ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ

Շիրակի

առաջնորդվելով

մարզպետարանի
2014թ.

աշխատակազմի

աշխատանքային

քաղաքաշինության

ծրագրով,

ինչպես

վարչությունն

նաև

ընթացիկ

հանձնարարականներով, հաշվետու տարում կատարել է հետևյալ աշխատանքներն ըստ
ոլորտների:

Կապիտալ շինարարություն
ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեի միջոցներով և այլ ֆինանսական աղբյուներով մարզում
իրականացվել են 17,567 մլրդ. դրամ գումարի աշխատանքներ:
Այդ թվում՝
1. ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին

8,501 մլրդ դրամ

1.1 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ

2,392 մլրդ դրամ

1.2 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ

1,113

մլրդ

դրամ
1.3 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ 0,638 մլրդ դրամ
1.4 Գերմանական զարգացման բանկի աջակցությամբ

4,350 մլրդ դրամ

2. Այլ ֆինանսական աղբյուրներով՝

9,066 մլրդ դրամ

2.1

Հայաստան

համահայկական հիմնադրամ

2.2 Հայաստանի կաթողիկե եկեղեցի
2.3

Ավստրիական Կարիտաս

0,173 մլրդ դրամ
0,170 մլրդ դրամ
1,250 մլրդ

դրամ
2.4

Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ

միջազգային բարեգործական

կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղ

0,0067 մլրդ դրամ

2.5 «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական
հասարակական կազմակերպություն

0,0073 մլրդ

դրամ
2.6 Համայնքային ներդրումներ՝ Գյումրի քաղաքի փողոցների վերանորոգում 0,250 մլրդ
դրամ
2.7 Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների Հիմնադրամ
դրամ

0,426 մլրդ

2.8 Այլ ֆինանսական ներդրումներ (ներառյալ մասնավոր ներդրումները)

6,783 մլրդ

դրամ

Մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը մեծապես նպաստեց ՀՀ
կառավարության 10.04.2014թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզին հատկացված 757,7 մլն. դրամ
գումարը:
 Ծրագիր են ընդգրկվել թվով 30 օբյեկտներ (25 համայնքներում):
 Կապիտալ սուբվենցիա համայնքներին (պահուստային ֆոնդ):
(ՀՀ Շիրակի մարզի 9 համայնքներում
իրականացվող աշխատանքների համաֆինանսավորման
և 4 համայնքներում հակակարկտային կայանների
ձեռք բերման նպատակով) 13 համայնք

79

000,0

մլն.

դրամ:
 21 կրթական օբյեկտների (դպրոցներ) մասնակի վերաներոգում՝
որից 5 օբյեկտի ջեռուցման համակարգի անցկացում

286 000,0 մլն.

դրամ:
 9 ավտոճանապարհների (փողոցների) հիմնանորոգում
 Նախագծային աշխատանքներ

349 360,0 մլն. դրամ:
43

340,0

մլն.

դրամ:

ՀՀ Նախագահի 2008թ. հուլիսի 30-ի թիվ ՆԿ-128-Ա կարգադրությամբ հաստատված
ժամանակացույցով իրականացվող և դեռևս չավարտված աշխատանքները ներառված են
2013-2015 թթ.միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերում և ներկայացվել են
համապատասխան ոլորտային գերատեսչություններին:

Մարզում իրականացված աշխատանքներն ըստ բնագավառների

Բնակարանաշինություն
Երկրաշարժի պատճառած վնասների վերականգնման նպատակով 2014-2017թթ. Սոցիալ
տնտեսական զարգացման ծրագրով 2014թ. նախատեսված 1897.5 մլն. դրամի դիմաց ՀՀ
պետական բյուջեից հատկացված 1500.0 մլն. դրամի շրջանակներում Գյումրի քաղաքում
մինչև տարեվերջ իրականացվելու է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 215
ընտանիքների

բնակարանային

ապահովում՝

բնակարանների

գնման

վկայագրերի

տրամադրման միջոցով բնակարան ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցության

տրամադրմամբ: Այս պահի դրությամբ տրամադրվել է թվով 100 բնակարանի գնման
վկայագրեր:
Ախուրյան գյուղում ընթացքի մեջ է 108 բնակարններով թվով 3 բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի շինարարությունը:
ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշմամբ հաստատված
/մահացած/

կամ

հաշմանդամ

դարձած

զինծառայողների

Զոհված

/ազատամարտիկների/

կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային հաշվառման վերցնելու և բնակարանային
պայմանները

բարելավելու

տրամադրելու

նպատակով

անհատույց

ֆինանսական

աջակցություն

կարգի համաձայն ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ ՀՀ

պաշտպանության նախարարություն են ուղարկվել

03.04.2014թ. դրությամբ ՀՀ Շիրակի

մարզի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համայնքների ղեկավարների կողմից
ներկայացված

զոհված

/մահացած/

կամ

հաշմանդամ

դարձած

զինծառայողների

/ազատամարտիկների/ բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների հերթացուցակները:
ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից 2005-2014թթ հաշվառած զոհված
(մահացած)

կամ

բնակարանի

կարիքավոր

ընտանիքներից
մարզպետի

հաշմանդամ

67

դարձած

զինծառայողների

ընտանիքների

անօթևան

հերթացուցակներում

ընտանիքների

համապատասխան

գրությամբ

(ազատամարտիկների)

բնակարանային
ներկայացվել

են

ընդգրկված

գործերը
ՀՀ

ՀՀ

160

Շիրակի

պաշտպանության

նախարարության ԶՍՊ վարչություն:

Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացման շրջանակներում
Ամերիկյան Կարմիր խաչի, Հանթսման մարդասիրական բնակարանային շինարարության
ծրագրի, ՀՀ պետական բյուջեի և

Լինսի

հիմնադրամի

ֆինանսական միջոցներով

կառուցված

բնակարանների

սեփականաշնորհման

գործընթացի

հատկացված

բնակարաններն

անհատույց

սեփականության

համատեղ

շրջանակներում
իրավունքով

քաղաքացիներին տրամադրելու նպատակով կայացվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետի թվով 54
որոշում: ՀՀ Շիրակի մարզպետի և քաղաքացիների միջև կնքվել են պետական աջակցություն
ցուցաբերելու վերաբերյալ թվով 62 պայմանագրեր:
Բնակարանաշինության

ոլորտում

ներկայացվում են աղյուսակ 1-ում:

2014թ.

նախատեսված

աշխատանքները

Հ/Հ

1

2

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Հատկացվա
ծ գումարը
/մլն.դրամ/

Կատարվել է
2014թ.
/մլն.դրամ/

ՀՀ պետական բյուջե

1500.0

Ընթացքի մեջ է

ՀՀ պետական բյուջե

397.5

Ընթացքի մեջ է

Օբյեկտի անվանումը
Գյումրի քաղաքում
երկրաշարժի հետևանքով
անօթևան մնացած 215
ընտանիքների բնակարանային
ապահովում
գ. Ախուրյան 108
բնակարաններով թվով 8
բազմաբնակարան շենքերի
շինարարություն
Ընդամենը

1897.5

Կրթական օբյեկտների շինարարություն

2014թ.-ին մարզի 8 կրթական օբյեկտներում կատարվել է 1304.7 մլն. դրամ գումարի
շինարարական աշխատանքներ:
ՀՀ

պետական

բյուջեից

հատկացված

և

այլ

ֆինանսական

միջոցների

հաշվին

իրականացվել են թվով 2 նոր օբյեկտի կառուցման, 4-ում հիմնանորոգման (որից 1-ում
աշխատանքներն ավարտվել են, 3-ում աշխատանքներն ընթացքի մեջ են), թվով 2
մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ:
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապիլի 10-ի N 532-Ն որոշմամբ մարզի առաջնահերթ
լուծում պահանջվող կրթական օբյեկտների վերանորոգման համար լրացուցիչ հատկացվել է
286.0 մլն. դրամ գումար, որով իրականացվել են 21 կրթական օբյեկտների (դպրոցներ)
մասնակի վերանորոգում, որից 5-ում՝ անցկացվել են ջեռուցման համակարգեր:
Ըստ առանձին օբյեկտների՝ տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի 2-ում:

Դպրոցաշինություն

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված
միջոցների հաշվին ավարտվել է Անուշավան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգման ծրագրի
կատարումը:
Հատկապես ծավալուն և նպատակային աշխատանքներ իրականացվեցին մարզում
առաջնահերթ

լուծում

պահանջող

հիմնախնդիրների

լուծման

ուղղությամբ

ՀՀ

կառավարության 10.04.2012թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզի դպրոցներին հատկացված 286.0 մլն.
դրամ գումարի շրջանակներում:
Ուշադրության արժանացնելով կրթական օբյեկտների նորմալ ջեռուցման խնդրի
լուծմանը, իրականացվել են Ջաջուռ, Ջրառատ, Հայրենյաց, Մեծ Սեպասար և Քարաբերդ
համայնքների դպրոցների, գազաֆիկացման և ջեռուցման համակարգերի անցկացման
աշխատանքները):
Մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Գյումրի քաղաքի թիվ 27
Երազգավորս, Բասեն, Հայկավան, Սարալանջ, Հարթաշեն, Շիրակավան, Բագրավան,
Ձորակապ, Լուսակերտ, Կարմրավան, Կառնուտ, Փոքր Մանթաշ, Արթիկ, Նահապետավան
համայնքների դպրոցների շենքերում:
Այս աշխատանքների իրականացման

գործընթացի շրջանակներում վարչությունը

ժամանակին ապահովել է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, այդ
նպատակով
բերման,

ինժեներական

տեխնիկական

աշխատանքերն

ենթակառուցվածքների

հսկողություն

իրականացնող

տեխնիկական

իրականացնող

կապալառու

անձանց

պայմանների
և

ձեռք

շինարարական

կազմակերպությունների

ընտրության

մրցույթների կազմակերպման, շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքի և որակի
վերահսկողության, փաստացի կատարված աշխատանքների կատարողական ակտերի
չափագրման, ձևակերպման և վճարման ներկայացման ամենամյա հաշվետվությունների
ներկայացման, օբյեկտների ավարտական ակտերի ձևակերպման, դրանց շահագործման
փաստագրման և այլ աշխատանքների իրականացումը:
Ոլորտում
աշխատանքներ

նպատակային
են

բարոփոխումներ

իրականացվել

նաև

ՀՀ

իրականացնելու
պետական

բյուջեից

համար

նկատելի

հատկացված,

ՀՀ

քաղաքաշինության նախարարությասն պատվիրատվությամբ:
Ավարտվել է Գյումրի ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի անվան ԵԻՍԻ անավարտ շենքի կառուցումը:
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից ավարտվել է Աշոցք գյուղի նոր
դպրոցական շենքի կառուցման աշխատանքները:
Չնայած կատարված ծավալուն աշխատանքների այնուամենայնիվ ոլորտում առկա է մի
շարք դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման (16 համայնք), 3 համայնքներում նոր
դպրոցների կառուցման (Վարդաքար, Արեգնադեմ և Ջաջուռավան),

72 համայնքներում

կրթական օբյեկտների վերանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը,
որոնք ընդգրկված են մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2014-2017թ.թ քառամյա
ծրագրում:

Օբյեկտի անվանումը

1

2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Կրթական օբյեկտներ
Երազգավորս համայնքի դպրոցի
մարզադահլիճի հատակների
վերանորոգում
Բասեն համայնքի դպրոցի
մարզադահլիճի հատակների և
տանիքի մասնակի վերանորոգում
Հայկավան համայնքի դպրոցի
տանիքի վերանորոգում
Սարալանջ համայնքի դպրոցի
պատուհանների վերանորոգում և
ջրհորդանների տեղադրում
Շիրակավան համայնքի դպրոցի
մարզադահլիճի և
հանդիսությունների սրահի
պատուհանների փոխարինում և
մասնակի վերանորոգում
Բագրավան համայնքի դպրոցի
տանիքի մասնակի և մարզադահլիճի
հատակների վերանորոգում
Ձորակապ համայնքի դպրոցի
պատուհանների մասնակի
փոխարինում
Լուսակերտ համայնքի դպրոցի
տանիքի վերանորոգում
Կարմրավան համայնքի դպրոցի
շենքի մասնակի վերանորոգում
Գյումրու թիվ 27 դպրոցի
պատուհանների և դռների մասնակի
փոխարինում
Կառնուտ համայնքի դպրոցի
վերանորոգում
Փոքր Մանթաշ համայնքի դպրոցի
տանիքի վերանորոգում
Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի
պատուհանների փոխարինում
Նահապետավան համայնքի դպրոցի
շենքի մասնակի վերանորոգում
Քարաբերդ համայնքի դպրոցի
ջեռուցման համակարգի կառուցում
Ջրառատ համայնքի դպրոցի

Ֆինանսավորմա
ն աղբյուրը

Հատկաց
ված
գումարը
/մլն.դրամ
/

Կատարվել է
2014թ.

ՀՀ Պետական
բյուջե

10,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

11,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

12,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

16,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

13,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

10,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

12,0

Ավարտվել է

13,0

Ավարտվել է

10,0

Ավարտվել է

14,0

Ավարտվել է

15,0

Ավարտվել է

16,0

Ավարտվել է

8,0

Ավարտվել է

14,0

Ավարտվել է

17,0

Ավարտվել է

15,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական

17
18
19
20
21

22

ջեռուցման համակարգի կառուցում

բյուջե

Հարթաշեն համայնքի դպրոցի
արտաքին կոյուղագծի կառուցում
Հայրենյաց համայնքի դպրոցի
վերանորոգում և ջեռուցման
համակարգի կառուցում
Ջաջուռ համայնքի դպրոցի
ջեռուցման համակարգի կառուցում
Մեծ Սեպասար համայնքի դպրոցի
ջեռուցման համակարգի կառուցում
Վարդաքար համայնքի մշակույթի
տան (ժամանակավոր գործող
դպրոցի) տանիքի վերանորոգում
Գյումրի-ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի
անվան ԵԻՍԻ անավարտ շենքի
կառուցում

ՀՀ Պետական
բյուջե

5,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

15,0

Ավարտվել է

17,0

Ավարտվել է

7,0

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

9,6

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

298,4

Ավարտվել է

ՀՀ Պետական
բյուջե

100,0

Ընթացքի մեջ է

ՀՀ Պետական
բյուջե

182,2

Ընթացքի մեջ է

ՀՀ Պետական
բյուջե

135,0

Ընթացքի մեջ է

ՀՀՀ

60,0

Ավարտվել է

ՀՀ պետական
բյուջե
ՀՍՆՀ

95,0

Բարերար

90,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

29,1

ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե

Գյումրու թիվ 1
արհեստագործական պետական

23

24

ուսումնարան ՊՈԱԿ-ում
սահմանափակ կարողություններ
ունեցող ուսանողների համար
անհրաժեշտ հարմարություններով
(սանդուղքներ, թեքահարթակներ,
բազրիքներ, վերելակներ)
համալրման աշխատանքներ
Գյումրու թիվ 3
արհեստագործական պետական
ուսումնարան ՊՈԱԿ-ի
վերանորոգման աշխատանքներ
Ամասիայի արհեստագործական

25

26
27
28
29

պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ-ի
վերանորոգման աշխատանքներ
Աշոցք համայնքի միջնակարգ
դպրոցի կառուցում
Ազատան համայնքի
մանկապարտեզի կառուցում
Գեղանիստի մանկապարտեզի շենքի
կառուցում
Անուշավան համայնքի միջնակարգ
դպրոցի վերանորոգում

Առողջապահություն

Ավարտվել է
Ավարտվել է
Ավարտվել է

Ընթացիկ տարում ՀՍՆՀ-ի հատկացված միջոցներով ավարտվել են Մարալիկ քաղաքի
հիվանդանոցի

հիմնանորոգման

աշխատանքները,

ընթացքի

մեջ

է

<<Գյումրու

պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի>> կառուցման աշխատանքները:
Ըստ առանձին օբյեկտների տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով:

Օբյեկտի անվանումը

1

2

Առողջապահական օբկեկտ
ք. Գյումրի
Պաթոլոգոանատոմիական
լաբորատորիա -ի նոր շենքի
կառուցում
Մարալիկի հիվանդանոցի շենքի
հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Հատկացված
գումարը
/մլն.դրամ/

Կատարվել է
2014թ.

ՀՍՆՀ

150,0

Ընթացքի մեջ է

ՀՍՆՀ

67,0

Ավարտվել է

Մշակույթի և սպորտի օբյեկտների շինարարություն

Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից Գյումրի քաղաքում իրականացվել են
ֆուտբոլի
ակադեմիաի, Ամասիայի մարզադպրոցի կառուցման, իսկ ՀՍՆՀ-ի կողմից Ամասիայի
մարզամշակութային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները:
Հարկ է նշել, որ մարզում դեռևս նշանակալի ծրագրեր չեն իրականացվում մշակութային
օբյեկտների,

մասնավորապես

՝

գյուղական

համայնքների

մշակույթի

տների

հիմնանորոգման, նորերի կառուցման ուղղությամբ, որոնք գնալով առավել քայքայվում և
կորցնում են իրենց պիտանելիությունը:
Չնայած դրանց մի մասը նույնպես ընդգրկվել են մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում
սակայն դեռևս գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվում:
Ըստ առանձին օբյեկտների տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով.

Օբյեկտի անվանումը

1
2

Սպորտային օբկեկտներ
Ամասիայի մարզամշակութային
կենտրոն
Մուշ-2 թաղամաս Գյումրու
ֆուտբոլի ակադեմիա

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Հատկացված
գումարը
/մլն.դրամ/

Կատարվել է
2014թ.

ՀՍՆՀ

114,0

Ավարտվել է

Հայաստանի
ֆուտբոլի

60,0

Ավարտվել է

ֆեդերացիա

3

Հայաստանի
ֆուտբոլի
ֆեդերացիա

Ամասիայի մարզադաշտ

20,0

Ավարտվել է

Այլ օբյեկտներ

2014թ. Ավարտվել և շահագործման է հանձնվել է Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության
համար անհրաժեշտ շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները:
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ավարտվել է Գյումրու
Երեխաների

տուն

ՊՈԱԿ-ի

տարածքում

ծածկած

լողավազանի

կառուցման

աշխատանքները:
Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից ավարտվել և շահագործման է հանձնվել Գյումրիի
Հայորդաց տուն

շենքի հիմնանորոգման, իսկ Հայաստանի հայ կաթողիկե եկեղեցու

միջոցներով՝ Կաթողիկե եկեղեցու կառուցման աշխատանքները:
Ավստրիա Կարիտաս

Ֆորարլբերգի մարզի ֆինանսավորմամբ Գյումրի քաղաքում

ընթացքի մեջ է Էմիլի փոքրիկ արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:

Ճանապարհաշինություն

Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

մարզում

առաջնահերթ

խնդիրների լուծման 5-րդ փուլով և այլ ծրագրերով

լուծում

պահանջող

նշանակալի աշխատանքներ են

իրականացվել ներհամայնքային փողոցների վերանորոգման ուղղությամբ:
Գյումրու համայնքային բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել է Գյումրի քաղաքի
Սպանդարյան փողոցը ամբողջությամբ, ինչպես նաև իրականացվել են Գյումրի քաղաքի մի
շարք փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ:
ՀՀ պետ. բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխատանքների
իրականացման համար իրականացվել է 510,0 մլն դրամ գումար: ՀՀ պետ. բյուջեով Շիրակի
մարզային

նշանակության

ավտոմոբիլային

ճանապարհների

ձմեռային

և

ընթացիկ

պահպանության ու շահագործման աշխատանքների համար իրականացվել է 105,2 մլն. դրամ
գումարի աշխատանքներ:

Իրականացվել է մարզի տարածքով անցնող ընդհանուր 160կմ երկարությամբ մարզային
նշանակության

ավտոճանապարհների

ամառային

և

ձմեռային

պահպանության

և

սպասարկման աշխատանքներ (մասնավորապես ձմռան ամիսներին տեղացած առատ ձյան
պայմաններում

հնարավորինս

ապահովվել

է

ավտոճանապարհների

անխափան

երթևեկությունը):
ՀՀ կառավարության 10 ապրիլի 2014թ. N 532-Ն որոշմամբ մարզին հատկացված 349,36
մլն. դրամ գումարի շրջանակներում իրականացվել է 9 ճանապարհների հիմնանորոգման
աշխատանքներ:
Օբյեկտի անվանումը
1.Ճանապարհաշինություն
Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոցի
1 վերանորոգում (Ալեք Մանուկյան
փողոցից մինչև Դուդկո փողոց)
Գյումրի համայնքի Պռոշյան փողոցի (Գ.
Նժդեհ փողոցից մինչև մարզային
2
ոստիկանության շենք) մասնակի
վերանորոգում
Գյումրի համայնքի Գորկու փողոցի
3 մասնակի վերանորոգում (Մուսայելյան
փողոցից մինչև Խաղաղության օղակ)
Ախուրյան համայնքի Վազգեն Ա
4
փողոցի մասնակի վերանորոգում
Հովունի համայնք մտնող ճանապարհի
5 մասնակի վերանորոգում
(ավազակոպիճային ծածկույթ)
Մարալիկ համայնքի Թումանյան
6
փողոցի մասնակի վերանորոգում
Ձորակապ համայնքի 1-ին փողոցի
7
մասնակի վերանորոգում
Արթիկ համայնքի Անկախության
8
փողոցի մասնակի փոսային նորոգում
Մ-1 Սարագյուղ ճանապարհի մասնակի
9 վերանորոգում (ավազակոպիճային
ծածկույթ)
Մարզային նշանակության
ավտոճանապարհների ձմեռային
պահպանում, ընթացիկ պահպանում և
շահագործում` այդ թվում
Ավտոմոբիլային ճանապարհների
մարզային (տեղական նշանակության)
10 ընթացիկ, ձմեռային պահպանություն ու
շահագործում(ճանապարհի երկ.458.3կմ.)

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Հատկացված
Կատարվել
գումարը
է 2014թ.
/մլն.դրամ/

ՀՀ Պետական
բյուջե

124,4

124,4

ՀՀ Պետական
բյուջե

15,0

15,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

80,0

80,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

40,0

40,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

10,0

10,0

40,0

40,0

20,0

20,0

10,0

10,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

10,0

10,0

ՀՀ Պետական
բյուջե

105,2

105,2

ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե
ՀՀ Պետական
բյուջե

Այնուամենայնիվ,

եթե

մարզի

տարացքով

անցնող

միջպետական

ու

մասամբ

հանրապետական նշանակության ճանապարհները համեմատաբար բարվոք են, ապա նույնը
չի կարելի ասել ներհամայնքային ու միջպետական ճանապարհների մասին, որոնք տարիներ
շարունակ չեն վերանորոգվում և գտնվում են անմխիթար վիճակում:
Տրանսպորտ
Մարզում բեռնափոխադրումները և

ուղևորափոխադրումները իրականացվում են

ավտոմոբիլային, երկաթուղային և օդային տրանսպորտով:
Մարզում գործում է Շիրակ օդանավակայանը, որն ապահովում է օդային կապը ԱՊՀ
երկրների հետ և հնարավորություն ունի ընդունել ցանկացած տեսակի ինքնաթիռ:
Կարևորելով ներմարզային ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների դերը սոցիալական
ծառայությունների հասանելիության, գյուղատնտեսության զբոսաշրջության զարգացման
աշխատուժի շարժունակության ավելացման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական
տարածաշրջանների

անհամաչափությունների

մեղմացման

գործում

էականորեն

բարելավվել են մարզի տեղական նշանակության ճանապարհներին ուղղվող պետական
աջակցության ծավալները:
Ներմարզային ավտոճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներից հետո զգալիորեն
բարելավվել է համայնքների կապը մարզկենտրոնի հետ, նպաստավոր պայմաններ են
ստեղծվել ուղևորների անվտանգ սպասարկման և բեռնափոխադրումների համար:
Մարզում գործում են 26 ավտոբուսային և 48 միկրոավտոբուսային ներմարզային
երթուղիներ:

Մարզի

տրանսպորտով

ներմարզային

ուղևորների

ընդհանուր

կանոնավոր

օգտագործման

ավտոմոբիլային

փոխադրումներն

իրականացնող

կազմակերպությունների ընտրության համար անցկացվել են 12 երթուղիների մրցույթներ:
Գյումրի,

Արթիկ

և

ուղևորափոխադրումներ

Մարալիկ

քաղաքները

իրականացնող

ապահովված

ավտոբուսային

և

են

Երևանի

հետ

միկրոավտոբուսային

երթուղիներով: Մարզի քաղաքները կապված են նաև Վանաձոր, Սպիտակ, Արմավիր,
Վաղարշապատ, Ստեփանավան, Ապարան և Թալին քաղաքների հետ:
Մարզի

տրանսպորտային

համակարգի

զարգացումը

և

արդյունավետությունը

բարձրացնելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել գործնական միջոցառումներ
ավտոտրանսպորտային միջոցների թարմացման և նորացման ուղղությամբ:

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

ՀՀ Շիրակի մազպետի 24.08.2014թ թիվ 01/4093-14 և 11.10.2014թ թիվ 01/5399-14
գրություններով

Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ին առաջարկվել է լուծում տալ Անի, Անիավան,

Բագրավան,Սարակապ, Ջրափի, Հայկաձոր, Աղին, Իսահակյան, Լուսակերտ և Շիրակավանլ
համայնքների խմելու ջրի մատակարարման խնդիրներին, սակայն դրանց դեռևս ընթացք չի
տրվել:
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը բազմակողմանի աջակցություն է ցուցաբերել KFW և
Ասիական զարգացման բանկերի կողմից Ախուրյանի, Անի կայարանի և Գյումրի քաղաքի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման գործին:
Համագործակցություն է ապահովվել մարզային հիգիենիկ և հակահամաճարակային
ծառայության հետ, ՕԿՋ-ների լուսավորվածության, պահպանության, խմելու ջրի քլորացման
աշխատանքների վերահսկողության գործում:

Էներգոմատակարարում

Էներգետիկայի

բնագավառի

օբյեկտների

անվտանգ

շահագործումն

ապահովելու

միջոցառումների մասին ՀՀ կառավարության 03.06.2004թ N 1102-Ն որոշման պահանջների
կատարման շրջանակներում ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ էներգետիկ
անվտանգության գոտիներում նոր շենքերի և շինությունների կառուցումը բացառելու
ուղղությամբ::
Ավարտվել է Գյումրի-2 220/110/10 կվ ենթակայանի վերանորոգման աշխատանքները,
Ղարս մասնաճյուղ:

Գազամատակարարում

ՀայՌուսգազարդ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում Հայաստանի Հանրապետության
բաժնեմասի

ավելացմանն

ուղղված

միջոցառումների

մասին

ՀՀ

կառավարության

24.09.2010թ. N 1254-Ն որոշման կատարման նպատակով շարունակվում է ՀՀ Շիրակի մարզի
համայնքների կողմից գազատարների ընդունման հանձնման գործընթացը:
Հանրապետական գործադիր մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում
գազիֆիկացվել են Գյումրու Մուշ-2 -2 թաղամասի թվով 1756բնակարաններ:
Մասնավոր ներդրումների հաշվին մարզի գյուղական բնակավայրերում իրականացվել
են շուրջ 300 տնտեսությունների գազիֆիկացման աշխատանքներ /16.7մլն դրամի/:
Առաջարկություն է ներկայացվել գազաֆիկացնել ՀՀ Շիրակի մարզի սահմանամերձ
համայնքներից ևս 5-ը (Սարագյուղ, Բավրա, Սիզավետ, Ղազանչի, Թավշուտ):

Վարչությունը համագործակցված աշխատանք է տարել նաև այլ պատվիրատուների
կողմից մարզում իրականացված աշխատանքներին օժանդակելու, այդ թվում օբյեկտների
նախագծային աշխատանքների ելակետային տվյալների ապահովման, առաջացած ընթացիկ
հարցերին լուծում տալու և այլ գործընթացներում: Հատկապես վարչության կողմից
մշտական ուշադրության է դարձվել Գյումրի քաղաքի Մուշ-2-2 և Անի թաղամասերում ՀՀ
քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացված բնակարանային
շինարարության

աշխատանքներից

հետո

նկատված

թերությունները

ներկայացրել

պատվիրատուին դրանք շտկելու առաջարկությամբ:
Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքերում
քաղաքաշինական գործունեության իրականացում` համայնքների ղեկավարների կողմից
ներկայացված

հողահատկացումների

առաջարկությունների

համաձանեցումների

գործընթաց` 12 հատ:
ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման
պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքների կառուցապատման
կանոնակարգման

միջոցառումների

իրականացում`

ՀայաստանիՀանրապետության

միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական
ավտոմոբիլային

ճանապարհներին

հարող

տարածքներում

հողահատկացումների

համաձայնեցումներ են կատարվել թվով 2 օբյեկտներում:
Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գործընթացին առնչվող և
քաղաքաշինական

գործունեությունը

քաղաքաշինական

գործունեության

տարածքներում
Գյումրու

կարգավորող
հատուկ

կառուցապատումներ

քաղաքապետի

առաջարկությունների

և

կարգավորման

իրականացնելու

կողմից
տարբեր

գործառույթների

նշանակության

օբյեկտ

նպատակով

ներկայացված

իրականացում`
առանձնացված
իրականացվել

հողահատկացումների
82

օբյեկտների

է
13

նախագծային

փաստաթղթերի համաձայնեցումներ:
Մարզի թվով 27 համայնքներում քաղաքաշինության բնագավառում իրականացվել է
վարչական հսկողության աշխատանքներ:
ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվային պահանջների խախտումների վերաբերյալ
անցկացվել են

ըստ անհրաժեշտության ստուգումներ և խախտումները վերացնելու

վերաբերյալ 15 գրություն է ուղարկվել համապատասխան մարմիններին:
Ստացվել
տարբեր

են

պետական

և

նշանակության 74 օբյեկտների

օբյեկտների քանդման թույլտվություններ:

մասնավոր

ներդրումներով

շինարարության

կառուցվող

թույլտվություններ

և 13

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ստացվել են
ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերը:

54

օբյեկտների

