
Համայնքի սեփական եկամուտների 
տարեկան աճ /արտահայտված տոկոսով/

8 11 +3 Ավելացել է եկամուտների հավաքագրումը

Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի 
փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ 
/արտահայտված տոկոսներով/

0.1 0.1

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

40
42 /մինչև 
մարտ 
ամիսը/

Covid-19 պայմանավորված` ՆՈՒՀ-երը 
դադարեցրել են գործունեությունը մարտ 
ամսից

Ծնողների բավարարվածությունը 
նախադպրոցական կրթությունից

լավ լավ

Արտադպրոցական հաստատություններում 
ընդգրկված երեխաների թվի 
հարաբերությունը համայնքի դպրոցական 
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին

30 20 -10
Ս. Զաքարյանի անվան մշակույթի 
պալատում տեղակայված ՀՈԱԿ-ները չեն 
գործում 

Ծնողների բավարարվածությունը 
արտադպրոցական  կրթությունից

լավ լավ

Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ 
նորոգում, գույքի ձեռքբերում

3000.0 0 3000.0

Չի իրականացվել համավարակի և 44-օրյա 
պատերազմի պատճառով: Համայնքի 
ՆՈՒՀ-երին նվիրաբերվել է գույք 
բարեգործական հիմնադրամների միջոցով

Մանկապարտեզներում սահմանված 
ծնողական վճարները

անվճար անվճար 0

Համայնքապետարանի կողմից 
կազմակերպված մշակութային 
միջոցառումների թիվը

26 8 -18
Համավարակով պայմանավորված 
արգելքների և սահմանափակումների 
կիրառում, ռազմական դրություն

Համայնքում գործող մշակութային 
խմբակների թիվ

13 13

Մշակութային խմբակներում ընդգրկված 
երեխաների թիվը համայնքի երեխաների 
թվին /արտահայտված տոկոսներով/

30 20 -10
Պայմանավորված համավարակով` 
ընդունելությունը սահմանափակվել է

Ծնողների բավարարվածությունը 
մշակութային խմբերից

լավ բավարար
Համավարակով պայմանավորված խմբերը 
որոշ ժամանակ չեն գործել, 
ընդունելությունը սահմանափակվել է

Համայնքապետարանի միջոցներով 
կազմակերպված համայնքից դուրս 
մշակութային օջախներ այցելություն 
երեխաների համար

8 2 -6
Պայմանավորված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով` կիրառել է 
սահմանափակումներ

Համայնքային գրադարանի առկայություն առկա է առկա է

Տեղակայված է Ս. Զաքարյանի անվան 
մշակույթի պալատում, շենքը 
շահագործման չհանձնելու պատճառով չի 
գործում

Համայնքում գործող մարզական խմբակների 
թիվ

13 13

Պայմանավորված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով` կիրառել է 
սահմանափակումներ, որոշ ժամանակ 
խմբակները չեն գործել

Ցուցանիշի 
փաստացի 
շեղում 
(2020)

Ցուցանիշի շեղման մեկնաբանություն 
(2020)

                                                        Հավելված 2

Համայնքի կայուն զարգացում

Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

2020թ. ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման վերաբերյալ

Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ
Ցուցանիշի 
թիրախային 
արժեք (2020)

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք (2020)

 Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն

Համայնքի մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում



Համայնքում կազմակերպված մարզական 
միջոցառումների թիվ

21 7 -14

Պայմանավորված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով` կիրառել է 
սահմանափակումներ, շատ 
միջոցառումներ չեղարկվել են

Մարզական խմբակներում ընդգրկված 
երեխաների թվի հարաբերությունը 
համայնքի երեխաների ընդհանուր թվին 
/արտահայտված տոկոսներով/

13 10 -3
Պայմանավորված արտակարգ դրությամբ  
կիրառել են սահմանափակումներ, 

Ծնողների բավարարվածությունը 
մարզական խմբակներից

լավ լավ

Համայնքի գլխավոր հատակագծի 
առկայություն

առկա է առկա է

Պատմամշակութային հուշարձանների 
պահպանություն /հուշարձանների թիվը/

8 8

Բարվոք վիճակում գտնվող 
բազմաբնակարան շենքերի 
հարաբերությունը համայնքի 
բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր թվին 
/արտահայտված տոկոսներով/

14 14

Համայնքի բարեկարգ բակերի 
հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին 
/արտահայտված տոկոսներով/

30 30

Ներհամայնքային ճանապարհների 
ասֆալտապատ հատվածի 
հարաբերությունը համայնքի 
ենթակայության տակ գտնվող 
ճանապարհների երկարությամբ 
/արտահայտված տոկոսներով/

68 68

Գլխավոր հատակագծին համապատասխան 
տրված շինարարական թույլտվությունների 
թվի հարաբերությունը տրված 
շինարարական թույլտվությունների 
ընդհանուր թվին /արտահայտված 
տոկոսներով/

100 100 0

Համայնքում քաղաքաշինական 
կանոնադրության առկայություն

առկա է առկա է

Համատիրությունների կողմից սպասարկվող 
բազմաբնակարան շենքերի բնակմակերեսի 
հարաբերությունը համայնքում առկա 
բազմաբնակարան շենքերի բնակմակերեսին 
/արտահայտված տոկոսներով/

100 100

Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում 
տեղադրված աղբի հարաբերությունը 
համայնքում առաջացող աղբին 
/արտահայտված տոկոսներով/ 

90 95 5

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը աղբահանությունից և 
սանիտարական մաքրումից

լավ լավ

Համայնքի կանաչ տարածքների աճ 
/արտահայտված տոկոսներով/

3 3

Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և 
սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների 
պահպանումը և գործունեության ապահովումը



Համայնքային երթևեկության 
ճանապարհների տեղադրված 
ճանապարհային նշանների թվի 
հարաբերությունը անհրաժեշտ 
ճանապարհային նշաններին 
/արտահայտված տոկոսներով/

60 60

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

50 50

Ռազմական գործողությունների 
մասնակիցների, զոհվածների, անհայտ 
կորածների ընտանիքների աջակցության 
ցուցաբերում և փոխհատուցում

0 առկա է

խնդիրը ի հայտ է եկել 2020թ. Սեպտեմբերի 
27-ից հետո, պետական փոխհատուցում է 
տրվել համայնքից զոհված 
զինծառայողների, անհայտ կորածների 
ընտանիքներին և վիրավորներին, 
համայնքապետարանի հետ 
համագործակցելով` բարեգործական 
հիմնադրամները և բարերարները 
ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել 
նշված ընտանիքներին

Համայնքի ԱՌԿ պլան առկա է առկա է
Համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան

առկա է առկա է

ԱՌԿ միջոցառումների և վարժանքների 
իրականացում

7 4 -3
Պայմանավորված համավարակով 
վարժանքները չեղարկվել են

Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների 
բավարարվածության աստիճանը 
մատուցված համայնքային 
ծառայություններից (հարցումների հիման 
վրա), 

լավ լավ

Պայմանավորված համավարակով` 
փակվել են սահմանները, զբոսաշրջիկների 
այց չի գրանցվել արտասահմանից, 
աշխուժացել է ներգնատուրիզմը

Համայնքում հյուրատների առկայություն 12 5 -7

Պայմանավորված 
համավարակով`գրանցվել է 
զբոսաշրջիկների հոսքերի խիստ 
կրճատում  

Աջակցություն երիտասարդական 
ծրագրերին

առկա է առկա է

Միջոցառումների կազմակերպում 7 3
Պայմանավորված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով` 
սահմանափակվել է միջոցառումների թիվը 

Հանրային լսումներին, քննարկումների 
կազմակերպում

7 3 -4

Պայմանավորված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով` կիրառվել են 
սահմանափակումներ, չեղարկվել են 
լսումները 

Ավագանու նիստերի առցանց 
հեռարձակման առկայություն

առկա է առկա է

Անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
աջակցության տրամադրում /աջակցություն 
ստացողների թիվ/

1000 3000 +2000

Պատերազմի հետևանքով համայնքում 
ժամանակավորապես բնակություն են 
հաստատել Սրցախից տեղահանվածներ, 
պայմանավորված համավարակով` 
իրականացվել են համայնքային, 
պետական և բարեգործական ծրագրեր 

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների 
պահպանություն և շահագործում

Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացման

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական 
պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ զբոսաշրջության զարգացման խթանում

Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում


