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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

        Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Իսահակյանի համայնքի 2016-2021 

թվականների  զարգացման ծրագիրը մշակված է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով տեղական ինքնակառավարման մարմիներին 

վերապահված  իրավասությունների շրջանակներում և հանդիսանում է համայնքի համալիր 

զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ուղեցույց փաստաթուղթ: 

       ՀՀԶԾ-ն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալ – տնտեսական իրավիճակի 

վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական և 

մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման 

տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ: Այն 

նախատեսում է համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռազմավարական 

քաղաքականությամբ համայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծումը և 

բյուջետավորման նպատակային գործընթացի իրականացումը: Ծրագիրը ձևավորվել է 

համայնքի վրա արտաքին միջավայրի ազդեցության համակողմանի վերլուծության, 

սոցիալ-տնտեսական ներքին իրավիճակի գնահատման, առկա և ներուժային 

հնարավորությունների /բնական, աշխարհագրական, տնտեսական, սոցիալական, 

ֆինանսական, մարդկային/  հաշվառման արդյունքում: 

    Այն կարող է հաշվի առնվել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի զարգացման, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային 

քաղաքականության և սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացմանն ուղղված 

ռազմավարական ծրագրերում: 

    Ծրագիրն ավելի իրատեսական դարձնելու համար գնահատվել են համայնքի ուժեղ և 

թույլ կողմերը, դասակարգվել են առաջնային և հրատապ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրները, վերլուծվել են համայնքի ֆինասական, աշխատանքային, 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներն ու տնտեսական հնարավորությունները: Առաջադրվել 

են ծրագրային աշխատանքներ, որոնցում տրվել են առկա հիմնախնդիրների 

նկարագրությունները, լուծման ուղիները, պահանջվող ֆինանսական միջոցները, 

ֆինանսավորման աղբյուրները, ակնկալվող արդյունքները, կենսունակության ապահովման 

պայմանները, ինչպես նաև կատարման ժամկետներն ու պատասխանատուները: 

Կատարվել են սոցիլ-տնտեսական իրավիճակի վերլուծություններ և կանխատեսումներ, 

ներկայացվել  են համայնքի ներկա իրավիճակը բնութագրող  վիճակագրական 

տեղեկություններ: 

     Ծրագրում ներառված խնդիրները և դրանց առաջնահերթությունները չեն հավակնում 

լինել վերջնական և ծրագրերի իրականացման ընթացքում կախված արտաքին  ու ներքին 

գործոնների ազդեցությունից  կարող են ենթարկվել փոփոխությունների ու լրացումների: 
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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ    

       Իսահակյան գյուղը հիմնվել է 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմից հետո: 

Գյուղի սկզբնական անվանումը եղել է Խարամ, որը թուրքերենից թարգմանաբար 

նշանակում է խեղճ, թշվառ: Հավանաբար՝ այդ անվանումը գյուղը ստացել է բռնագաղթված 

ընտանիքների աղքատության ու թշվառության պատճառով: 

  Ռուս-Պարսկական պատերազմում ռուսական զորամիավորումների շարքերում իր 

քաջությամբ և հնարամտությամբ աչքի է ընկնում հայրուրապետ Ղազարը: Անվանի 

պատմաբան Լեոն հիշատակում է, որ Ղազարը արժանանում է ռուսական 

հրամանատարության խրախուսանքին, որից հետո դիմում է Իվան Պասկևիչին՝ օսմանյան 

կայսրության սահմանագլխին բնակարան կառուցելու խնդրանքով: Պասկևիչը բավարարում 

է Ղազարի խնդրանքը: Գյուղի տեղը ընտրելու համար Ղազարը հաշվի է առենում 

բազմաթիվ գործոններ, որից հետո այն հիմնում է դարավանդի փեշերին, Արփաչայի փեշին՝ 

պաշտպանված քամիներից և ապահովված ջրով: 

     Այստեղ հողը պարարտ էր, իսկ գետափները հարուստ խոտածածկույթով: Ղազարի 

օրինակին հետևում են Բայազետից, Խնուսից ու այլ վայրերից գաղթած տասնյակ հայ 

ընտանիքներ:  

     Գյուղը ի պատիվ նրա հիմնադրի կոչվում է Ղազարաբադ: 

     Գյուղն  ունեցել է Ախուրյան գետի վրա  կառուցված  ջրաղաց , որն  սպասարկել է  նաև 

շրջակա  գյուղերին:  

      Ավ. Իսահակյանի <<Համբերանքի չիբուխը>>հայտնի ստեղծագործությունում այսպես է 

հիշատակվում գյուղի ջրաղացը՝ <<Ահա՛ և Օհան-ամու ջաղացը։ Այստեղ էր մի ժամանակ 

չխկչխկում Օհան-ամու ջաղացը։ Առուն չորացել է հիմա, ջաղացը ավերվել է վաղուց, միայն 

երեք ուռի և մի բարդի է մնացել այն փոքր ծաոուտից, որ տնկել էր Օհան-ամին ջաղացի 

շուրջը։  … Իր ձեռքով էր շինել Օհան-ամին ջաղացը և նրան կիպ տնակը, և իր ձեռքով էլ 

մշակում էր ոչ մեծ բոստանը, որ փռված էր ջաղացի շուրջը մինչև գետի եզերքը>>։ 

     1949 թ. ՀՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի որոշմամբ գյուղը վերանվանվել է հայ ազգային մեծ 

բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի անունով, որի ընտանիքը 19-րդ դարի կեսերին 

հաստատվել էր այտեղ: Ղազարաբադում է անցել մեծ բանաստեղծի մանկությունը և գրվել է 

նրա շատ գլուխգործոցներ, այդ թվում <<Աբու Լալա Մահարի>> պոյեմը:  
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     Գյուղում  կառուցված  է  Ավ. Իսահակյանի հուշարձանը: Նոր ավանի կառուցման 

ծրագրում նախատեսված էր կառուցել նաև Ավ. Իսահակյանի տուն թանգարան, սակայն 

անհասկանալի պատճառներով այն չկառուցվեց: 

 

Ավ .Իսահակյանի հուշարձանը Իսահակյան գյուղում 

 

ԱՎԵՏԻՔ ՍԱՀԱԿԻ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 

(կենսագրագան տվյալներ) 

 

____ Ավետիք Սահակի Իսահակյանը ծնվել է 1875թ. հոկտեմբերի 18-ին (նոր տոմարով` 30-ին) 

Գյումրի քաղաքից ոչ շատ հեռու գտնվող Ղազարապատ գյուղում (այժմյան՝ Իսահակյան): 

Մանկությունն անցել է Ալեքսանդրապոլում ու Ղազարապատ գյուղում: Սկզբնական կրթությունն 

ստացել է հայրենի քաղաքում, այնուհետև սովորել է Ղփչախ գյուղի Հառիճա վանքի դպրոցում: 

____1889-1892թթ սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, որտեղ նրա ուսուցիչներն են եղել Կ. 

Կոստանյանը, Հ. Հովհաննիսյանը, Լ. Մանվելյանը և Ս. Լիսիցյանը: 

____1892թ. «Տարազ» ամսագրում լույս է տեսել նրա առաջին բանաստեղծությունը` «Ծաղիկ էի 

նորաբողբոջ»:  

____1893թ. մեկնել է Եվրոպա` բարձրագույն կրթություն ստանալու: Աշխատել է Վիեննայի 

անտրոպոլոգիայի թանգարանում, ապա տեղափոխվել է Գերմանիա և դարձել է Լայպցիգի 

համալսարանի ազատ ունկնդիր: 

____1895թ. վերադարձել է հայրենիք:  

____1896թ. Հայկական ազատագրական պայքարին մասնակցելու համար ձերբակալվել է և մեկ 

տարով բանտարկվել է Երևանի բանտում:  

____1898-1899թթ ցարական իշխանությունների կողմից աքսորվել է Օդեսա: 

____1900թ. ապրել է Ժնևում, ապա` Ցյուրիխում:  

____1901թ. սեպտեմբերին վերադարձել է հայրենիք:  

____1908-1909թթ ձերբակալվել է` բանտարկվելով Թիֆլիսի Մետեխի բանտում: 

____1909թ. ամուսնացել է:  

____1911թ. անցել է ռուս-թուրքական սահմանը և հասել Կ. Պոլիս` խուսափելով իր դեմ 

պատրաստվող հերթական դատավարությունից:  

____1911թ. Ցյուրիխում և Ժնևում ապրել է Ավետիս Բայազիթ կեղծանունով: Նկատենք, որ 

Իսահակյանի պապը` Նիկողայոսը, ծնունդով Կոգովիտ գավառի Դարոյնք (հետագայում Բայազեթ) 
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քաղաքից էր. նրանց տոհմը Բայազեթում կոչվել է Կոլոտենք: 

____1926թ. իր ընտանիքը փոխադրել է Փարիզ, իսկ նա վերադարձել է Հայաստան, որտեղ մնացել է 

մինչև 1930թ.:  

____1930-1936թթ ապրել է Փարիզում, այնուհետև մշտական բնակության նպատակով մեկնել է 

Հայաստան: 

____1936թ.-ից եղել է Հայկական աշխարհագրական ընկերության պատվավոր և ՍՍՀՄ գրողների 

միության անդամ: 

____1943թ.-ից եղել է ՀՍՍՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս: 

____1946թ. եղել է ՍՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր: 

____1946-1957թթ եղել է Հայաստանի գրողների միության նախագահ: 

____1945 և 1955թթ պարգևատրվել է Լենինի շքանշաններով: 

____1957թ. հոկտեմբերի 17-ին մահացել է Երևանում և թաղվել է Կոմիտասի անվան զբոսայգու 

պանթեոնում: 

____Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Մեծ եղեռնը հաստատեցին Իսահակյանի 

ամենամռայլ կանխատեսումները երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականության վերաբերյալ։ Նա 

ձեռամուխ է եղել հայերի ցեղասպանության մեղադրականի՝ «Սպիտակ գրքի» ստեղծմանը, որի մի 

զգալի հատվածը տեղ է գտել 1915-1922թթ «Հիշատակարան» գրառումներով։ Այդ 

ժամանակահատվածում Իսահակյանը հիմնականում հանդես է եկել հրապարակախոսական 

հոդվածներով, որոնց բովանդականությունը Հայկական հարցն էր: 

____Իսահակյանը եղել է ՀՍՍՀ 2-րդ և 4-րդ գումարումների Գերագույն Սովետի դեպուտատ: Նրա 

ստեղծագործությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուներով: 

 

     Ախուրյանի ջրամբարի կառուցման կպակցությամբ գյուղը տեղահանվել է: 1976-80 

թվականներին  ջրամբարի կառուցմանը զուգահեռ կառուցվել է նոր ավան և գյուղը 

վերաբնակեցվել է տեղի բնակիչներով: Գյուղում եղել է 19-րդ դարի վերջին կառուցված 

եկեղեցի, որը խորհրդային տարիներին օգտագործվել է, որպես կոլտնտեսության 

հացահատիկի պահեստ: Բնակավայրի տեղահանման ժամանակ եկեղեցին 

ապամոնտաժվել է մեծ զգուշությամբ,  քարերը համարակալվել և տեղափոխվել են Ջրափի 

գյուղի տարածք, որտեղ նախատեսվում էր վերականգնել բոլոր այն եկեղեցիները, որոնք 

ջրամբարի կառուցման պատճառով ապամոնտաժվել էին: Սակայն այդ տարածքում 

վերականգնվել է միայն 1 եկեղեցի, իսկ ապամոնտաժված մյուս եկեղեցիների քարերը 

որպես սուրբ մասունքներ, միչև օրս  մնում են կուտակված այդ տարածքում: 

    1981 թվականին Իսահակյան գյուղից 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող Բարձրաշեն 

գյուղի /նախկին անվանումը Բաբռլու/ կոլտնտեսության լուծարման պատճառով, գյուղի 

բնակչության կեսը՝ թվով 48 ընտանիք, բնակություն է հաստատել Իսահակյան նորակառույց 

ավանում: Այժմ Բարձրաշեն գյուղի   տարածքը և 450 հա վարելահողերը գտնվում է 

Իսահակյան գյուղի վարչական տարածքում:  

   Գյուղի նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտի և Մուշի գավառների 

գյուղերից, իսկ մնացած մասը 1915  թվականի եղեռնի պատճառով ներգաղթել են Ղարսի 

նահանգի, Մուշ և Տարոն գավառների բնակավայրերից: 
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Իսահակայան գյուղի միջնակարգ դպրոցը                                   Խաչքար-աղբյուր 

 

 

 

     Գյուղի  վարչականա տարածքում է գտնվում Պողոս-Պետրոս եկեղեցին, կառուցված 7 – 

րդ դարում և Աստվածածին եկեղեցին ( 10-13-րդ դարեր):  Պողոս-Պետրոս եկեղեցին 

բարերարի հովանավորությամբ մասնակիորեն վերանորոգվել է 2005 թվականին, իսկ  

Աստվածածին եկեղեցին գտնվում քայքայված վիճակում: 

     Իսահակյան գյուղը գտնվում է  Արագած լեռան  արևմտյան  մասում  Ախուրյանի 

ջրամբարի հարևանությամբ, նախկին բնակավայրից 2 կմ արևելք: Իր  հողային  տարածքով  

սահմանակից է  հարավային  մասով  Շիրակի  մարզի  Լուսաղբյուրի հողատարածքներին,  

հյուսիսային մասով Շիրակի  մարզի  Մարալիկի, Գուսանագյուղի, իսկ արևելյան մասով 

Աղինի հողատարածքներին, արևմտյան  մասով  սահմանակից է Թուրքիային, որից  

սահմանահատվում է  Ախուրյանի ջրամբարով:  

http://www.shirak.agro.am/index.php?id=4080
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     Գյուղն ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն ընդգրկված է հանրապետության 

սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկում, 

     Իսահակյան գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1530 մ բարձրության վրա: 

Մարզկենտրոն Գյումրիից  հեռավորությունը կազմում է  21 կմ, Մարալիկ քաղաքից՝ 26կմ, 

իսկ մայրաքաղաքից 124 կմ:    

      1915-1920-ական թվականների թուրք հրոսակների արշավանքների հետևանքով 

Արևելյան Հայաստանի գյուղերի ու քաղաքների մեծ մասը կողոպտվել ու ավերվել են: 1918 

թվականին նշված հրոսակախմբերը մեծ  ոճրագործություններ են իրականացրել Կարսում, 

Շիրակում, Լոռի-Փամբակում և Հայաստանի այլ շրջաններում: Այդ ողբերգական, 

արյունալի էջերից անմասն չի մնացել նաև Ղազարաբադը: Գյուղը մեծ սիրով ապաստան է 

տվել թուրքական յաթաղանից փրկված ավելի քան 100 արևմտահայ գաղթական 

ընտանիքների, որոնց սերունդներից շատերաը ներկայումս բնակվում են գյուղում: 

     1887 թվականից Ղազարաբադը գտնվել է Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմում: 1921 

թվականին բնակավայրում հաստատվել են խորհրդային  կարգեր և մինչև 1996 թվականը 

ընդգրկված է եղել Անիի շրջանի կազմում: 1996 թվականին, Հայաստանի 

Հանրապետության վարչատարածքային վերջին բաժանումից հետո, Իսահակյանը, որպես 

վարչական առանձին միավոր` ինքնուրույն  համայնք,  ընդգրկված  է Հայաստանի 

Հանրապետության Շիրակի մարզի կազմում:  Համայնքի վարչական տարածքում է գտնվում  

նաև Բարձրաշեն գյուղը, որտեղ ներկայումս բնակվում են թվով 12 ընտանիք՝ 42 

բնակչությամբ, որոնք հաշվառված են Մարալիկ քաղաքում: 

    Բնակավայրի հիմնադրումից ի վեր բնակչության հիմնական զբաղմունքը եղել և մնում 

անասնապահությունը, հացահատիկային և կերային կուլտուրաների մշակությունը: 

Առանձին տնտեսություններ զբաղվում են թռչնաբուծությամբ, մեղվապահությամբ և 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ:  

        

Գյուղապետարանի շենք                                              Բուժ. մանկաբարձական կետ 
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 Իսահակյան գյուղն իր զարգացումն հիմնականում ապրել է նոր ավանի կառուցումից 

հետո: Գյուղոմ կառուցվել է միջնակարգ դպրոց, ակումբ, բուժ. կետ, խանութ, հանրային 

սննդի օյեկտ, մանկապարտեզ, կենցաղի տուն, վարչական շենք, կաթի գործարան, 

անասնապահական և գյուղատնտեսական նշանակության տասնյակ օբյեկտներ: Կայուն 

տնտեսական աճ է ունեցել Իսահակյանի սկզբնական շրջնում՝  կոլեկտիվ, ապա 

խորհրդային տնտեսությունը: Այն աչքի է ընկել հատկապես կաթի և մսի արտադրության 

բարձր ցուցանիշներով: 

    1960-ական թվականներից հետո համայնքի աշխատունակ բնակչության հիմնական 

մասը զբաղվածություն է ունեցել տուֆ քարի արտադրության ձեռնարկությունում, Աղինի 

երկաթուղային կայարաններում, Լենինականի և Մարալիկի շինարարական, 

արտադրական և գյուղատնտեսության սպասարկման տարբեր կազմակերպություններում:  

     Սակայն նշված ձեռնարկությունները հիմնականում չեն գործում և համայնքի 

աշխատունակ բնակչության հիմնական մասը զբաղված է գյուղացիական տնտեսությամբ ու 

արտագնա աշխատանքով: Վերջին 20 տարիների ընթացքում արտագնա աշխատանքի 

բերումով համայնքից արտագաղթել են ավելի քան  25 ընտանիքներ:   

     Գյուղի վարելահողերի գերակշռող  մասը լեռնատափաստանային սևահողեր են, որի 

ոռոգման, պարարտացման և ագրոտեխնիկական կանոնների ճիշտ կիրառման դեպքում 

կարող է ապահովվել հացահատիկի և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի կայուն և 

բարձր բերքատվություն: Սակայն ոռոգման համակարգի բացակայության, 

գյուղատնտեսական մեքենաների մաշվածության, դիզելային վառելանյութի, 

պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների գների թանկության, ինչպես նաև 

հակակարկտային կայանքների բացակայության պայմաններում դաշտավարության և 

անասնապահության բնագավառում համայնքի գյուղացիական տնտեսությունները 

ցանկալի արդյունք չեն ստանում: 

        Համայնքը բոլոր ժամանակներում մեծ կարևորություն է տվել սերունդների կրթության 

և դաստիարակության հարցերին: Իսահակյանի միջնակարգ դպրոցը բոլոր 

ժամանակներում ունեցել է բարի ավանդույթներ և ուսման բարձր առաջադիմություն:      

      Յուրանքանչյուր տարի, դպրոցի տասնյակ շրջանավարտներ տեղ են զբաղեցրել 

հանրապետության հեղինակավոր պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում: Սակայն բնակչության ներկայիս սոցիալական վատ պայմանների 
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պատճառով, քչերին է հաջողվում  իրենց շնորհալի ու տաղանդաշատ երեխաներին 

բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթության տալ: 

   Համայնքը գիտության, մշակույթի և արվեստի ոլորտներում տվել է տասնյակ նշանավոր 

մարդիկ:  

Համայնքի նշանավոր մարդկանցից են՝  

1.Ավետիք Իսահակյանը՝ հայ մեծ գրող 

2.Վրույր Փենեսյանը՝ վիրաբույժ 

     Իսահակյանը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ինչպես Հայրենական Մեծ 

պատերազմին, այնպես էլ Արցախյան ազատամարտին:  

     Հայրենական Մեծ պատերազմում գյուղը տվել է 123 զոհ: 

     Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ են համայնքի 17 ազատամարտիկներ:  

 

 

  1.2.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՌԵԼԻԵՖԸ 
 
     Իսահակյան գյուղը գտնվում է  Արագած լեռան  արևմտյան  մասում  Ախուրյանի 

ջրամբարի հարևանությամբ: Իր  հողային  տարածքով  սահմանակից է  հարավային  մասով  

Շիրակի  մարզի  Լուսաղբյուրի հողատարածքներին,  հյուսիսային մասով Շիրակի  

մարզի  Մարալիկի և Գուսանագյուղի, իսկ արևելյան մասով Աղինի հողատարածքներին, 

արևմտյան  մասով  սահմանակից է Թուրքիային, որից  սահմանահատվում է  Ախուրյանի 

ջրամբարով: Թուրքիայի սահմանից գտնվում է 500մ  հեռավորության վրա և ընդգրկված է 

հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկում, 

      Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 350-450 մմ: Ամենացածր ջերմաստիճանը եղել 

է -35C, իսկ ամենաբարձրը` +33C: 

   Գյուղը  ունի  կտրտված  ռելիեֆ: Այն  ծովի  մակերևույթից  բարձր է  մոտավորապես  1530 

մ: Ամենաբարձր  ջերմաստիճանը,  որը  նկատվում  է հուլիսի  վերջին  տասնօրյակին և 

օգոստոսի առաջին տասնօրյակին`+30+35C: Ունի  խստաշունչ  ձմեռ` ամենացածր   ջերմաս

տիճանը հունվար    ամսին  կազմում  է -30-35C:      

     Ջերմաստիճանային տատանման ամպլիտուտը կազմում է  +35C -35C:            

Կլիման խիստ ցամաքային է, որպես խմելու ջուր օգտագործում են արտեզյան հորերի ջուրը:

Հողերը  ոռոգելի  չեն, չնայած որ ոռոգելու  հնարավորություններ առկա են: Հաշվարկված է, 

որ   1993թվականից  մինչև    այսօր   տարեկան   մթնոլորտային   տեղումների միջինը  կազմ

http://www.shirak.agro.am/index.php?id=4080


 13 

ում է  450մմ -460մմ: Արձանագրված է  եղել, որ   ամենացածր   տարեկան  տեղումները 

եղել են 1965-ին` 219մմ. և 1989թվականին` 195մմ.: 

    Տարածքում գերակշռում են լեռնատափաստանային սևահողերը: Հարուստ  է  տուֆ 

քարով, հանքակոպիճով, ավազով ու կավով:  Բնակավայրի տարածքը հարուստ է արդեզյան 

ջրերով:  

       Հողատարածքները մշտապես վտանգված են կարկտահարությամբ և տևական 

երաշտով:  Տարածքը գտնվում է ուժեղ սեյսմիկ գոտում:  Հիշարժան են 1926 և 1988թթ. 

աղետալի երկրաշարժերը: 

   Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 2213.7 հա., որից գյուղատնտեսական 

նշանակության հողեր են  1674.3 հա, այդ թվում 687.1հա վարելահող, 961.5հա   արոտավայր 

և 25.65 հա այլ հողատեսքեր: 

   Համայնքի կառուցապատված տարածքը զբաղեցնում է 76.8 հա.: 

   Բնակավայրը   գտնվում   է  նախկին շրջկենտրոնից 26 կմ,  մարզկենտրոնից     21 կմ և 

մայրաքաղաքից` 124կմ հեռավորության վրա:  Բնակավայրից 400 մ հեռավորությամբ է 

անցնում Գյումրի-Արմավիր-Երևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը: 

Բնակավայրը Աղինի երկաթուղային կայարանից գտնվում է 800մ հեռավորության վրա: 

 

1.3 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

     Հայտնի   պատմական   տեղեկությունների   համաձայն   գյուղը   ձևավորվել    է  1826-

1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմից հետո: Բնակչության նախնիների մի մասը 1826-

1828 թթ եկել են  Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտի և Մուշի գավառների գյուղերից, իսկ 

մնացած մասը 1915  թվականի եղեռնի պատճառով ներգաղթել են Ղարսի նահանգի Մուշ և 

Տարոն գավառների բնակավայրերից:   

      1981 թվականին Իսահակյան գյուղից 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող Բարձրաշեն 

գյուղի /նախկին անվանումը Բաբռլու/ կոլտնտեսության լուծարման պատճառով, գյուղի 

բնակչության կեսը՝ թվով 48 ընտանիք, բնակություն են հաստատել Իսահակյանի 

նորակառույց ավանում: 

   1831 թվականին   գյուղն   ունեցել է 110, 1897-ին 750, 1926-ին` 740, 1939-ին` 958, 1959-ին 

696, 1970-ին` 532, 1979-ին 893, իսկ 1986 թ. 1380 բնակիչ: Գյուղի   բնակչության   

թվաքանակը   աճել  է  ետեղեռնյան շրջանում: Սակայն հետագայում նրանց մեծ մասը 

արտագագաղթել է Հայաստանի այլ բնակավայրեր:             
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     Վերջին 20 տարիներին   համայնքի  բնակչության   թիվը  նվազել է շուրջ 320 մարդով, 

նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների թիվը նվազել է կրկնակի չափով  և 

արձանագրվել  է  բնակչության կազմի  ծերացում: Ներկայումս   համայնքի աշխատունակ 

բնակչության 40-50 տոկոսը մեկնում են արտագնա սեզոնային աշխատանքի,  

շարունակվում  է  հատկապես երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը համայնքից: 

 

    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ (մարդ) 

   (Տվյալները լրացված են 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

 

 Ընդամենը` մշտական բնակչություն - 1064, 

Այդ թվում` տղամարդ - 545,  կին` - 519, 

 Տնային տնտեսությունների թվաքանակը – 238, 

 Առկա  բնակչություն – 1036, 

 Առկա տնային տնտեսությունների քանակը – 230, 

 

Բնակչության բաշխվածությունն ըստ ազգային պատկանելության (առկա բնակչություն) 

 Հայ – 1018, 

 Ռուս - 2 

 Եզդի – 15 

 Հույն - 1: 

    Բնակչության բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի (առկա բնակչություն) 

Նախադպրոցական տարիքի  երեխաներ / 0 – 6 տարեկան / - 75, 

որից՝ մինչև 1 տարեկան – 10 

1-2 տարեկան – 23, 

3-4 տարեկան – 20, 

5-6 տարեկան – 22: 

 Դպրոցական տարիքի երեխաներ / 7 – 17տարեկան / - 109, 

որից՝  7-10 տարեկան – 32, 

11-14 տարեկան – 38, 

15-17 տարեկան – 39:  

 Հասուն տարիքի բնակչություն / 18-64 / - 774, 

որից՝  18-22 տարեկան – 66, 
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23-45 տարեկան – 372, 

46-64 տարեկան – 336: 

 Տարեց բնակչություն / 65 և ավելի / - 78: 

 Համայնքի ընտրողների թիվը -  787: 

Ծնունդ, մահ, ամուսնություն, ամուսնալուծություն (վերջին 3 տարիների միջին ցուցանիշ) 

 Ծնունդ  - 35, 

Որից կենդանի ծնունդ – 35, 

 Մահ – 7, 

 Ամուսնություն – 15, 

 Ամուսնալուծություն – 0: 

Համայնքի սոցիալական խմբերի ներկայացվածությունը  

 Հաշմանդամներ – 32, այդ թվում կանայք՝ 18, 

որից՝ հաշմանդամ երեխա – 0, 

 Միակողմանի ծնողազուրկ երեխա  - 2, 

 Ամուսնալուծված անձի երեխա – 2, 

 Կենսաթոշակառուներ – 109, 

 Միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառուներ – 6, 

 Տարեց կենսաթոշակառուներ /75 տարեկան և բարձր/ - 36, 

 

Համայնքի տնային տնտեսությունների սոցիալական խմբերի ներկայացվածությունը  

 

 Երեք և ավելի երեխաներ ունեցող /0-16 տարեկան/ – 23, 

 Միայն կենսաթոշակառուներից կազմված /65 և ավելի տարեկան/ - 18, 

 Հաշմանդամ երեխա ունեցող – 0, 

 Մինչև 6 տարեկան երեխա ունեցող – 61, 

 Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը՝ 24: 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համայնքի բնակչության բաշխումն ըստ զբաղվածության հիմնական ճյուղերի (մարդ) 

 Գյուղատնտեսական ինքնազբաղվածություն – 595, 

 Վարձու աշխատանք գյուղատնտեսական ոլորտում – 18, 
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 Վարձու աշխատանք ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում,մասնավոր – 32, 

 Վարձու աշխատանք պետական ոլորտում – 54, 

 Ոչ գյուղատնտեսական ինքնազբաղվածություն – 4, 

 Աշակետտներ /16 տարեկան և բարձր/ - 21, 

 ՈՒսանողներ – 25, 

 Բանակում ծառայողներ – 28, 

 Չունեն զբաղվածություն /տնտեսապես ոչ ակտիվ/ – 153, 

 

Համայնքում զբաղվածների բաշխվածությունն ըստ ոլորտների 

 Գյուղատնտեսություն – 595, 

 Հանքագործական արդյունաբերություն – 0, 

 Էլեկտրոէներգիայի, գազի  ջրամատակարարման ոլորտի սպասարկում – 2, 

 Շինարարություն – 23, 

 Առևտուր և այլ սպասարկումներ – 7, 

 Գյուղատնտեսական ծառայություններ – 18, 

 Տրանսպորտ և կապ – 6, 

 Տեղական ինքնակառավարում – 10, 

 Կրթություն – 27, 

 Առողջապահություն և սոցիալական ծառայություններ –2, 

 Կոմունալ, անհատական ծառայությունների մատուցում - 4 

 Ոսանողներ, ավարտական դացարնների աշակերտներ, բանակում ծառայողներ - 83: 

 

Միգրացիա /2016 թվականի ընթացքում/ 

 

 Այլ բնակավայր տեղափոխված ընտանիքների թիվը  – 7, 

որից՝ Հայաստանում այլ բնակավայր՝ 6: 

 Արտերկիր՝ 1:  

 Մշտական բնակության համար համայնք տեղափոխված ընտանիքների թիվը՝  1, 

 որից Հայաստանի այլ բնակավայրերից՝ 1: 

 Արտա·նա աշխատանքի մեկնողների թիվ – 155 (131 տնային տնտեսություններից): 

 

Համայնքի հասուն տարիքի բնակչության բաշխումն ըստ կրթամակարդակի 
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 Տարրական – 7, 

 հիմնական – 39, 

 միջնակար· -786, 

 միջնակար· մասնա·իտական – 52, 

 բարձրա·ույն  - 77: 

 

   1.4.ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

    Ժողովրդի իշխանությունն իրականացնելու և հանայնքային խնդիրները լուծելու 

նպատակով  համայնքում օրենքով սահմանված կարգով ընտրված են  համայնքի ավա•անի  

/ավագանու 5  անդամ/  և համայնքի ղեկավար: 2016 թ. հոկտեմբերի 2-ին համայնքում 

կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքներով, առաջադրված 1 

թեկնածուից, համայնքի ղեկավար է ընտրվել Արտավազդ Արսենյանը: 

  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> և <<Համայնքային ծառայության մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների համաձայն ձևավորվել է համայնքի ղեկավարի 

աշխատակազմ հետևյալ կառուցվածքով՜ 

Հայեղողական պաշտոններ 

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ: 

  Համայնքային ծառայության պաշտոններ`  

1. Գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղար – 1 միավոր, 

2. գյուղապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-հաշվապահ – 1 միավոր, 

3. գյուղապետարանի աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետ – 2 միավոր, 

 

   Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող  անձնակազմ 

1. Համակարգչի օպերատոր – 1 միավոր,  

2. Ջրագծի փականագործ– 1 միվոր, 

3. Գրադարանավար  - 1 միավոր,  

4. Ծառայողական ավտոմեքենայի վարորդ – 1 միավոր, 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԿԱԶՄԸ 

 

N Անուն, ազանուն Ծննդյան  

թիվը 

Կրթությունը Կուսակցական 

պատկանելությունը 

1. Շիրակ Մկոյան 1958 Միջնակարգ 

մասնագիտական 

անկուսակցական 
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2. Վարազդատ Սմբատյան 1963 Միջնակարգ 

մասնագիտական 

ՀՀԿ 

3. Մհեր Մանասյան 1987 Միջնակարգ  անկուսակցական 

4. Իլիչ Գևորգյան 1965 Միջնակարգ  անկուսակցական 

5. Ալբերտ Խաչատրյան 1975 Միջնակարգ  անկուսակցական 

 

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

 

Հ/հ Պաշտոնի 

անվանումը 

Պաշտոնային 

դրույքաչափը 

/դրամ/ 

Տոկոսը 

համայնքի 

ղեկավարի 

աշխատա-

վարձի 

նկատմամբ 

 

 

Անուն, ազանունը 

 

 

Կրթությունը 

 

Ծննդյան  

թիվը 

Հայեցողական պաշտոններ 

1. Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 

 

119000 

 

54.1 

Վախթանգ 

Գալստյան 
միջ/մաս 1953 

Համայնքային ծառայության պաշտոններ 

 

1. 

Աշխատակազմի 

քարտուղար  

/1.2-1/ 

145000 65.9 
Վարդան 

Բարսեղյան 
բարձրագույն 1971 

2. 

 

Առաջատար 

մասնագետ-

հաշվապահ/3.1-1/ 

143000 65.0 
Արտուշ 

Գևորգյան 
միջ/մաս 1961 

3. Առաջին կարգի 

մասնագետ/3.2-1 103000 46.8 
Արմեն 

Պետրոսյան 
միջ/մաս 1967 

4. Առաջին կարգի 

մասնագետ/3.2-2 103000 46.8 
Արթուր 

Արսենյան 
միջ/մաս 1969 

Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ 

1. Համակարգչի 

օպերատոր-

գործավար 

118000 53.6 
Անահիտ 

Արսենյան 
միջ/մաս 1964 

2. Ջրագծի 

փականագործ 97000 44.1 
Ժորա 

Հովհաննիսյան 
միջ/մաս 1957 

3. Գրադարանավար 93000 42.3 Աիդա Մկոյան միջ/մաս 1957 

4. Ծառայողական 

ավտոմեքենայի 

վարորդ 

85000 38.6 
Արտակ 

Սահակյան 
միջնակարգ 1975uj 

Աշխատակազմի 
աշխատակիցների 

ընդհանուր քանակը 

 

                                  9 /ինն/  
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  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի և համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի համաձայն համայնքում  կազմավորվել և գործում են հետևյալ մշտական 

հանձնաժողովները` 

 Վարչական հարցերի հանձնաժողով, 

 Անչափահասների  հարցերի  հանձնաժողով,  

 Խնամակալության և հոգաբարձության հարցերի  հանձնաժողով, 

 Կանանց և երեխաների հարցերի հանձնաժողով, 

 արտակարգ իրավիճակներից հետո ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասները գնահատող հանձնաժողով, 

 Սոցիալական ապահովության հարցերի  հանձնաժողով: 

Համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքը և ներքին 

հարաբերությունները գրաֆիկական  տեսքով  ներկայացված է թիվ 1  հավելվածում: 

 

1.5.ՀԱՄԱՅՄՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

     Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1997թ. 

մարտի 14-ի <<Համայնքների սեփականության գույքի ցանկը սահմանելու մասին>> թիվ 51 

որոշմամբ:  

    Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բոլոր շենքներն ու շինությունները կառուցվել 

են 1978-1980 թվականներին,  նոր ավանի կառացման ժամանակ: 

     Համայնքի գույքը ֆիզիկական և բարոյական մեծ մաշվածություն ունի: Քայքայված և 

անբարեկարգ վիճակում է մշակույթի տան, մանկապարտեզի, կենցաղի տան, 

անասնաբուժական կայանի շենքերը, որոնք կառուցման օրվանից մինչև օրս 

վերանորոգման չեն ենթարկվել:   

    Բնակավայրի խմելու ջուրը մատակարրվում է խորքային մեկ պոմպի և 8224 մ ընդհանուր 

երկարություն ներհամայնքային ցանցի միջոցով:   

    Անբարեկարգ և քայքայված վիճակում են ինչպես մայրուղի բնակավայր1կմ, Իսահակյան 

Բարձրաշեն 5 կմ միջհամայնքային նշանակության ճանապարհները, այնպես էլ շուրջ 6կմ 

ընդհանուր երկարության ներհամայնքային ճանապարհները: Դաշտամիջյան 
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ճանապարհների առանձին տեղամասեր գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար դարձել 

են անանցանելի և լուրջ դժվարություններ են ստեղծվում գյուղատնտեսական 

աշխատանքների կատարման ժամանակ: Համայնքի ուժերով և ներգրավված միջոցներով 

պարբերաբար կատարվել են միջհամայնքային և ներհամայանքային ճանապարհների 

փոսալցման աշխատանքներ, սակայն այն բավարար համարել չի կարելի: 

     Համեմատաբար բարվոք վիճակում է գյուղապետարանի շենքը, որը 2010-11 թթ 

վերանորոգվել է համայնքի բյուջեի միջոցներով: Նորացման կարիք ունի գյուղապետարանի 

գույքը:  

     Բուժ. մանկաբարձական կետը 2005 թվականին նորոգվել է ԱՄՆ դեսպանության 

<<ՆՈՎԱ>> ծրագրի և համայնքի կողմից կատարված ներդրումներով: 

    <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի>>  շրջանականերում 

2010 թվականին շահագործման է հանձնվել բնակավայրի գազաֆիկացման համակարգը:    

Սակայն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով ոչ բոլոր 

տնտեսություններ են կարողացել միանալ գազատարին:  

   

ՑԱՆԿ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 

 

N Գույքի անվանումը Չափի 

միավոր 

Քանակ Միավորի 

արժեքը 

/հազար 

դրամ/ 

Հաշվեկշռ

ային 

ընդհանուր 

արժեքը 

/հազար 

դրամ/ 

Գույքի 

տեխնիկական 

վիճակի 

նկարարգրությունը 

1. Գյուղապետարանի շենք 
հատ 1 5571.7 5571.7 

տանիքը ենթակա է 

հիմնանորոգման 

2. Մանկապարտեզի շենք հատ 
1 13145.6 13145.6 

ենթակա է 

հիմնանորոգման 

3. Կենցաղի շենք հատ 
1 6325.0 6325.0 

ենթակա է 

նորոգման 

4. Մշակույթի տուն հատ 
1 15260.0 15260.0 

ենթակա է 

հիմնանորոգման 

5. Հացահատիկի պահեստ հատ 
1 2315.0 2315.0 

ենթակա է 

հիմնանորոգման 

6. Տեխնիկական 

սպասարկման կայան 

հատ 

1 1256.0 1256.0 

գտնվում է 

կիսաքանդ 

վիճակում 

7. Կոյուղագիծ 
գծ.մ. 8350 12601.0 105222.1 

ենթակա է 

նորոգման/1.5 կմ/ 
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8. Խմելու ջրագիծ գծ.մ. 8224  18214.0 149798.0 գերազանց 

9. Խմելու ջրի ավազան /300 

խ.մ. 

հատ 
1 820.0 820.0 

գերազանց 

10. ԳԱԶ-24 մակնիշի 

ավտոմեքենա 

հատ 
1 1850.0 1850.0 

բավարար 

11. Երկաթյա պահարան հատ 6 10330 62.0 բավարար 

12. Գրասեղան հատ 6 15000 90.0 բավարար 

13. Գրասենյակային 

կահույք 
կազմ 1 151.9 151.9 

բավարար 

14. Գրքապահարան հատ 7 6215 43.5 բավարար 

15. Դաշնամուր հատ 1 42000 42.0 բավարար 

16. Փոքր պահարան հատ 2 6000 12.0 բավարար 

17. Գրադարակ երկաթյա հատ 15 3060 46.0 բավարար 

18. Քարտարան հատ 1  1.5 բավարար 

19. Ընթերցասեղան հատ 1  12.0 բավարար 

20. Գրքեր հատ 7063 0.297 2097.2 բավարար 

21. Համակարգիչ հատ 
1 238.6 238.6 

Ենթակա է 

դուրսգրման 

22. Մոնիտոր հատ 1 81.7 81.7 բավարար 

23. Մկնիկ հատ 1 5.5 5.5 բավարար 

24. Տպիչ հատ 1 109.6 109.6 բավարար 

25. Ստեղնաշար հատ 1 8.5 8.5 բավարար 

26. Բարձրախոս հատ 1 6.0 6.0 բավարար 

27. Պատճենահանման սարք հատ 1 191.2 191.2 բավարար 

28. Շերտավարագույր քառ.մ 49.7 7000 348.0 բավարար 

29. Կավրալիտ քառ.մ 87.9 3800 334.0 բավարար 

30. Համակարգիչ հատ 1 241.2 241.2 բավարար 

31. Պոմպ հատ 1 717.2 717.2 բավարար 

32. Լրագրասեղան հատ 1 32.0 32.0 լավ 

33. Աթոռ հատ 6 18.0 108.0 լավ 

34. Տպող սարք հատ 1 133.5 133.5 լավ 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    306676.5  

 

 

1.6.ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

     Բնակավայրը կոյուղացված է: Կեղտաջրերի հեռացման համակարգն ունի 8.35 կմ 

ընդհանոր երկարության, որից 2016թվականին վերանորոգվել է 2կմ: Ցանցի 

քայքայվածության պատճառով առանձին տնտեսությունների կողմից կեղտաջրերի 

հեռացումը  կատարվում է անհատական խորքային հորերի միջոցով:  

     Բնակավայրում կանոնակարգված աղբահանություն չի իրականացվում: Կենցաղային 

աղբը համայնքից հեռացվում է տնային տնտեսությունների և  գյուղապետարանի կողմից 

կազմակերպվող սանիտարական մաքրման օրերի  միջոցով: 
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    Բնակավայրը չունի համայնքային նշանակության հանգստի  գոտի: Հատկապես ամռան 

ժամանակաշրջանում բարձր է օդի փոշոտվածությունը:  

    Բնակավայում վտանգավոր արտանետումներ չկան: 

 

1.7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

   Համայնքում կա 131 բազմաբնակարան բնակելի տներ՝ 19244 քառ.մ ընդհանուր 

մակերեսով և 8 անհատական առանձնատներ` 790 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով: 

Բազմաբնակարան բոլոր բնակելի տները կառուցվել են 1978-1980 թթ նոր ավանի  

կառուցման ժամանակ: Բնակավայրը գտնվում է 1988թ. Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի 

գոտում: Համայնքի  բնակֆոնդի մոտ 40 %-ը ստացել է 2-3 աստիճանի վնասվածություն և 

նրանց հիմնական մասը ենթակա է ուժեղացման ու վերանորոգման:     

        Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն համայնքի 15 երիտասարդ 

ընտանիքներ: 

    Համայնքում կա 5 բնակելի տների անավարտ շինարարություն, որոնք շորւջ 20 տարի է 

ինչ դադարեցված են կառոցողների ոչ բավարար ֆինանսական կարողությունների   

պատճառով:     

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԹՎԻ 

 

N Սենյակների 

թիվը 

Կառուցման 

տարեթիվը 

 

Բնակարանների  

թիվը 

Բնակարանների 

ընդհանուր 

մակերեսը 

 /քառ.մ/ 

Սեյսմոկայու- 

նությունը 

Ընդամենը 

բնակարաններ 

1980թ. 224 19240 9 

1. 1 սենյականոց 

բնակարան 

1980թ. - - - 

2. 2 սենյականոց 

բնակարան 

1980թ. 25 1477.5 9 

3. 3 սենյականոց 

բնակարան 

1980թ. 81 6245.1 9 

4. 4 սենյականոց 

բնակարան 

1980թ. 118 11481.4 9 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՈՒՆԵՑԱԾ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

 

N Խնդրի նկարագրությունը Շենքերի քանակը Բնակչության 
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թվաքանակը 

1. Վթարային շենքեր 1 2 

2. Տանիքի նորոգման խնդիր ունոցող 60 320 

3. Կոյուղացման խնդիր ունեղող 18 76 

4. Հիմնանորոգման խնդիր ունոցող 2 8 

5. Ընթացիկ վերանորոգման խնդիր ունոցող 15 77 

6. Շրջակայքի բարեկարգման խնդիր ունոցող 131 1112 

 

 

1.8. ԽՄԵԼՈՒ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՈՒՐ 

 

   Համայնքի խմելու ջուրը մատակարարվուրմ է բնակավայրում տեղադրված 8 լիտր/վրկ 

հզորության 1 խորքային պոմպի միջոցով: Խմելու ջրի որակը, որը պարբերաբար ստուգվում 

է հակահամաճարակային ծառայության կողմից,  բնութագրվում է բավարար և խմելու 

համար պիտանի:   

    Համայնքը չունի ոռոգման համակարգ:  

    Բնակավայրի հարևանությամբ է գտնվում Ախուրյանի ջրամբարը: Համապատասխան 

համակարգի կառուցման դեպքում առկա հսկայածավալ ջրային պաշարները կարող են 

օգտագործվել համայնքի ոռոգման կարիքների համար: 

 

1.9. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  ԵՎ  ԿԱՊ 

     Անբարեկարգ և քայքայված վիճակում են ինչպես մայրուղի բնակավայր1կմ, Իսահակյան 

Բարձրաշեն 5 կմ միջհամայնքային նշանակության ճանապարհները, այնպես էլ շուրջ 6 կմ 

ընդհանուր երկարության ներհամայնքային ճանապարհները: Դաշտամիջյան 

ճանապարհների առանձին տեղամասեր գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար դարձել 

են անանցանելի և լուրջ դժվարություններ են ստեղծվում գյուղատնտեսական 

աշխատանքների կատարման ժամանակ: Համայնքի ուժերով և ներգրավված միջոցներով 

պարբերաբար կատարվել են միջհամայնքային և ներհամայանքային ճանապարհների 

փոսալցման աշխատանքներ, սակայն այն բավարար համարել չի կարելի: 

   Բնակավայրի փոստային սպասարկումն իրականացվում հարևան Լուսաղբյուր գյուղի 

բաժանմունմունքի կողմից:  
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   Համայնքում կա բնակիչների սեփականությունը հանդիսացող 86 մարդատար 

ավտոմեքենա: 

      Բնակավայրը ապահովված է <<ՎԻՎԱՍԵԼ ՄՏՍ>>, <<ԲԻԼԱՅՆ>> բջջային և 

<<Արմենտելի>> կողմից սպասարկվող ֆիքսված հեռախոսակապով: Ֆիքսված 

հեռախոսակապով են ապահովված համայնքի 5 տնտեսություններ: 

    Բնակավայրն ընդունում է  4 հանրապետական և 3 մարզային  հեռուստաալիքներ: 

Բավարար վիճակում է գտնվում ինտերնետային կապը: 

    Բնակավայր - մարզկենտրոն տրանսպորտային կապն ապահովվում է միկրոավտոբուսի 

2-3 երթուղու  միջոցով / մեկ ուղևորի փոխադրավարձը կազմում է 250 դրամ/: 

Մայրաքաղաքի և հարևան համայնքների հետ  կապն ապահովվում է Գյումրի-Արմավիր-

Երևան երթուղային ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների միջոցով:   

 

1.10. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԿԱՊԵՐ ԵՎ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

   Համայնքը համախմբված է: Բնակչությունը սերտ կապեր ունի մայրաքաղաքի, 

մարզկենտրոնի, նախկին շրջկենտրոնի  և  շրջակա բոլոր համայնքների հետ:  

   Համայնքը համագործակցում է ինչպես հանրապետությունում գործող քաղաքական և 

հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների  

ու  հիմնադրամների հետ:  

    Համայնքը անդամակցում է <<Հայաստանի համայնքների միություն>> իրավաբանական 

անձանց միությանը, համագործակցության կապեր ունի <<Գյուղական տարածքների 

տնտեսական զարգացման>> ծրագրի, <<Հայաստան համահայկական հիմնադրամի>>,  

<<Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի>>, <<Գյուղական բարեփոխումների 

աջակցության ծրագրի>>, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, <<Շիրակ հասարակական 

կազմակերպությունների միություն>> ՀԿ-ի,  ներդրումային այլ կազմակերպությունների  ու 

հիմնադրամների հետ:  

    Հոգևոր ոլորտում համայնքը համագործակցում է Շիրակի Առաջնորդարանի և Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ: 

 

1.11.ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է  2213.74 հա. է, որից ` 

1. Գյուղատնտեսակն նշանակության հողեր – 1674.26 
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 այդ թվում` 

 վարելահողեր – 687.08 հա, 

այդ թվում՝ 

սեփականաշնորհված – 557.08 հա, 

համայնքային սեփականության –  130.00 հա, 

 արոտավայրեր – 961.50 հա. 

 այլ հողատեսքեր – 25.65 հա: 

Սեփականաշնորհված մեկ հողբաժնի չափը կազմում է 2.2 հա. 

2.  Բնակավայրի հողեր – 76.78 հա. 

3.  Արդյունաբերական, արտադրական նշ հողեր 18.39 հա. 

4.  Հանքավայրերի հողեր – 0.0 հա 

5.  Ճանապարհների տակ օգտագործվող հողեր – 44.78 հա. 

6.  Պատմամշակութային նշանակության հողեր – 5.34 հա. 

7.  Ջրային ֆոնդի հողեր – 341.42հա. 

8.  Հատուկ նշ. հողեր – 52.77 հա. 

 

1.12. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

      Գյուղտնտեսության բնագավառի հիմնական ճյուղերը հացահատիկային        

կուլտուրաների մշակությունն ու անասնապահությունն են: Ոռոգման ջրի   և 

հակակարկտային կայանքների բացակայության  պատճառով համայնքը լուրջ 

դժվարությունների առաջ է կանգնած գյուղատնտեսական մթերքների կայուն 

արտադրություն կազմակերպելու հարցում:  

      Համայնքում կազմավորված են 261 գուղացիական տնտեսություններ, որոնց կողմից 

մշակվում է 687.08 հա վարելահող:  Դաշտավարության բնագավառում տնտեսությունները 

հիմնականում զբաղվում են  ցորենի, գարու, կերային մշակաբույսերի, մասամբ կարտոֆիլի, 

կաղամբի և բանջարա-բոստանային այլ կուլտուրաների մշակությամբ: Գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է 

բնակլիմայական  պայմաններից: Ցանկատարածությունները մշտապես վտանգված են 

երաշտով և կարկտահարությամբ: Հացահատիկային կուլտուրաների միջին 

բերքատվությունը բնակլիմայական բարենպաստ պայմանների դեպքում կազմում է 25-30 

ցենտներ:  Երաշտի, ցրտահարության  կամ կարկտահարության դեպքում կորուստը 

կազմում է 50-100%:  
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     Գյուղացիական  տնտեսությունների կողմից  պահվում է 932 գլուխ խոշոր եղջերավոր 

անասուններ, այդ թվում կովեր` 410 գլուխ, մանր   եղջերավոր անասուններ` 826: Առանձին 

տնտեսություններ զբաղվում են նաև խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ և 

մեղվապահությամբ:  

    Գյուղում կա 9 տրակտոր, 4 կոմբայն, 1 խոտհնձիչ, 12 բեռնատար ավտոմեքենա,  

տասնյակ գյուղատնտեսական գործիքներ ու մեխանիզմներ: 

   Գյուղտնտեսական մեքենաներն ու մեխանիզմները բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված  

են, կա պահեստամասերի մեծ պահանջարկ:  

   

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործումը 
 

 
 

Հողատեսքի  անվանումը 

2016թվական 

Քանակը 

/հա/ 

Որից օգտագործվում է 

/հա/ 

Ընդամենը    գյուղտնտեսական  

նշանակության հողեր, որից` 

1674.26 1674.26 

Վարելահող 687.08 665.08 

Բազմամյա  տնկարկներ 0.0 0.0 

Խոտհարքներ 0.0 0.0 

Արոտավայրեր 961.5 650.0 

Այլ գյուղատնտեսական  հողեր 25.65 0.0 
 
 
 
 
 

2.Հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը 
 

 

 

 

 

 

Ցանկատարածությունների 

կառուցվածքը 

 

2016 թվական %-ը 

վարելահողերի 

ընդհանուր 

քանակի 

նկատմամբ 

/687.08 հա/ 

Քանակը 

/հա/ 

Մեկ հեկտարից 

ստացվող միջին 

բերքը 

/բերքատվություն/ 

տոննա 

1. 
 

Ընդամենը հացահատիկային 
մշակաբույսեր, այդ թվում`   

 
545.0 

 
3.0 

 
79.3 

 Ցորեն 320.0 3.2 46.5 

 Գարի 225.0 2.5 22.8 

 Այլ հացահատիկային 

մշակաբույսեր 

0.0 0.0 0.0 
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2. Ընդամենը կերային 
մշակաբույսեր, այդ թվում` 

87.0 3.0 12.7 

 Կորնգան 82.0 3.0 11.9 

 Առվույտ 5.0 3.0 0.7 

3. Ընդամենը 
բանջարաբոստանային 
մշակաբույսեր, այդ թվում` 

 
10.0 

 
9.0 

 
1.5 

 Կարտոֆիլ 6.0 15.0 X 

 Կաղամբ 2.0 10.0 X 

 Գազար 0.2 3.0 X 

 

 

Բանջարաբոստանային այլ 

մշակաբույսեր 

1.8 2.5 X 

4. Այլ  / ցել / 28.08  4.1 

5. Չմշակվող վարելահողեր 22.0 0.0 0.0 

 

 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 
687.08 

 
X 

 
X 

   
 

  3. Հիմնական  մշակաբույսերի  միջին համախառն  բերքը /բերքատվություն/ 
 

Մշակաբույսի տեսակը 2016 թվական 

 

Հացահատիկ                       

Ցանկատարածքը /հա/ 545 

1 հեկտարի միջին բերքատվությունը /տոննա/    3.0 

Համախառն բերքը/տոննա/    1635 

Կերային մշակաբույսեր 

Ցանկատարածքը 87.0 

1 հեկտարի միջին բերքատվությունը     3.0 

Համախառն բերքը 261 

Կարտոֆիլ 

Ցանկատարածքը 6.0 

1 հեկտարի միջին բերքատվությունը     15 

Համախառն բերքը 90.0 

Կաղամբ 

Ցանկատարածքը 2.0 

1 հեկտարի միջին բերքատվությունը     10.0 

Համախառն բերքը 20.0 

Բանջարաբոստանային այլ մշակաբույսեր 

Ցանկատարածքը 2.0 

1 հեկտարի միջին բերքատվությունը     2.5 

Համախառն բերքը 5.0 

  

4. Անասնագլխաքանակը 
                                                                                                                      /գլուխ/  

     Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակները 

 

01.01.2016Ã. 

հաշվառման տվյալներով 
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Խոշոր եղջերավոր անասուններ 932 

որից՝ կովեր  410 

ոչխարներ և այծեր 826 

Խոզեր 168 

թռչուններ 3885 

մեղվաընտանիքներ      227 

 
 

5.Անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները և անասունների 

մթերատվությունը 
 

Անասնապահական մթերքի տեսակը 

 

2016 թվական 

 

Մթերատվությունը 

Մեկ պայմանական գլուխ խոշորի մթերատվությունը, տոննա 120 

1 կովի կաթնատվությունը /լիտր/ 1500 

1 ոչխարի բրդատվությունը /կգ/ 2.6 

1հավի ձվատվությունը /հատ/ 150 

1 մեղվաընտանիքի մթերատվությունը  /կգ/ 10.0 

Արտադրության ծավալները 

Մսի արտադրություն /տոննա/  30.0 

Կաթի արտադրություն /տոննա/ 670.5 

Բրդի արտադրություն /տոննա/ 2.2 

Ձվի արտադրություն /հազ. հատ/ 300.0 

Մեղրի արտադրություն /տոննա/ 1.3 

 

6.Համայնքում  առկա   գյուղատնտեսական  մեքենաներ  ու  գործիքներ 
 

Գյուղատնտեսական  մեքենաների  ու  

գործիքների անվանումը 

Չափի 

միավոր 

Քանակը 

Անվավոր  տրակտոր հատ 9 

Հացահատրկային  կոմբայն հատ 4 

Խոտհնձիչ  կոմբայն հատ 1 

Բեռնատար  ավտոմեքենա հատ 12 

Տրակտորային  կցասայլ հատ 5 

Գութան հատ 3 



 29 

Կուլտիվատոր հատ 3 

Շարքացան հատ 3 

Հակավորող մեքենա հատ 2 

Կերամանրիչ մեքենա հատ 1 

 

1.13.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

     

   Հմայնքում ներկայումս արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն գործում:  

   Մինչև 1990 թվականը համայնքի աշխատունակ բնակչության 10-15 տոկոսը 

զբաղվածություն է ունեցել Գյումրու, Մարալիկի արտադրական ձեռնարկությունում, 

Իսահակյանի կաթի գործարանում և գուլպա-նասկեղենի արտադրության 

արտադրամասում:  

   Համայնքում կարող է զարգանալ գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակաման ճյուղը 

/մսամթերքի արտադրություն, կաթի վերամշակում/: 

 

1.14. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ  ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

 

     Համայնքն ունի 320 աշակերտ/ տեղով հանրակրթական մեկ դպրոց, որտեղ ներկայումս 

սովորում են 109 աշակերտներ: 

     Դպրոցը կառուցվել է 1980 թվականին նոր ավանի կառուցման ժամանակ:  

    Դպրոցն ունի 22 մանկավարժ և 7 սպասարկող անձնակազմ, մանկավարժներից 20-ն 

ունեն բարձրագույն կրթություն, որից 17-ը կին են:  

    Դպչոցի շենքը 2005 և 2007 թվականներին վերանորոգվել է Հայ կրթական հիմնադրամի 

ֆինանսավորմամբ / 120000 ԱՄՆ դոլար/: Դպրոցն հիմնականում ապահովված է 

անհրաժեշտ գույքով, սարքավորումներով և ուսումնա մեթոդական նյութերով: 

 

Աշակերտների բաշխումն ըստ դասարանների 

 

N  Աշակերտների 

թիվը 

Դպրոցում ընդգրկված աշակերտների 

թիվը ըստ տարիքային խմբերի 

 Դպրոցահեն 14 Մինչև 3-4 տարեկան 5-6 տարեկան 
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1. նախակրթարան Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ 

3 3 5 3 

 

2. 

Տարրական 

դպրոց /1-4-րդ 

դասարաններ/ 

38 Մինչև 7 տարեկան 7 տարեկանից բարձր 

Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ 

8 3 14 13 

3. Միջին դպրոց 

/5-9-րդ 

դասարաններ/ 

46 Տղա Աղջիկ 

24 22 

4. Ավագ դպրոց 

/10-12-րդ 

դասարաններ/ 

25 Տղա Աղջիկ 

13 12 

 Ընդամենը 123 67 56 

 

      Քայքայված և անբարեկարգ վիճակում է 75 տեղանոց մանկապարտեզը և մշակույթի 

տունը: Նշված շինությունները իրենց կառուցման օրվանից մինչև օրս վերանորոգման չեն 

ենթարկվել:       

      Համայնքը չունի հանգստի գոտի կամ շենքային այլ հարմարություններ՝ որտեղ 

հնարավոր կլինի կազմակերպել համայնքի բնակչության հանգստն ու ազատ ժամանցը, 

երեխաների մշակութային ու գեղագիտական դաստիարակությունը:  

      Համայնքի բնակչության առողջապահական սպասարկումն իրականացվում է Աղինի,  

Մարալիկի առողջության կենտրոնների և  համայնքի բուժ. մանկաբարձական կետի 

միջոցով: Համայնքի բուժ. մանկաբարձական կետը մասնակի նորոգվել է 2005 թվականին 

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան <<ՆՈՎԱ>> ծրագրի աջակցությամբ և համայնքի 

կողմից կատարված ներդրումների շնորհիվ:    

    

    1.15.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

-  Բերրի վարելահողերի առկայությունը. 

-  Ախուրյանի ջրամբարն մետ գտնվելը. 

-  Գյումրի-Արմավիր  մայրուղուն մոտ  գտնվելը.  

-  Երկաթուղային կապին  մոտ  գտնվելը. 

-  Արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների  առկայությունը. 

- Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կադրերի, բանվորական աշխատուժի 

առկայությունը. 

- Համայնքի բնակչության համախմբվածությունը: 
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1.16.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

-  Ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը: 

-  Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ  պայմանները: 

-  Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը: 

-  1988 թ.  երկրաշարժի հետևանքով  համայնքի բնակֆոնդին հասված վնասները և 

վթարային 1 բնակելի տան /2 բնակարան/ առկայությունը: 

- Համայնքի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները: 

- Գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները: 

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, առկա տեխնիկայի մաշվածությունը: 

- Բնակարանային  պայմանների  բարելավման կարիք ունեցող 15 ընտանիքների 

առկայությունը: 

- Մշակույթի տան քայքայված վիճակը: 

- Մանկապարտեզի  շենքի քայքայված վիճակը:  

- Հանգստի գոտու բացակայությունը: 

-Միջհամայնքային, ներհամայնքային  և դաշտամիջյան ճանապարհների  

քայքայվածությունը: 

-  Գործազրկության  բարձր մակարդակը: 

- Երիտասարդ  ընտանիքների  արտահոսքը  համայնքից: 

-  Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցները: 

 

    1.17.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

- Ախուրյանի  ջրամբարի  և արտեզյան ստորգետնյա ջրային մեծ պաշարների բազայի վրա  

ոռոգման համակարգի կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի 

զարգացում:   

-Երկարաժամկետ և մատչելի տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսական            

նպատակային վարկերի տրամադրման և սուբսիդավորման միջոցով գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի նորացում, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ավելացում, 

վերամշակման փոքր և միջին ձեռնարկությունների  հիմնում: 

-  Այգեգործության և մեղվապահության ճյուղի զարգացում: 
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1.18.ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

- Ուժեղ սեյսմիկ գոտում գտնվելը.  

-Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները /երաշտ, կարկտահարություն, 

ցրտահարություն, ուժեղ քամիներ/. 

- Կոյուղաջրերի հեռացման ցանցի  քայքայվածությունը,մոտ 75 տոկոսը. 

- Մշակույթի տան և մանկապարտեզի շենքների վթարային և քայքայված վիճակը.   

- Թորքիային սահմանակից լինելը. 

- Բնակչության ցածր կենսապայմանները.  

- Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը համայնքից: 

-  Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցները և համայնքում ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայությունը: 

 

   2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

  2.1.Համայնքի ռազմավարությունն է՝ 

    Տնտեսական և սոցիալական ոլորտների բարեփոխումների  ճանապարհով  

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական    

պայմանները, բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը: 

   Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման միջոցով ավելացնել նոր աշխատատեղեր և կանխել 

արտագաղթը համայնքից:  

    

 2.2. Հիմնական  նպատակները 

 

 Ոռոգման համակարգի կառուցում:  

 Մշակույթի տան ուժեղացում հիմնանորոգում. 

 Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում. 

 Բնակելի տների տանիքների վերանորոգում, երկրաշարժի հետևանքով վթարային 

դարձած մեկ բնակելի տան ուժեղացում. 

 Բնակավայր-մայրուղի /1կմ/, Իսահակյան-Բարձրաշեն /5կմ/ միջհամայնքային 

ճանապարհների վերանորոգում. 

 Փողոցների լուսավորման ցանցի անցկացում. 

 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորգում. 
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 Բնակավայրի կոյուղու ցանցի վերանորոգում. 

 Գյուղացիական տնտեսությունների զարգացում. 

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորացում. 

 Համայնքում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր և միջին  

ձեռնարկությունների հիմնում: 

 Անհատական բնակարանային շինարարության խթանում: 

 Համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացում: 

 Ավ. Իսահակյանի անվան տուն-թանգարանի հիմնում. 

 Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն: 

 

 

3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 
 
3.1. ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  և  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

      Համայնքում ծառայություններ մատուցելու և ծրագրեր  իրականացնելու  համար  

կարևոր  նշանակություն  ունի  համայնքի  ֆինանսական  միջոցների  գնահատումը  և  

կանխատեսումը: 

     Համայնքի բյուջեն հիմնականում ձևավորվում է հողի հարկից, ·ույքհարկից և 

վարձակալության տրված համայնքի սեփականությու հանդիսացող  ·յուղատնտեսական 

նշանակության հողերի վարձավճարներից: Վերջին 10 տարիներին համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտները կատարվել են  90-100 տոկոսով: Բյուջեի մուտքերի հիմնական 

մասը նպատակաուղղվել է ընթացիկ աշխատավարձերի ու սոցիալական ապահովության 

պարտադիր վճարների վճարմանը,ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների 

փոսային նորոգմանը, փոքրածավալ  ծառայությունների մատուցմանը /աղբահանության 

կազմակերպում, փողոցների լուսավորության ցանցի սպասարկում և այլն/, սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին դրամական օգնությունների տրամադրմանը, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքի և 

սարքավորումների ձեռքբերմանը:  

     Համայնքի տեղական բյուջեի ֆինանսական կարողությունները հնարավորություն չեն 

տալիս լուծելու համայնքում առկա  և հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրները: 
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     Համայնքում առկա հիմնախնդիրների լուծման հարցում անհրաժեշտ է պետական 

կառույցների, հանրապետությունում գործող միջազգային կազմակերպությունների ու 

հիմնադրամների աջակցությունը:  

    Համայնքը պատրաստակամ է բաժնեմասային /համաֆինանսավորման/ կարգով  

մասնակցություն ունենալ այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող կապիտալ 

ներդրումային ծրագրերին, որի համար համաֆինանսավորման աղբյուր կարող է 

հանդիսանալ համայնքի բյուջեի սեփական միջոցները, համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող հողատարածքների օտարումից ստացվող միջոցները, ինչպես նաև համայնքի 

բնակչության կողմից կատարվող ներդրումները: 

 

3.2.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 

Հազ. դրամ 

 

Հ/

հ

  

 

Եկամուտի տեսակը 

2016թ 

փաստաց

ի 

կատարվ

ած 

2017թ. 

նախատե

ս ված 

2018թ. 

կանխա-

տեսում 

2019թ. 

կանխա-

տեսում 

2020թ. 

կանխա-

տեսում. 

2021թ. 

կանխա-

տեսում. 

 Եկամուտներ,ընդհամենը  23847.5 24644.7 24970.5 24387.7 24734.4 24954.7 

Ա Հարկային  եկամուտներ 2940.0 2990.0 3010.0 2970.0 2950.0 3140.0 

1 Հողի  հարկ 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 

2 Գույքահարկ 1250.0 1300.0 1320.0 1280.0 1350.0 1450.0 

3 Այլ  հարկային 

եկամուտներ 

      

Բ Տուրքեր 33.0 40.0 60.0 60.0 80.0 150.0 

1 Պետական  տուրքեր       

2 Տեղական  տուրքեր 33.0 40.0 60.0 60.0 80.0 150.0 

 Ոչ  հարկային  

եկամուտներ 

      

1 Համայնքայի սեփ.  հողերի  

վարձավճարներ 

1722.3 1800.0 1800.0 1750.0 1850.0 1850.0 

2 Գույքի  վարձավճարներ       

3 Տեղական  վճարներ       

4 Այլ  ոչ  հարկային  

եկամուտներ 

      

 

Գ Պաշտոնական  

տրանսֆերտներ,դոտացիա 

19152.2 19814.7 20100.5 19600.7 19854.4 19814.7 

Դ Եկամուտներ, կապիտալի  

գործառնություններից 
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3.3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ  ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՈՎ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

                                                                                                                          

 

N 

 

 

Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

ընդհանուր 

արժեքը  

/հազ. դրամ/ 

Դոնոր կազմակեր- 

պության ներդրում 

/հազ. դրամ/ 

Համայնքի 

Ներդրում 

/հազ. դրամ/ 

Կատարման 

Ժամկետը 

/հազ. դրամ/ 

1. ՀՀ  Շիրակի մարզի 
Իսահակյանի համայնքի 
մշակույթի տան 
վերանորոգում, 
անհրաժեշտ գույքի 
ապահովում: 

 

 

40 000 

 

 

ՀՍՆՀ 

36 000 

 

 

4 000 

 

 

2018թ. 

 

2. ՀՀ  Շիրակի մարզի 
Իսահակյանի  համայնքի 
փողոցների 
լուսավորության ցանցի 
անցկացում: 

 

 

3 500 

 

 

0.0 

 

 

3 500 

 

 

2017թ. 

3. ՀՀ  Շիրակի մարզի 
Իսահակյանի  համայնքի 
ներհամայնքային և 
դաշտամիջյան 
ճանապարհների 
փոսային նորոգում: 

 

1740 

 

0.0 

 

1740 

 

 

 

2017թ. 

4. Մայրուղի Իսահակյան   
ճանապարհի 
ասֆալտապատում: 

100 000 Պետական բյուջե 

60 000 

0.0 2017թ. 

 
 

 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՎԵՐՋԻՆ  10 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ         

ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 
 

 

N 

Ծրագրի անվանումը Իրականաց- 

նող կազմակեր- 

պությունը 

Ծրագրի 

ընդհանուր 

բյուջեն 

Այդ թվում Իրական

ացման 

տարեթի

վը 

Դոնոր 

կազմակերպ. 

Համայնքի 

ներդրում 

1. Հանրակրթական 

դպրոցի 

վերանորոգում 

Հայ կրթական 

հիմնարկություն 

2005թ.՝  

120000 

ԱՄՆ դոլար 

2005թ.՝  

100000 ԱՄՆ 

դոլար 

 

- 

2005թ. 

2007թ. 

Ե Տարեսկզբի  ազատ  

մնացորդ 

524.6 300.0 400.0 450.0 450.0 600.0 

Զ Ֆոնդային  բյուջե       

 Բյուջեի կատարում/տոկոս/ 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 2007թ.՝  

20000 ԱՄՆ 

դոլար 

2. Բուժ. Մանկաբարձա- 

կան կետի 

վերանորոգում 

ԱՄՆ 

դեսպանատուն 

<<ՆՈՎԱ>> 

ծրագիր 

400.0 

հազ.դրամ 

300 

հազ.դրամ 

100 

հազ.դրամ 

2005թ. 

3. Բնակավայրի 

գազաֆիկացում 

ԻՖԱԴԻ 48.3 մլն. 

դրամ 

43.5մլն. 

դրամ 

4.8 մլն. 

դրամ 

2010թ. 

4. Ներհամայնքային 

ճանապարհների 

փոսային նորոգում 

<<ՎՀԱ>> 

պետական 

ծրագիր, 

համայնք 

2 475.4 

հազ դրամ 

2 000         

հազ դրամ 

475.4 

հազ դրամ 

2009թթ. 

5. Խմելու ջրի ցանցի և 

ՕԿՋ-ի 

վերանորոգում 

ԻՖԱԴԻ 149798.0  15000.0 2016թ. 

6. Կոյուղագծի 2կմ 

ցանցի անցկացում 

ԻՖԱԴԻ 103564.0   2016թ. 

7. Դպրոցի տանիքի 

750մետր քառակուսի 

մակերեսի 

հիմնանորոգում 

Պետական բյուջե 19000.0   2016թ. 

8. Դպրոցի շենքի 

ներքին հարդարման 

աշխատանքներ  

Հայ կրթական 

հիմնարկություն 

2200.0   2016թ. 

 

 

4. ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ և ԿՈՆԿՐԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

       Ըստ առանձին բնագավառների ծրագրերի ընտրության և նրանց առաջնահերթության 

որոշման համար հիմք են հանդիսացել համայնքի ղեկավարի նախընտրական ծրագիրը և 

նամայնքի ղեկավարի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ համայնքի ընտրողների 

կողմից տրված պատվիրանները: 

   Իսկ ծրագրերի իրականացման, արժեքների գնահատման և հնարավոր ֆինանսավորման 

աղբյուրների բացահայտման համար հիմք են հանդիսացել տեղական բյուջեի ֆինանսական 

միջոցների վերլուծությունը, ՀՀ կառավարության տարածքային զարգացման 

ռազմավարությունը և հանրապետությունում գործող ներդրումային 

կազմակերպությունների ու հիմնադրամների հետ հաստատած համագործակցության 

կապերը: 
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    2017- 2021թթ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրարերը՝ 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր  թիվ  1 

 

   ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

  ՀՀ  Շիրակի մարզի Իսահակյանի  համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի 

անցկացում: 

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  և   ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

   Շուրջ 20 տարի է ինչ չի գործում համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցը: 

Ցանցի բացակայության պատճառով խիստ դժվարացել է համայնքի բնակչության 

գիշերային ժամերի տեղաշարժը: Եղել են դեպքեր երբ համայնքի բնակիչները գիշերային 

ժամերին ենթարկվել է թափառող շների հարձակումներին:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

       Ծրագրի նպատակն է գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման շնորհիվ 

ապահովել համայնքի բնակչության  գիշերային ժամերի անվտանգ երթևեկությունը:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 ՈՒսումնասիրել համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացման 

տեխնիկական հնարավորությունները և կազմել լուսարձակների տեղաբաշխման 

սխեմա: 

 Պատվիրել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր և ապահովել համապատասխան 

տեխնիկական պայմաններ: 

 <<Հայաստանի էլեկտրացանցեր>> ընկերության հետ սահմանված կարգով կնքել 

պայմանագիր՝ լուսավորության ցանցի էլ սնուցման թույլտվություն և տեխնիկական 

պայմաններ ստանալու համար: 

 Գնումների մասին ՀՀ օրենքով սահմաված կարգով հայտարարել մրցույթ և ընտրել 

համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցը կառուցող շինարարական 

կազմակերպությունը:  
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 Ըստ նախնական հաշվարկների բնակավայրի թիվ թվով  2, 3, 4, 5, 6,7, 8 և 9 փողոցներում 

տեղադրել թվով 55 լուսարձակներ:  

 Ըստ ամենայնի աջակցել լուսավորության ցանցը կառուցման շինարարական 

աշխատանքներին: 

 Ապահովել ցանցի շահագործումը և անխափան աշխատանքնը: 

 Ցանցի շահագործումն և սպասակարման հետ կապված ծախսերն իրականացնել 

համայնքի բյուջեի միջոցներով: 

  

  ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   Գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցմամբ կապահովվի համայնքի բնակչության  

գիշերային ժամերի անվտանգ երթևեկությունը:  

  

ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

    Ըստ   նախնական  հաշվարկների գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման և թվով 

55 լուսարձակների տեղադրման համար  կպահանջվի 3.5 մլն. դրամի ներդրում: Ծրագիրն 

իրականացել համայնքի բյուջեի միջոցներով:     

     

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏնԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

    Ծրագիրն   իրականացնել 2017թ. մայիս-օգոստոս ամիսներին: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 

 

Իսահակյանի համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 

 

Իսահակյանիի  համայնքի ղեկավար` Արտավազդ Արսենյան:     

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր  թիվ  2 
 
 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
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  ՀՀ  Շիրակի մարզի Իսահակյանի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ 
գույքի ապահովում: 
 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ   ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

     Համայնքի մշակույթի տունը կառուցվել է 1980 թվականներին  և  մինչ օրս հիմնական 

նորոգման չի ենթարկվել: Մշակույթի տունը համայնքի բնակչության հանգստի և ազատ 

ժամանցի կազմակերպման միակ օջախն է:  

    Մշակույթի տան քայքայվածության  և  անբարեկարգ վիճակի պատճառով մշակութային 

միջոցառումներ գրեթե չեն կազմակերպվում և այն չի ծառայում համայնքի բնակչության 

կարիքների համար: Մշակույթի տունը ապահովված չէ նաև անհրաժեշտ գույքով և 

սարքավորումներով: Համայնքի ուժերով վերջին  տարիներին հնարավոր է եղել միայն 

մասնակիորեն նորոգել մշակույթի տան տանիքի առանձին հատվածներ և ինչ  որ չափով 

կանխել շենքի հետագա քայքայումը: Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցներով 

հնարավոր չէ իրականացնել մշակույթի տան հիմնանորոգման և գույքի նորացման 

մեծածավալ  աշխատանքներ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաեշտ  է պետական 

մարմինների, ներդրումային կազմակերպությունների ու հիմնադրամների աջակցությունը: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

      Նորոգել մշակույթի տունը, այն համալրել ժամանակակից գույքով և հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծել համայնքի բնակչության հանգստի ու ազատ ժամանցի  

կազմակերպման, երիտասարդների մշակութային ու գեղագիտական դաստրարակության 

համար: Վերականգնել համայնքի մշակույթային նախկին ավադույթները: 

     Մշակույթի տանը հիմնել Ավ. Իսահակյանի թանգարանը: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 Մշակել   և   Հայաստանի  սոցիալական  ներդրումների  հիմնադրամին /ՀՍՆՀ / 

ներկայացնել մշակույթի տան նորոգման  և  գույքի համալրման ծրագիրը: 

 Հարցի առնչությամբ դիմել ՀՀ Շիրակի մարզպետի աջակցությանը: 

 Պատվիրել մշակույթի տան նորոգման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 

և ապահովել համապատասխան տեխնիկական պայմաններ: 

 Համայնքում ստեղծել աշխատանքային խումբ, պահովել ծրագրի կառավարումը և 

աշխատանքների կազմակերպումը: 
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 Ապահովել ՀՍՆՀ ծրագրի շրջանակներում համայնքից պահանջվող 10 տոկոս 

ներդրումը:  

 Ըստ ամենայնի աջակցել ծրագրի իրականացման աշխատանքներին: 

 Ապահովել ծրագրի կենսունակությունը: 

 Մշակույթի տանը Ավ. Իսահակյանի թանգարանը բացելու համար դիմել ՀՀ 

մշակույթի նախարարին՝ թանգարանի համար անհրաժեշտ գույք տրամադրելու 

հարցով: 

 

 ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

     Մշակույթի տուն նորոգման և այն ժամանակակից գույքով, երաժշտական գործիքներով 

և սարքավորումներով համալրելու միջոցով  հարմարավետ պայմաններ ստեղծել 

համայնքի բնակչության հանգստի ու ազատ ժամանցի կազմակերպման, երիտասարդների 

մշակութային ու գեղագիտական դաստիարակության համար:  

     Ավ. Իսահայանի ծննդավայրում կբացվի նրա հիշատակին նվիրված թանգարան, որը 

կընդգրկվի զբոսաշրջության ծրագրերում:  

     

 

ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

    Ծրագիր իրականացնել Հայաստանի  սոցիալական  ներդրումների  հիմնադրամի /ՀՍՆՀ/ 

ֆինանսավորմամբ: 

    Ըստ   նախնական  հաշվարկների  ծրագրի   իրականացման   համար  կպահանջվի                     

120.0 մլն. դրամի ներդրում,  որի  10   տոկոսը՝ գումարով 12 մլն դրամ, պարտավորվում է  

ապահովելու համայնքը:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏնԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

    Ծրագիրը նախատեսել   իրականացնել 2018 թվականի  ընթացքում: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` 

 

    Համայնքի բյուջեի միջոցներով ապահովել մշակույթի տան պահպանումը և 

սպասարկումը:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 
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Իսահակյանի համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 

   Իսահակյանիի  համայնքի ղեկավար` Արտավազդ Արսենյան:     
 

 

 
 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  3 
 

  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

 

  ՀՀ  Շիրակի մարզի Իսահակյանի  համայնքի ներհամայնքային և դաշտամիջյան 

ճանապարհների փոսային նորոգում: 
 
 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

        Իսահակյանի համայնքի միջհամայնքային և դաշտամիջյան  ճանապարհները գտնվում 

են քայքայված և անբարեկարգ վիճակում, առանձին տեղամասեր անանցանելի են 

հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

    Ծրագրի նպատակն է գուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար, 

ինչպես նաև համայնքի տրանսպորտային և հետիոտն երթևեկության համար ապահովել 

բարեկարգ և հարմարավետ  ճանապարհներ:  

     Երթևեկելի դարձնել համայնքի քայքայված և անանցանելի փողոցները, 

գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար բեռնատարների և 

գյուղատնտեսական մեքենաների համար ապահովել անվտանգ երթևեկություն, կանխել  

վթարային իրավիճակները և բերքի հնարավոր կորուստները:  

 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 

 

1. Հանքակոպճի միջոցով փոսլցման և ավազե ծածկույթով հարթեցման են ենթակա 

համայնքի առավել քայքայված և անանցանելի ներհամայնքային 1.0 կմ. ընդհանուր 

երկարության ճանապարհատվածներ` 5000քառ.մ. ընդհանուր մակերեսով, այդ թվում` 

Փողոց թիվ 1 – 200գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 1000քառ.մ. 

Փողոց թիվ 2 – 300գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 15000քառ.մ. 
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Փողոց թիվ 3 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Փողոց թիվ 4 – 200գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 1000քառ.մ. 

Փողոց թիվ 5 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Փողոց թիվ 6 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Ընդամենը` 1000գծ. մ. մակերեսը` 5000քառ.մ. 

     2. Անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգվող ներհամայնքային ճանապարհների 

շրջակայքերի սանիտարական մաքրման, շինարարական և կենցաղային աղբի 

տեղափոխման աշխատանքներ:     

     Սանիտարական մաքրման է ենթակա 20000 քառ. մ. տարածք: Ըստ նախնական 

հաշվարկների անհրաժեշտ է մաքրել և տեղափոխել մոտ 20 խ.մ.  շինարարական և 

կենցաղայի աղբ: 

 

  

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ծրարի իրականացման աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծել 

աշխատանքային խումբ: 

 Ուսումնասիրել նորոգման ենթակա ներհամայնքային ճանապարհների տեխնիկական 

վիճակը, ճշտել նորոգման ծավալները, կազմել թերությունների ակտ և 

աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց : 

 Ճանապարհների նորոգումը կատարել խճապատման, սալարկման  և  մանրահատիկ 

ավազե ծածկույթի իրականացման միջոցով: 

 Ճանապարհների նորոգման, շրջակայքերի սանիտարական մաքրման  

աշխատանքներին ներգրավել համայնքում առկա տրանսպորտային, տեխնիկական 

միջոցներն ու համայնքի բնակչությանը: 

 

   ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   Համայնքի տրանսպորտային և հետիոտն երթևեկության համար կապահովվի բարեկար• 

և հարմարավետ  ճանապարհներ: Երթևեկելի կդառնան համայնքի դաշտամիջյան 

ճանապարհահատվածները: 

 

 ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

Հ/հ Աշխատանքների Չափի Քանակը Միավորի Ընդհանուր Նշումներ 
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նկարագրությունը, 
նյութերի անվանումը, 

միավոր արժեքը 
/դրամ/ 

արժեքը 
/դրամ/ 

Տեխնիկական միջոցների շահագործում 

1 Էքսկավատորի 

շահագործում /հարթեցման 

աշխատանքներ/ 

ժամ 150 2000 300000  

2 Բարձիչ մեխանիզմով 

բարձման ախատանքների 

իրականացում՝ 

-հանքակոպիճի բարձում` 

100խ.մ. 

-ավազի բարձում`80խ.մ.     

-շինարարական և              

կենցաղային աղբի 

բարձում` 20խ.մ. 

Խոր.մ 200 1200 240000  

3 Ինքնաթափի միջոցով 

հանքակոպիճի, ավազի և 

աղբի տեղափոխում  

Խոր.մ 200 612.5 300000  

 Ընդամենը` Տեխնիկական 
միջոցների շահագործում 

X X X 840000  

Աշխատանք 

1. Ճանապարհների 

շրջակայքերի 

սանիտարական մաքրում 

Քառ.մ 20000 X X Համայնքի 

անդամներ 

Ընդամենը աշխատանք X X X X  

Նյութեր 

1 Հանքակոպիճ Խոր.մ 100 X X Համայնքի 

ներդրում 

2 Ավազ Խոր.մ 80 X X Համայնքի 

ներդրում 

3 Դիզելային վառելանյութ լիտր 2000 450 900000  

Ընդամենը նյութեր    900000  

Ընդամենը ծախսեր    1740000  

 

Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի  1740 հազ. դրամի ներդրում,  

Ծրագիրն իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցներով: 

Ծրագրով նախատեսված օժանդակ աշխատանքների կատարումն իրականացնել համայնքի 

բնակչության ուժերով:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

   Ծրագիրն իրականացնել  2017 թվականի  հունիս սեպտեմբեր ամիսներին:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 
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Իսահակյանի համայնքի ավագանու անդամներ, գյուղապետարանի աշխատակազմ, 

համայնքի բնակիչներ:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 

    Իսահակյանիի  համայնքի ղեկավար` Արտավազդ Արսենյան:     
 
 

 

                                        
Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  4 

 

  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

 

  Մայրուղի Իսահակյան   ճանապարհի ասֆալտապատում: 
 
 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

        Մայրուղի Իսահակյան 1.5 կմ ճանապարհը գտնվում են քայքայված և անբարեկարգ 

վիճակում, առանձին տեղամասեր անձրևային եղանակների ժամանակ  տրանսպորտային 

միջոցների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար դառնում են անանցանելի: 

Ճանապարհի քայքայվածության պատճառով վերջին տարիներին գրանցվել է 

տրանսպորտային միջոցների 2 պատահար:  

   Վերանորոգման կարիք ունի ճանապարհի երկաթուղու անցման կամուրջը: 

    ՀՀ կառավարությունը վերջին տարիներին մեծ կարևորություն է տալիս միջհամայնքային 

ճանապարհների վերանորոգման խնդիրներին: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Ծրագրի նպատակն է տրանսպորտային միջոցների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի  

համար ապահովել բարեկարգ և հարմարավետ  ճանապարհ:  

 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 

 

1. Ամբողջությամբ ասֆալտապատման է ենթակա Գյումրի-Արմավիր հանրապետական 

նշանակության ճանապարհից Իսահակյան տանող 1.5 կմ ընդհանուր երկարության 

ճանապարհը /9000 քառ.մ/ և ճանապարհի երկաթուղու անցման կամուրջը: 
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     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ուսումնասիրել Գյումրի-Արմավիր հանրապետական նշանակության ճանապարհից 

Իսահակյան տանող 1.5 կմ ընդհանուր երկարության ճանապարհի տեխնիկական 

վիճակը, ճշտել նորոգման ծավալները, կազմել թերությունների ակտ և պատվիրել 

նախագծա-նախահաշվային պաստատղթեր:  

 Դիմել ՀՀ Շիրակի մարզպետին Գյումրի-Արմավիր հանրապետական նշանակության 

ճանապարհից Իսահակյան տանող 1.5 կմ ընդհանուր երկարության ճանապարհի /9000 

քառ.մ./ ասֆալտապատումը 2017 թվականի մարզի հրատապ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրների լուծման ծրագրում ընդգրկելու հարցով:  

 Ապահովել ՀՀ կառավարության որոշմամբ հրատապ լուծում պահանջող ծրագրերի 

իրականացման համար պարտադիր համարվող համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների առնվազն 100 տոկոս ցուցանիշի կատարումը:  

 Ըստ ամենայնի աջակցել ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարմանը: 

 

   ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   Տրանսպորտային երթևեկության համար կապահովվի բարեկարգ և հարմարավետ  

ճանապարհ, կկանխվի տրանսպորտային միջոցների հնարավոր վթարները:  

 

ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
 

Ըստ նախնական հաշվարկների ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի  60 մլն. 

դրամի ներդրում:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

   Ծրագիրն իրականացնել  2017 թվականին:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 

Իսահակյանի  համայնքի ղեկավար` Արտավազդ Արսենյան:     
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5.   ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՀՆԳԱՄՅԱ  ԾՐԱԳՐԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

 
N 

 
òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

â³÷Ç 
ÙÇ³Ýáñ 

2016Ã. 
÷³ëï³- 

óÇ 

2017Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2018Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2019Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2020Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2021Ã. 
Ï³ÝË³- 

ï»ëáõÙ 

1 2 3 4 5 6 7 8       9 

1 Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³ÍùÁ Ñ³ 2213.5 2213.5 2213.5 2213.5 2213.5 2213.5 

2 ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ÃÇíÁ Ù³ñ¹ 1036 1045 1051 1080 1090 1100 

3 îÝ. ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÁÝï. 234 236 237 239 241 245 

4 ÌÝáõÝ¹Á  8 12 15 15 15 16 

5 Ø³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹ 4 * * * *        * 

6 ²ßË³ïáõÝ³Ï µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ 572 574 576 576 578 581 

7 
 

 

 ¼µ³Õí³ÍÝ»ñÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
³Û¹ ÃíáõÙ  Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
×ÛáõÕ»ñÇ` 

Ù³ñ¹ 
 
 

 
458 

 
471 

 
484 

 
496 

 
509 

 
512 

³/ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 
   /Ã»ñÇ µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ùµ/ 

Ù³ñ¹ 378 391 399 409 419 421 

µ/³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ - - 30 35 50 55 

·/ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ - - - - - - 

µ/ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñï. Ù³ñ¹ 25 25 28 28 30 35 

¹/³ÛÉ áÉáõïÝ»ñ Ù³ñ¹ 10 10 10 10 10 10 

       

8 ¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ % 20 18 16 14 12 10 

9 ²é¨ïñÇ ¨  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ëÝÝ¹Ç  ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ñ³ï 2 2 3 3 4 5 

1
0 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
í³ñ»É³ÑáÕ»ñ 

Ñ³ 
 

130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 

1
1 

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1
2 

ÊÙ»Éáõ çñÇ Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
ó³ÝóÇ »ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 

1
3 

Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  
áéá·Ù³Ý ó³ÝóÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ - - - - - - 

1
4 

àéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  
ï³Ï  ÁÝÏ³Í ÑáÕ»ñ 

Ñ³ - - - - - - 

1
5 

Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ 
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ  

ÏÙ  
8.0 

 
8.0 

 
8.0 

 
8.0 

 
8.0 

 
8.0 

1
6 

âµ³ñ»Ï³ñ·í³Í ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ 
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ  
8.0 

 
7.0 

 
6.0 

 
4.0 

 
2.0 

 
0 

1
7 
 
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÝ³Ï -ýáÝ¹ 
³Û¹ ÃíáõÙ` 

Ñ³ï/ 
ù.Ù 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

-Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³ï 
ù.Ù 

4 
320 

4 
320 

- - - - 

-Ø³ëÝ³íáñ µÝ³Ï. ýáÝ¹ 
 

Ñ³ï 
ù.Ù 

220 
18920 

220 
18920 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

224 
19240 

1
8 

´Ý³Ï³ñ³ÝÇ Ï³ñÇù³íáñ 
ÁÝï³ÝÇù»ñÇ ÃÇíÁ 

Ñ³ï 18 17 16 10 8      2 
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1
9 

Ø»Ï ßÝãÇÝ ÁÝÏÝáÕ çñÇ 
ëå³éáõÙÁ 

ÉÇïñ/ ûñ 100 100 100 100 100      100 

2
0 

æñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ó³ÝóáõÙ % 2 4 6 7 7       8 

2
1 

êáíáñáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ 

Ù³ñ¹ 109 113 120 125 130      140 

2
2 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÃÇíÁ 
Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ 

Ù³ñ¹ - - - - -        - 

2
3 

¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ¨ 
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ù³ñ¹ 9 9 7 6 6        6 

 


