիտասարդական Հկ-ների կողմից
ներկայացված ծրագրերի ֆինանսավորում
2. Մշակութային ծրագրերի
ֆինանսավորում
3. Նորարական գաղափարների
խթանմանը ուղղված ծրագրերի
ֆինանսավորում
4. Տեղական և միջազգային
կազմակերպությունների ծրագրերի
համաֆինանսավորում
5. Երիտասարդության ներուժի զարգացում
և երիտասարդական
նախաձեռնությունների խթանում

Միջոցառումներ

առողջացմանը և հզորացմանը

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
15 000.0 հազար ՀՀ դրամ

Նախաձեռնությունների պակաս,
ֆինանսական միջոցների բացակայությունը

Ծրագրի
նպատակ

Աջակցել քաղաքացիական
հասարակության կառույցների

Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և
երիտասարդության հարցերի, սպորտի
բաժիններ

2. Աջակցություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
240.0 հազար դրամ

Միջանկյալ
արդյունք

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
հասարակական կյանքին ինտեգրվելուն
միտված ծրագրերի իրականացում

Ցուցանիշ՝ «Իրականացված
ծրագրերի թիվ»՝ 3

1. Ծրագրերի և նախաձեռնությունների
ներկայացում
2. Ավագանու որոշումների նախագծերի
կազմում
3. Ավագանու կողմից ծրագրի վերաբերյալ
որոշման կայացում

-
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Նախաձեռնությոնների պակաս

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ հաշմանդամություն
ունեցող անձանց նախաձեռնությունների
իրականացման համար

Միջոցառումներ

3. Հավասար իրավունք, հավասար հնարավորություն

1. Կոչումներ շնորհող հանձնաժողովի
կազմում
2. Կոչումների շնորհման չափորոշիչների և
կանոնակարգի մշակում
3. Համայնքի ղեկավարին կատարած
ծրագրերի և հանձնաժողովի
եզրակացության ներկայացում
4. Համայնքի ղեկավարի կողմից
կոչումների շնորհում և հուշանվերների
հանձնում

-

Գյումրու համայնքապետարան, ՀԿ-ներ

Ցուցանիշ՝ «Համայնքի հետ
համատեղ իրականացվող
ծրագրերի թիվ»՝ 13

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

Բարեգործական կազմակերպությունների և
անհատ բարերարների հետ
համագործակցության ընդլայնում

Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության
հարցերի, սպորտի, ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժիններ

Ցուցանիշ՝ «Շնորհված
կոչումների թիվ»՝ 2

Տեղեկատվության ստացման և լուսաբանման աշխատանքների
պակաս

Ծրագրի
նպատակ

Խրախուսել բարեգործությունը

Միջոցառումներ

6.«Գյումրու տարվա մեկենաս» և «Գյումու պատվավոր մեկենաս» կոչումների շնորհում

Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ոլորտային նպատակը՝ Սպորտի զարգացման, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսում

1. «Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և« Սամբո-ձյուդոյի
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Գյումրու համայնքապետարան

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումների
ազատ ոճի ըմբշամարտի և
սամբո-ձյուդոյի մասնակիցների
թվի աճ»՝ 20%

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և
սպորտի բաժին

1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
1 400.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթհայթում

Ծրագրի
նպատակ

Վերանորոգել մարզադպրոցները

Միջանկյալ
արդյունք

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների վերանորոգում

Միջոցառումներ

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1. Վերանորոգման աշխատանքների
նախահաշիվների կազմում
1.2. Դոնոր կազմակերպություններին
ծրագրի ներկայացում
1.3. Վերանորոգման աշխատանքների
կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների
ներգրավմամբ
1.4. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
կազմակերպում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
15%

2. «Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Հրաձգության մանկապատանեկան
մարզադպրոց», «Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց»,« Յուրի
Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների
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Գյումրու համայնքապետարան

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումներին
մարզաձևերի մասնակիցների
թվի աճ»՝ 22%

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի
բաժին

1.Մարզական ցուցանիշերի բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
500.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթայթում, ժամանակակից
մարզադահլիճի բացակայություն

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ մարզաձևերի
զարգացման համար

Միջանկյալ
արդյունք

գործունեության ապահովում

Միջոցառումներ

1-ին միջանկյալ արդյունքն՝
1.1.Մարզաբազաների ստեղծում կամ
ձեռքբերում
1.2.Ձմեռային սեզոնին մարզումների
ապահովում
1.3. Մարզագույքի ձեռքբերում
1.4. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
կազմակերպում
2.2. Մարզական միջոցառումների
լուսաբանում
2.3. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
սպորտային կողմնորոշման
աշխատանքների կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևերով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
3%

3. «Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց»

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1.Մարզաբազայի ժամանակակից գույքով
ապահովում
1.2.Սեղանի թենիսի մարզադահլիճի
ստեղծում
1.2. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունքն՝
2. 1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
կազմակերպում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևերով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
30%
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումներին
թենիսի, սեղանի թենիսի և
բադմինթոնի մարզաձևի
մասնակիցների 20%

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում
2.Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
500.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթհայթում: Ժամանակակից մարզադահլիճի և
մարզագույքի բացակայություն:

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ սեղանի թենիսի և
բադմինթոնի մարզաձևերի զարգացման
համար

Միջոցառումներ

ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում

4. «Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Համալիր
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևերով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
15%

Գյումրու համայնքապետարան

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1. Աշխատանքների նախահաշիվների
կազմում
1.2. Ծրագրի ներկայացում դոնոր
կազմակերպություններին
1.3. Աշխատանքների կազմակերպում
1.4. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման իրականացում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
իրականացում

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումներին
ման-կապատանեկան
բասկետբոլի, վոլեյբոլի,
ֆուտզալի, արևելյան
մարզաձևերի, հանդբոլի և
մականախաղի մարզաձևերի
մասնակիցների թվի աճ»՝ 30%

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
1 800.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթհայթում, մարզական համակազմի ապահովում:

Ստեղծել պայմաններ խաղային
մարզաձևերի զարգացման համար

Միջոցառումներ

Ծրագրի
նպատակ

ստեղծում

5.«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան

27

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Գյումրու համայնքապետարան

01.01.2021 – 31.12.2021

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումների
մասնակիցների թվի աճ»՝ 30%

Գյումրու համայնքապետարանի
ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
2 304 490.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթայթում

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ հունահռոմեական
ըմբշամարտի մարզաձևի զարգացման
համար

Միջանկյալ
արդյունք

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերանորոգում»

Միջոցառումներ

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1. Վերանորոգման աշխատանքների
նախահաշիվների կազմում
1.2. Ծրագրի ներկայացում դոնոր
կազմակերպություններին
1.3. Աշխատանքների կազմակերպում՝
աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ
1.4. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1.Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի
մարզումների և մրցումների կազմակերպում
2.2. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
կազմակերպում
2.3. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
20%

6. «Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1.Աշխատանքների նախահաշիվների
կազմում
1.2. Շին աշխատանքների իրականացում
1.3. Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
կազմակերպում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
8%
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումների
մասնակիցների թվի աճ»՝ 15%

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Մարզական ցուցանիշերի բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝ «ֆինանսավորում»՝
900.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթայթում

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ բռնցքամարտի
մարզաձևի զարգացման համար

Միջոցառումներ

մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում»

7. «Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
Աշխատանքների նախահաշվի կազմում
1.1 Շին աշխատանքների իրականացում
1.2 Գույքի ձեռքբերում
1.3 Մարմնամարզական մարզաձևերի
մարզումների, մրցումների կազմակերպման
մասին ազգաբնակչության իրազեկում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման իրականացում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզաձևով
զբաղվող երեխաների թվի
աճ»՝ 4%

Գյումրու համայնքապետարան

1.Ցուցանիշ՝
«Հանրապետական և
միջազգային մրցումներին
մարմնամարզության և
ակրոբատիկայի մարզաձևերի
մասնակիցների թվի աճ»՝ 12%

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Մարզական ցուցանիշերի բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորումը»՝
900.0 հազար դրամ

Դրամական միջոցների ձեռքբերում, ազգաբնակչության նվազում, մարզական
խմբերի ապահովում (արտագաղթ)

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ սպորտային
մարմնամարզության և ակրոբատիկայի
մարզաձևերի զարգացման համար

Միջոցառումներ

նորոգում, գույքի ձեռքբերում

8. «Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի նորոգում և մարզագույքի
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումների
մասնակիցների թվի աճ»՝ 20%

01.01.2021 – 31.12.2021

1.Մարզական ցուցանիշերի բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի
ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝«Ֆինանսավորում»՝
900.0 հազար դրամ

Ֆինանսական միջոցների հայթայթում

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ շախմատի մարզաձևի
զարգացման համար

Միջանկյալ
արդյունք

ապահովում, արենդավճարի մուծում

Միջոցառումներ

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1.Նորոգման աշխատանքների
նախահաշվի կազմում
1.2.Շին աշխատանքների իրականացում
1.3.Արենդայի վճարում
1.4.Մարզագույքի ձեռքբերում
1.5.Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1.Շախմատի դպրոցների գործունեության
լուսաբանում
2.2.Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
կողմնորոշման աշխատանքների
կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Շախմատով
զբաղվող երեխաների թվի աճ»՝
15%

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1.Մարզաբազայի և լողավազանի
նորոգման աշխատանքների
նախահաշիվների կազմում
1.2. Շինաշխատանքների իրականացում
1.3.Բարձրակարգ մարզիկների
պատրաստում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման
համար լուսաբանման աշխատանքների
իրականացում
2.2. Դպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մարզական
կազմակերպությունների կողմից
սպորտային կողմնորոշման
աշխատանքների կազմակերպում

Ցուցանիշ՝ «Մարզադպրոց
հաճախող երեխաների թվի
աճ»՝ 4%
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Հանրապետական
և միջազգային մրցումների
մասնակիցների թվի աճ»՝ 30%

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Մարզական ցուցանիշերի բարձրացում
2. Պատանիների և երիտասարդների
ներգրավվածության աճ և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում

Գյումրու համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
7000.0 հազար դրամ
Ֆինանսական միջոցների, ժամանակակից մեխանիզմների ձեռքբերում

Ծրագրի
նպատակ

Ստեղծել պայմաններ լող մարզաձևը
զարգացնելու համար

Միջոցառումներ

9. «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակը՝ Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում

1-ին միջանկյալ արդյունք՝
1.1դրամական օգնության կարիք ունեցող
սոցիալապես անապահով ընտանիքների
ցուցակների ճշտում և ուսումնասիրում
1.2.ավագանու որոշման նախագծի կազմում
1.3.ավագանու քննարկմանը ներկայացում
և որոշման կայացում
2-րդ միջանկյալ արդյունք՝
2.1. դպրոցական երեխաներ և գրենական
պիտույքների կարիք ունեցող սոցիալապես
անապահով ընտանիքների ցուցակների
ճշտում և ուսումնասիրում
2.2.ավագանու որոշման նախագծի
կազմում
2.3 ավագանու քննարկմանը ներկայացում,
որոշման կայացում
3-րդ միջանկյալ արդյունք՝
3.1.կենցաղային պայմաններից զուրկ
սոցիալապես անապահով ընտանիքների
ցուցակների ճշտում և ուսումնասիրում
3.2. .ավագանու որոշման նախագծի
կազմում
3.3. ավագանու քննարկմանը
ներկայացում, որոշման կայացում

1. Ցուցանիշ՝ «Դրամական
նպաստ ստացող
ընտանիքների թիվ»՝ 1000
2. Ցուցանիշ՝ «Գրենական
պիտույքներ ստացող
երեխաների թիվ»՝ 1000
3. Ցուցանիշ՝
«Ծառայություններից
օգտվողների թիվ»՝ 960
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Գյումրու համայնքապետարան

Ցուցանիշ՝ «Աջակցություն
ստացող ընտանիքների թիվ»՝
2960

01.01.2021 – 31.12.2021

Միջանկյալ
արդյունք

1.Սոցիալական լարվածության մեղմում և
համայնքի պարտավորությունների
կատարում
2. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների
երեխաներին գրենական պիտույքներով
ապահով
3.Կենցաղային պայմաններից զուրկ
սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
հնարավորություն ստեղծել օգտվելու
բաղնիքի և վարսահարդարման
ծառայություններից

Գյումրու համայնքապետարանի ՍԱՊԾ սոց.ծառ. Գյումրու տարածքային բաժիններ

Ցուցանիշ՝ «Ֆինանսավորում»՝
38 887.0 ՀՀ դրամ

Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում

Ծրագրի
նպատակ

Աջակցել սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին

Միջոցառումներ

1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ

Վ.Սարգսյան փողոց
N 1/22
Հովսեփյան փողոց
N 1/5
Շիրակացու փողոց
N 181/12
Մ.Խորենացու փողոց
N 60/5
Երևանյան խճուղի
N 159/12
Երևանյան խճուղի
N 159/13
Գորկու փողոց
N 68/6

1.

Հողամաս

2.

Հողամաս

3.

Հողամաս

4.

Հողամաս

5.

Հողամաս

6.

Հողամաս

7.

Հողամաս

8.

Հողամաս

Անի թաղ. 11 փողոց N 17

2516.04

9.

Հողամաս

Անի թաղ. 11 փողոց N 19

1000.0

10.

Հողամաս

Անի թաղ. 11 փողոց N 21

1500.0

11.

Հողամաս

12.

Հողամաս

13.

Հողամաս

14.

Հողամաս

15.

Հողամաս

16.

Հողամաս

Անի թաղ. 11 փողոց N 25

11421.57

17.

Հողամաս

Թբիլիսյան խճուղի
N 1/26

278.84
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Կոմիտասի փողոց
N 51/3
Խանջյան փողոց
N 3/13
Խանջյան փողոց
N 3/15
Մուսայելյան փողոց
N 38/11
Դուդկոյի փողոց
N 6/2

278.55
310.96
53.7
267.5
24 .0
24.0
16.87

2763.78
128.28
481.09
90.0
149.94

ՎԻՃԱԿԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
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ԱՅԼ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ

ՀԱՍՑԵՆ
ԿԱՄ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ԳՈՒՅՔԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

ԳՈՒՅՔԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

N

ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ
ՏԱՐԱԾՔԻ
ՄԱԿԵՐԵՍԸ (Մ2)
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Թբիլիսյան խճուղի
N 1/28
Թբիլիսյան խճուղի
N 1/29

18.

Հողամաս

19.

Հողամաս

20.

Հողամաս

Մանուշյան փողոց N 20

328.37

21.

Հողամաս

Խանջյան փողոց, N 3/14

756.57

22.

Հողամաս

Մուշ-2 թաղ. 5 փողոց N 16/4

32.64

23.

Հողամաս

24.

Հողամաս

25.

Հողամաս

26.

Հողամաս

27.

Վարչական շենք

Տիգրան Մեծի 9ա

85,51/120.06

28.

Կիսակառույց

Մուշ-2, 7/14

380.7/485.64

29.

Կիսակառույց

Մ.Խորենացի 36ա

200.2/378

30.

Լցակայան

Բուլվարային 51

16.28/1.85473

31.

Ավտոլվացման

Բուլվարային 51/6

227/97

32.

Բացվածք

Մուշ-2, 8-1գ

101.86

33.

Հիմք

Ղանդիլյան 20/1

465/54/784/9

34.

Բացվածք

Մուշ-2, 2-2գ

59.73

35.

Բացվածք

Շերամ-2, 1-3ա

10.17

36.

Շենք

Մուշ-2, 5 փող.7/1

1042.26/815.6

37.

Նկուղ

Արագած 4թ.,15/3

98.94/500.0
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Մ.Խորենացու փողոց
N 70/4
Խանջյան փողոց
N 6/3
Մ.Խորենացու փողոց
N 15/8
Ա.Խաչատրյան փողոց N
9/2

433.6
501.24

54.93
765.6
250.0
430.7
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ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
ազատ
կառուցապատումից
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ՝
ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Աղյուսակ 10

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

ԴՈՆՈՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՅՆՔ - ՔՀՄՀ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

0

0

-

-

-

-

188898.3

188898.3

-

-

-

-

1710722.7

51572.0

1659150.7

-

-

-

192551.2

59774.3

132776.9

-

-

-

150357.9

83726.4

66631.5

-

-

-

2401680.5

97190.5

2304490.0

-

-

-

416131.5

-

416131.5

-

-

-

847067.6

429381.6

417686.0

-

-

-

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

N

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ

ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գործարար միջավայրի բարե1.

լավում և ձեռնարկատիրության
խթանում

2.

Համայնքի գույքի կառավարում
Նախադպրոցական կրթություն և

3.

արտադպրոցական
դաստիարակություն
Համայնքի մշակութային կյանքի

4.

կազմակերպում
Համայնքի բնակչության

5.

սոցիալական պաշտպանություն
Համայնքում մարզական կյանքի
կազմակերպում, ֆիզիկական

6.

կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսում
Համայնքում բնակարանային

7.

շինարարության խթանում
Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատում, բարեկարգում
և կանաչապատում, համայնքի
աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում,

8.

կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների ապահովում,
ինչպես նաև համայնքային
գերեզմանատների պահպանում և
գործունեության ապահովում
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Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային

9.

ճանապարհային

7649851.3

1707251.3

445000.0

-

-

5497600.0

4180.7

4180.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114780.5

55718.5

59062.0

-

-

-

84290.0

84290.0

-

-

-

-

35550.0

35550.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240.0

240.0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

13796302.2

2797773.6

5500928.6

-

-

5497600.0

ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում
Աջակցություն պետական
10.

պաշտպանության
իրականացմանը
Աղետների ռիսկերի նվազեցման և
արտակարգ իրավիճակներում

11.

բնակչության պաշտպանության ու
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների
կազմակերպում և իրականացումը

12.

Համայնքում գյուղատնտեսության

13.
14.

զարգացման խթանում
Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
Համայնքնում զբոսաշրջության
զարգացման խթանում
Համայնքի երիտասարդության

15.

խնդիրների լուծմանն ուղղված
ծրագրերի և միջոցառումների
կազմակերպում

16.

Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության խթանում
Համայնքում բնակչության
առողջության պահպանման և
բարելավման ծրագրերի

17.

իրականացում, արդյունավետ և
մատչելի առաջնային բժշկական
սպասարկման պայմանների
ստեղծում
Համայնքի հասարակական

18.

կյանքին հաշմանդամների
մասնակցության խթանում

19.

Բարեգործության խթանում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԵՂՈՒՄ (2021)

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ (2021)

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ (2021)

Աղյուսակ 11

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՇԵՂՄԱՆ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի
փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի
բնակչության փոփոխությունը բնական աճի
պատճառով

4.55

Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝
արտահայտված տոկոսով

0.3

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների
հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների
ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով

43

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ
ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ)

690

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը
համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով

36

43

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում,
գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝
արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)
Մանկապարտեզներում ծնողական վարձա-վճարների
զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը
մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր
թվին՝ արտահայտված տոկոսով

լավ
16.019
լավ

Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական
կրթությունից

7 500.0

Արտադպրոցական հաստատություններում
ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը
համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով

5

Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական
կրթությունից

Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված
երեխաների ու պատանիների այցելություններ
համայքից դուրս մշակութային օջախներ
Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային
գրադարանի) առկայություն
Համերգների, փառատոնների կազմակերպում
(համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված
միջոցառումների թիվ)

22
13.019
լավ

Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային
խմբակներից

8

Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների,
ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի
երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված
տոկոսով

7

Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ

4

Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային
միջոցառումների թիվ

62

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Անապահով ընտանիքներին սոցիալական
աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող
ընտանիքների թիվ)
37

2960

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ

«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատա-նեկան
մարզադպրոց» և «Սամբո-ձյուդոյի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների
շենքերի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝
արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)
«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադըպրոց»,
«Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց»,
«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» և «Յուրի Վարդանյանի անվ. ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿների գործունեության ապահովում (ֆինանսավորումը՝
արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)

150
13

«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)

2 300.0

«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական
ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց»
ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգում
(ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ
դրամով)

2 000.0

«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի
թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի
աշխատանքների բարելավում (ֆինանսավորումը՝
արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)

բավ.

Ծնողների բավարարվածությունը մարզական
խմբակներից

2 050.0

Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու
պատանիների թվի հարաբերութ-յունը համայնքի
երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին`
արտահայտված տոկոսով

7 000.0

Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում
կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ

1 200.0

Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ

375

ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ

38

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

«Շախմատի մանկապատանեկան» և «Տիգրան
Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի
նորոգում մարզագույքի ձեռքբերում
(ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ
դրամով)
«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում
(ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ
դրամով)

950.0
3 000.0
2 000.0

«Մարմանամարզական մարզաձևերի
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի
ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում
(ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ
դրամով)

12 500.0

«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց»
ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի
ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված
հազար ՀՀ դրամով)

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը
բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով

35

Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող
ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած
հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի
ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների
երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով

1.94

Բարվոք վիճակում գտնվող բազմբնակարանային
շենքերի հարաբերությունը համայնքի
բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

10

Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում
(վերականգնված հուշարձանների թիվը)

23

Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն

առկա

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

39

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող
տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի
ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից
Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝
արտահայտված տոկոսով
Գերեզմանատների ընդլայնում (հատկացվող
հողամասերի մակերես՝ արահայտված հեկտարով)

100
առկա
65
99.1
96

Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում
տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում
առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով

5

Համատիրությունների կողմից սպասարկվող
բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսի
հարաբերությունը համայնքում առկա
բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսին՝
արտահայտված տոկոսով

լավ

Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված
ժամկետների պահպանմամբ իրականացված
շինարարությունների թվի հարաբերությունը
համայնքում իրականացված շինարարությունների
ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով

1.4

Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության
առկայություն

18

Համայնքում գլխավոր հատակագծին
համապատասխան տրված շինարարական
թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված
շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝
արտահայտված տոկոսով

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքը սպասարկող հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքներից

լավ

Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին
տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի
հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային
նշաններին՝ արտահայտված տոկոսով
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Համայնքը սպասարկող հասարակական
տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն
ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի
մեքենաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված
տոկոսով

100
46.2

Համայնքում կահավորված ավտոբուսային
կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային
կանգառների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված
տոկոսներով

Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և
նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում
(ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ
դրամով)

19 500.0

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ

Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և
միջոցառումների քանակ

20

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական
կյանքին ինտեգրվելուն միտված ծրագրերի
իրականացում (միջոցառումների թիվ)

3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ,
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ,

Համայնքապետարանի հետ համատեղ
բարեգործական ծրագրերի իրագործում
(միջոցառումների թիվ)
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