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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՐՀՐԴԻ  

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ 

 

Կայացած` 05-ը ապրիլի 2018 թվական    քաղաք Գյումրի 

 

 

2018 թվականի ապրիլի 5-ին ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի 

ունեցավ ՀՀ Շիրակի մարզի խորհրդի հերթական նիստը: 

ՀՀ Շիրակի մարզի 42 համայնքների ղեկավարներից նիստին մասնակցում էին` 40-ը: 

Պեմզաշեն և Մեղրաշեն համայնքների ղեկավարները բացակայում էին հարգելի 

պատճառներով: 

Մարզի խորհրդի նիստը վարում էր` ՀՀ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը: 

Մարզի խորհրդի նիստին մասնակցում էին նաև` 

- մարզպետի տեղակալները, խորհրդականները, օգնականները, 

- մարզպետարանի աշխատակազմի վարչությունների և բաժինների պետերը, 

- զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ: 

 

 

Մարզպետը ներկայացրեց մարզի խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը՝ 

    

1. 2018 թվականի առաջին եռամսյակում մարզի համայնքների բյուջեների սեփական 

եկամուտների կատարման մասին 

 

Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-    
                 տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Լիպարիտ Մարտիրոսյան 
 

2. Մարզում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի մասին  

 

Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և    
                 բնապահպանության վարչության պետ` Մովսես Մանուկյան 
 

3. Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման, կարիքների 

գնահատման և հանրակրթություն վերադարձնելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների 

մասին 

 

Զեկուցող` ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  
               երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ՝ Լիլիթ Գորգինյան   
 

 



4. ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման նպատակով հայտերի 

ներկայացման կարգի մասին 

 
Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, 
զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Վահան Մարտիրոսյան             

 

                                     

Օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեղան, հաստատվեց օրակարգը: 

        

Այնուհետև անցան օրակարգային հարցերի քննարկմանը: 

 

      ԼՍԵՑԻՆ 1. 2018 թվականի առաջին եռամսյակում մարզի համայնքների բյուջեների  

սեփական եկամուտների կատարման մասին 

 

Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-    
                 տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Լիպարիտ Մարտիրոսյան 

 

(Զեկուցագիրը կցվում է):  

 

Մարզպետն անընդունելի համարեց մարզի որոշ համայնքների ղեկավարների կողմից 2018 

թվականի երեք ամիսներին սեփական եկամուտների հավաքագրման ցածր ցուցանիշները:  

Մասնավորապես նշեց Գեղանիստ համայնքը, որտեղ սեփական եկամուտների 

հավաքագրումը կատարվել է 22 տոկոսով: Նա հարկ համարեց նշել, որ արդար չէ, երբ 

պետությունը դոտացիան տրամադրում է 100 տոկոսով, իսկ համայնքի ղեկավարի ոչ ճիշտ 

աշխատանքի արդյունքում արձանագրվում է այսպիսի ցածր ցուցանիշ: Համեմատական 

տանելով հարևան համայնքների հետ՝ նշեց, որ չի կարող հարևան համայնքը՝ օրինակ Նոր 

Կյանքը, 147.1 տոկոս ցուցանիշ ապահովել, իսկ Գեղանիստը՝ 22 տոկոս: Այս պարագայում 

արդարացումները հիմնավորված չեն: 

Մարզպետը հորդորեց համայնքների ղեկավարներին ավելի արդյունավետ աշխատել, 

սեփական եկամուտների հավաքագրման ծավալները մեծացնելու այլ մեթոդներ մշակել, քանի 

որ դրանք ամբողջապես ուղղվում են համայնքների կարիքների բավարարմանը: 

 

ԼՍԵՑԻՆ 2. Մարզում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի մասին  

 

Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և    
                 բնապահպանության վարչության պետ` Մովսես Մանուկյան 

 

(Զեկուցագիրը կցվում է):  

 

Այնուհետև առանձին համայնքների ղեկավարներ անդրադառնալով զեկույցում նշված՝  

աշնանացան ցորենի ցանքսերի նվազմանը նշեցին, որ այն հիմնականում պայմանավորված է 



ցորենի սերմնաբուծության պետական ծրագրի կասեցմամբ և եթե պետությունը համայնքներին 

չաջակցի, ապա հաջորդ տարիներին ցուցանիշները էլ ավելի կնվազեն: 

Մարզպետը նշեց, որ պետությունը ստիպված 120.0 մլն դրամ զիջեց, քանի որ այդ ծրագրով 

որոշ համայնքների բնակիչներ տարիներ շարունակ չէին վճարում պարտքերը: Բացի այդ, եղան 

հարուցված քրեական գործեր որոշ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, այնպես որ 

ծրագիրը դադարեցվել է, որովհետև առանձին դեպքերում եղել են չարաշահումներ:  

Մարզպետը կարծիք հայտնեց նաև, որ ոչ ավանդական գյուղատնտեսությամբ շատ առաջ 

գնալ հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության դիվերսիֆիկացիա՝ բարձրարժեք 

մշակաբույսերի աճեցում: 

   

ԼՍԵՑԻՆ 3. Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման, կարիքների 

գնահատման և հանրակրթություն վերադարձնելու ուղղությամբ կատարվող 

աշխատանքների մասին 

Զեկուցող`  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  
          երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ՝ Լիլիթ Գորգինյան   
 

(Զեկուցագիրը կցվում է):  

 

 

      ԼՍԵՑԻՆ 4.  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման 

նպատակով հայտերի ներկայացման կարգի մասին 

 

Զեկուցող` ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, 
զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Վահան Մարտիրոսյան             
  

Համայնքների ղեկավարներին ներկայացվեց ամբողջական տեղեկատվություն՝ 

համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման հայտերի ներկայացման կարգի վերաբերյալ:  

Մասնավորապես տեղեկացվեց, որ սուբվենցիայի տրամադրման նպատակով համայնքների 

ղեկավարների կողմից ներկայացվող հայտերը քննարկվում և գնահատվում են 

համապատասխան հանձնաժողովի կողմից:  

Նշվեց, որ սուբվենցիա տրամադրելու համար հիմնականում  կդիտարկվեն այն ծրագրային 

հայտերը, որոնց իրականացումը կնպաստի համայնքին սեփականության իրավունքով 

պատկանող հիմնական միջոցների (հիմնական ֆոնդերի) ստեղծմանը (ձեռք բերմանը) կամ 

դրանց արժեքի ավելացմանը, իսկ ոչ խոշորացված համայնքների դեպքում` այն հայտերը, որոնք 

2017 թվականին ապահովել են սեփական եկամուտների առնվազն 100 տոկոս կատարողական, 

իսկ 2018 թվականի համար պլանավորված համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերը 

գերազանցում են համայնքի 2017 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերին: 

Զեկուցողը նշեց հայտերի ներկայացման ժամկետները, դրանց գնահատման համար 

կիրառվող մոտեցումներն ու սկզբունքները: Հայտերի գնահատման բազմագործոն 



չափորոշիչներն հաշվի առնելով՝ համապատասխան հանձնաժողովը կայացնելու է հայտի 

ֆինանսավորման վերաբերյալ դրական կամ բացասական եզրակացություն:  

Սուբվենցիայի տրամադրման դրական եզրակացություն տրվում է ընդհանուր միջին 6 և 

բարձր գնահատման միավոր ունեցող ծրագրային հայտերին:  

 

Զեկույցի վերաբերյալ համայնքների ղեկավարների կողմից հնչեցված հարցերին մարզպետի 

կողմից տրվեցին սպառիչ պատասխաններ: 

 

Մարզի խորհրդի նիստն ամփոփեց ՀՀ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը: 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏ     ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ`  Տաթևիկ Առաքելյանը 


