
 
 

 
 

 
      

   


               

 



   
   



   

      

            

    

 







     







  

 
 










































































ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
 

2018Թ. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ 2017-2021ԹԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ 2018 Թ. ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Սպիտակ համայնքի մշտական բնակչության թվաքանակը ՀՀ Ոստիկանության ԱՎՎ 

Սպիտակի անձնագրային բաժնի կողմից տրված տվյալներով 2018 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ կազմել է 17 127 մարդ, որից տղամարդիկ կազմում են բնակչության 50.2%-ը (8 594 

մարդ), կանայք` 49.8% (8 533 կին), իսկ 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ՝  

17 172 մարդ, որից տղամարդիկ կազմում են բնակչության 50.11%-ը(8 608 մարդ), կանայք` 

49.89%(8 564 կին): 

2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

Փաստացի բնակվողների թիվը կազմում է  10 274 բնակիչ: 

Նպաստառուների թիվը՝ 1608 ընտանիք: 

2018թ. ընթացքում Սպիտակ համայնքում ծնվել է 114 երեխա, մահացել 106 մարդ, գրանցվել 

է 49 ամուսնություն, 16 ամուսնալուծություն: 

2017թ հետ համեմատած 2018 թվականի ընթացքում Սպիտակ համայնքում ծնված 

երեխաների թիվը պակասել է 38-ով,  մահացածների թիվը՝ 31-ով, ամուսնությունն ավելացել է 

11-ով, ամուսնալուծությունները պակասել է 30-ով:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են՝   

1. Համայնքի ավագանին՝ բաղկացած 15 անդամից, (ընտրված 2016 թվականի հոկտեմբերի 

2-ին) լիազորությունների սկիզբը 2016թ. նոյեմբերի 21-ից:  

2. Համայնքի ղեկավարը (ընտրված 2016 թվականի ապրիլի 17-ին), լիազորությունների 

սկիզբը 2016թ հունիսի 6-ից:  

Համայնքի ղեկավարն իր լիազորություններն իրականացնում է հայեցողական պաշտոններ 

զբաղեցնող անձանց, աշխատակազմի և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների միջոցով: 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի հաստիքների թիվը 49 է, որից քաղաքական 

պաշտոն-1, հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողներ-3, համայնքային ծառայողներ-35, 

տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ-10:  

2018 թվականի ընթացքում աշխատակազմի հաստիքային միավորներից 2-ը՝ համայնքի 

ղեկավարի օգնականի և համայնքի ղեկավարի խորհրդականի հաստիքները կրճատվել են, 

տեխնիկական սպասարկման անձնակազմում ավելացել է 1 հաստիքային միավոր՝ 

աշխատակազմի գործավարի հաստիքը: 



   2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համայնքապետարանի աշխատակազմում 

թափուր հաստիքների թիվը 2-ն էր, 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 6: 

2018 թվականի ընթացքում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու 

համար մրցույթներ, ինչպես նաև համայնքային ծառայողների ատեստավորում չեն անցկացվել 

համապատասխան ծրագրային ապահովում չլինելու պատճառով:        

   Ատեստավորման ենթակա են 13 համայնքային ծառայող: 

   Համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 5 կառուցվածքային և 1 

առանձնացված ստորաբաժանումներից: 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը՝ 

Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմ  

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

1. Ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժին  

2. Քաղաքաշինության, հողօգտագործման, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին   

3. Սոցիալական, մշակույթի, երիտասարդության, սպորտի և լրատվության բաժին 

4. Քարտուղարության բաժին 

5. Ներքին աուդիտի բաժին 

Առանձնացված ստորաբաժանում  

1. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Սպիտակի տարածքային բաժին:  

Համայնքի ենթակայությամբ գործում են՝  

«Սպիտակի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական 

հաստատություն» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական 

հաստատություն» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ,  

«Սպիտակի բնակարանների սպասարկման գրասենյակ» ՀՈԱԿ ոչ առևտրային 

կազմակերպությունները: 

ՙՙՍպիտակի թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-ը համայնքի 

ենթակայությամբ  գործել է մինչև 2018թ սեպտեմբեր ամիսը: 

  Բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

ՏԻՄ-երի գործունեությունը դարձել է համեմատաբար ավելի թափանցիկ և հրապարակային, 

որն զգալիորեն նպաստում է համայնքի բնակչության իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի ընդունած  

որոշումներին և կատարած աշխատանքներին: Սակայն համայնքի բնակիչները դեռևս 



բավականին ակտիվություն չեն ցուցաբերում ՏԻՄ–երի կողմից կազմակերպված հանրային 

հանդիպումներին ու միջոցառումներին մասնակցելու ուղղությամբ: Հանրային լսումներին 

նրանց մասնակցությունն ապահովվում է հրավերների միջոցով: 

Համայնքի ավագանու նիստերը 2016թ հուլիսից հեռարձակվում են, որը նպաստում է ՏԻՄ-

երի գործունեության նկատմամբ բնակչության իրազեկվածության բարձրացմանը, 

վստահության ամրապնդմանը, նիստերի անցկացման մասին հայտարարությունը 

տեղադրվում է համայնքի պատոնական կայքում և ֆեյսբուքյան էջում: 

2018 թվականի ընթացքում համայնքապետարանում մուտքագրվել է քաղաքացիներից 

ստացված 632 դիմում, որից՝  

-10,6%-ը դրամական օգնություն տրամադրելու մասին – 67 դիմում 

- 11,7%-ը բնակարանային հարցերով  - 74 դիմում 

- 3,7%-ը գույքահարկի գծով արտոնություն տրամադրելու մասին – 19 դիմում  

-30%-ը քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարաբերությունները կարգավորելու 

մասով – 193 դիմում 

-17%-ը  անձնակազմի վերաբերյալ – 108 դիմում 

- 27%-ը այլ բնույթի - 171 դիմում 

ՀՀ վարչապետին դիմել են համայնքի 4 բնակիչ, ՀՀ Լոռու մարզպետին հասցեագրվել է 34 

դիմում: 

Դիմումներին սահմանված ժամկետներում հիմնականում տրվել է համապատասխան 

ընթացք: 

Իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1480 գրություն:  

Համայնքապետարանի կողմից պատրաստվել են 1486 ելից գրություններ, որոնք ուղարկվել 

են հասցեատերերին,  

Համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից տրամադրվել է թվով 528 տեղեկանք՝ ըստ 

պահանջի, 667 տեղեկանք՝ Սպիտակի սոցիալական ծառայության տարածքային 

գործակալություն ներկայացնելու համար: 

Համայնքի ղեկավարի կողմից 2018թ. ընթացքում տրվել է 12 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք և շինարարության 13 թույլտվություն: 

2018 թվականի ընթացքում համայնքապետարանում ստացված հայտերին 

համապատասխան համայնքի ղեկավարի կողմից  համայնքի վարչական տարածքում գործող 

տնտեսվարող սուբյեկտներին տրվել է ոգելից և ալկահոլային խմիչքների ու ծխախոտի 

արտադրանքի վաճառքի, արտաքին գովազդի տեղադրման, հանրային սննդի կազմակերպման 

և իրացման, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առ ու վաճառքի 

թվով 65 թույլտվություն: 

Համայնքի ղեկավարն ընդունել է 425 որոշում, արձակել՝ 115 կարգադրություն:  



Կայացվել է Սպիտակ համայնքի ավագանու 16 նիստ, ընդունվել 93 որոշում: 

Աշխատակազմի քարտուղարի կողմից արձակվել է 117 հրաման: 

Համայնքի ղեկավարի մոտ ընդունելությանը մասնակցել է 139 քաղաքացի:  

2018 թվականին գույքահարկի գծով հարուցվել է 1 վարչական վարույթ, որի արդյունքում 

ընդունվել է որոշում գույքահարկի գումարի գանձման մասին՝ 644 860 ՀՀ դրամի չափով: 

Որոշումն ուղարկվել է հարկադիր կատարման, որի արդյունքում հարուցվել է  կատարողական 

վարույթ, պարտապանի գույքի նկատմամբ դրվել է արգելանք: 

2018 թվականին հարկադիր կատարման է ներկայացվել գույքահարկի գծով  2017 

թվականին հարուցված վարչական վարույթների 3 որոշում, որոնցից 1-ը կատարվել է. հօգուտ 

Սպիտակ համայնքի գանձվել է 4 048 ՀՀ դրամ: 

2018 թվականին հարկ վճարողի կողմից ինքնակամ կատարվել է 2017 թվականին 

գույքահարկի գծով հարուցված վարչական 1 վարույթ՝ գանձվել է 109 075 ՀՀ դրամ: 

2018 թվականին հարկ վճարողի կողմից ինքնակամ կատարվել է 2017 թվականին հողի 

հարկի գծով հարուցված վարչական 1 վարույթ՝ գանձվել է 1 236 ՀՀ դրամ: 

2018 թվականին ՀՀ վարչական դատարանի վճռի հիման վրա գանձվել է հողի հարկ՝ 214 255 

ՀՀ դրամի չափով: 

2018 թվականի ընթացքում ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Սպիտակի 

բաժնի գրությունների հիման վրա հարուցվել է վարչական իրավախախտման 2 գործ, սակայն 

բավարար ապացույցներ չլինելու հիմքով կարճվել է: 

2018 թվականին հարկադիր կատարման է ներկայացվել 2017 թվականին հարուցված 

վարչական իրավախախտման 1 գործ, որը կատարվել է. հօգուտ Սպիտակ համայնքի 

բռնագանձվել է 80 000 ՀՀ դրամ: 

ՔԿԱԳ Սպիտակի տարածքային բաժնում 2018թ. կատարվել են հետևյալ ակտային 

գրանցումները՝ 

1. ծննդյան -436,                                           7. փոխման -31, 

2. ամուսնության- 129,                                    8. ուղղման, լրացման -157, 

3. ամուսնալուծության – 50,                           9. Կրկնօրինակների տրամադրում -272, 

4. հայրության ճանաչման- 295,                     10. տեղեկանքներ – 139, 

5. որդեգրման -0,                                           11. մահվան -295: 

6. վերականգնման -7, 

      2018թ. ընթացքում Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի 

բաժնի կողմից կատարված աշխատանքները 

Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2018 

թվականի ընթացքում աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման 

բաժնում իրականացվել է համապատասխանության աուդիտ: Աշխատակազմի ներքին 



աուդիտի բաժնի կողմից այլ աշխատանքներ չեն կատարվել բաժնի հաստիքները թափուր 

լինելու պատճառով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ 

 Մշակույթի տան շենքային պայմանների բարելավման, բնակչությանը մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով Հայաստանի տարածքների զարգացման 

հիմնադրամի և համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ իրականացվել է մշակութի 

տան վերանորոգման ծրագիրը: Ծրագրի արդյունքում ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է 

մշակույթի տան տանիքը և գմբեթը, վերանորոգվել է կիսանկուղային հարկի երթիկները և 

ջրամեկուսացվել պատերը, վերանորոգվել է սանահնգույցները, գրադարանը, գրապահոցը, 

տեղադրվել է օդափոխության և ջեռուցման նոր արդիական համակարգեր:  

Ծրագրի արժեքը կազմել է 75 163 300 ՀՀ դրամ, որից համայնքապետարանի ներդրումը 

3 336 400 ՀՀ դրամ է, Հայաստանի տարածքների զարգացման հիմնադրամի ներդրումը 71 826 

900 ՀՀ դրամ:  

Ծրագիրն ընդգրկված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների հնգամյա 

զարգացման ծրագրում որպես «Մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում» ոլորտայի կապիտալ 

ծրագիր: Ըստ համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի նախատեսվել էր վերանորոգման 

աշխատանքներն իրականացնել չորս տարվա ընթացքում՝ 2018-2021թթ. (աշխատանքների 

իրականացման թիրախային արժեքները ըստ տարիների 2018թ.-ին՝ 30%, 2019թ.-ին՝ 30%, 

2020թ.-ին՝ 20%, 2021թ.-ին՝ 20%), սակայն Հայաստանի տարածքների զարգացման 

հիմնադրամի և համայնքապետարանի համագործակցությամբ ծրագիրն հիմնականում 

ավարտվել է 2018թ.: Մնում է կառուցել գազատարը, որի համար նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի համաձայն  2019թ. բյուջեով նախատեսվել 3 191 665 դրամ: 

 Համայնքապետարանի միջոցներով վերանորոգվել է քաղաքային զբոսայգու 

հուշարձանը: Ծրագրի արժեքը կազմել է 2 592 000 ՀՀ դրամ: 



Ծրագիրը ներառված չի եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների հնգամյա 

զարգացման ծրագրում, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով ընգրկվել է համայնքի 2018թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանում և իրականացվել նույն բյուջետային տարվա ընթացքում: 

 Մարզադպրոցի հին մասնաշենքի շենքային պայմանները բարելավելու և մարզական 

պարապմունքների համար նպաստավոր պայմանների ստեղծելու նպատակով Հայ-ամերիկյան 

«Ծնողազուրկ և հաշմանդամ երեխաների Սուրբ Ծնունդ» բարեգործական հիմնադրամի 

27 921 593 ՀՀ դրամ ֆինանսավորմամբ իրականացվել է մարզադպրոցի հին մասնաշենքի 

վերանորոգման աշխատանքներ: Վերանորոգվել են մարզադպրոցի տանիքը, հանդերձարանը, 

դահլիճը, բաղնիքը և միջանցքները: 

Ծրագիրն ընդգրկված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում: 2018թ.-ի սեպտեմբերին մարզադրոցի գույքը հանձնվել է ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, ՀՈԱԿ-ը վերակազմավորվել է ՊՈԱԿ–ի. 

արդյունքում մարզադպրոցի երեխաների թիվն անմիջապես ավելացել է 49-ով, խմբակների 

թիվը՝ 5-ով, /մարզադպրոց սկսել են հաճախել նաև Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղական 

համայնքների երեխաները/, աշխատակիցների թիվը՝ 4-ով, բացվել է նոր խումբ բադմինտոն 

մարզաձևից, որոշակիորեն բարձրացել է աշխատողների աշխատավարձերը: Պետական 

հովանավորությամբ մեծ հնարավորություններ է բացվել համայնքում պրոֆեսիոնալ սպորտի 

զարգացման համար: 

 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման 

ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակի բարձրացման, բնակիչների 

և երթևեկության համար անվտանգ,  հարմարավետ և բարենպաստ միջավայր ապահովելու 

նպատակով ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում իրականացվել է Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի 

բակի ասֆալտապատման, ջրահեռացման և լուսավորության համակարգերի կառուցման, 

Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակի բարեկարգման, 

հենապատերի կառուցման և ասֆալտապատման, Այգեստան 2 թաղամասի (Վարդանանց 

հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ: 

Ծրագրի արժեքը կազմել  է 30 931 450 ՀՀ դրամ, որից համայնքապետարանի ներդրումը՝ 

19 386 970 ՀՀ դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրված սուբվենցիոն միջոցները՝ 

11 544 480 ՀՀ դրամ: 

Ծրագիրը ներառված չի եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով ընգրկվել է համայնքի 2018թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանում և իրականացվել ՀՀ կառավարության կողմից 

սուբվենցիոն հայտի բավարարման արդյունքում: 



 2018թ.-ին չափագրման ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով համայնքի 

բյուջեից ծախսվել է 1 823 000 ՀՀ դրամ, որից 1 448 000 ՀՀ դրամ ծախսվել է Վարպետաց 

թաղամասի փողոցները, փակուղիները, անցումները, բնակելի տներն (220 հատ) ու տնամերձ 

հողամասերը չափագրելու համար: 

Ծրագիրը ներառված չի եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում, սակայն իրականացվել է ՀՀ կառավարության 2018թ. մարտի 6-ի թիվ 303 

որոշման պահանջների կատարման անհրաժեշտությունից ելնելով: 

 Սպիտակ համայնքի 2017- 2021 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրով, 2018թ. 

բյուջեով նախատեսվել և իրականացվել է 3 766 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում:  

Համայնքապետարանի և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ 

համայնքում իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը. 

 Համայնքապետարանի և ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանատան համագործակցությամբ 

իրականացվել է «Կրթության բարենպաստ պայմանների ապահովում Սպիտակի 

Ան.Շիրակացու անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում» դրամաշնորհային ծրագիրը: Թիվ 8 

դպրոցում կառուցվել են 45 կՎտ հզորությամբ արևային էներգիայի կայան, գազատար և 

տեղադրվել է ջեռուցման նոր համակարգ: Դպրոցական շենքի ներսում կառուցվել են 

թեքահարթակներ՝ հաշմանդամություն ունցող անձաց համար: Ծրագրի իրականացման 

համար Ճապոնիայի կառավարությունը տրամադրել է 83 հազար ԱՄՆ դոլար 

դրամաշնորհ: Համայնքապետարանի ներդրումը ծրագրին կազմել է 4 մլն ՀՀ դրամ՝  ՀՀ 

պետական բյուջեից ստացված սուբվենցիայի միջոցով՝ գազատար կառուցելու նպատակով: 

 2018թ. hամայնքապետարանի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան հիմնադրամի 

համագործակցությամբ քաղաքային զբոսայգու տարածքում կառուցվել է  ներառական 

խաղահրապարակ՝  տարբեր հարմարեցված խաղերի համալիր,  նախատեսված ինչպես 

հաշմանդամություն չունեցող, այնպես էլ առողջական տարբեր խնդիրներ՝ լսողական, 

տեսողական, հենաշարժողական  խնդիրներ ունեցող երեխաների համար: Ծրագիրը 

շարունակվելու է 2019թ. ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 

տեղադրվելու են մարզասարքեր մեծահասակների համար, համայնքի միջոցներով կառուցվելու 

է խաղահրապարակի լուսավորության համակարգը: 

2014թ.-ին Սպիտակ համայնքը միացել է ԵՄ «Քաղաքապետերի Դաշնագրին» , համայնքի 

կողմից մշակվել և 2015 թվականի ապրիլի 10-ին համայնքի ավագանու կողմից հաստատվել է 

Սպիտակ համայնքի Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը (ԿԷԶԳԾ), 

որն ընդունվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից: 



Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրի ցուցանիշներն ապահովելու 

նպատակով համայնքում ի թիվս այլ ծրագրերի իրականացվում են նաև 

էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության  բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր: 

 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի էներգիայի խնայողությունը և 

ջերմարդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով համայնքում շարունակվել է 2015թ. 

մարտից մեկնարկած «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամի Սպիտակի 

համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ իրականացվող ԵՄ «Վերականգնվող 

էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ  

քաղաքներում» ծրագիրը, որի շրջանակներում 2018թ.-ի ընթացքում վերանորոգվել են 

Ալ.Մանուկյան փողոցի 1-10 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքները, փոխարինվել են 

շքամուտքերի դռներն ու պատուհանները: 

Ըստ նախնական հաշվարկների իրականացված միջոցառումների արդյունքում նշված 

շենքերում կապահովվի տարեկան 15-30% էներգախնայողություն: 

2018թ.-ին ծրագրի իրականացման համար պահանջվել է 136 500 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի 

ներդրումը կազմել է 22 988 000 ՀՀ դրամ: 

Ծրագրի ընթացքում 23 շենքերում իրականացված շինարարական աշխատանքների համար 

ծախսվել է 130 941 739 ՀՀ դրամ, 8 869 081 ՀՀ դրամ ներդրումը պետք է իրականացնեն 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչները երեք տարվա ընթացքում յուրաքանչուր 

շենքի համար ամսեկան վճարելով ընդամենը 246 363 ՀՀ դրամ (բազմանբակարան շենքի 

յուրաքանչյուր բնակարանի սեփականատիրոջ հետ կնքվել է պայմանագիր ներդրում 

կատարելու վերաբերյալ, համաձայն որի մեկ սենյականոց բնակարանի սեփականատիրոջ 

կողմից միջին ամսեկան վճարման ենթակա գումարը կազմում է  600-700 ՀՀ դրամ, երկու 

սենյականոց բնակարանինը՝ 1000 ՀՀ դրամ, երեք սենյականոց բնակարանինը՝ 1300 ՀՀ 

դրամ): 

Ներկայումս «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամի կողմից ԵՄ-ի հետ 

բանակցություններ են վարվում ծրագրի իրականացման ժամկետը երկարացնելու 

ուղղությամբ: Համաձայնության դեպքում ծրագիրը կշարունակվի 2019թ.-ի ընթացքում՝ 

բնակելի շենքերի էներգիայի խնայողությունը և ջերմարդյունավետությունը բարձրացնելու 

միջոցառումներ (տանիքների, շքամուտքերի դռների ու պատուհանների փոխարինում) 

կիրականացվեն են Ս.Ավետիսյան փողոց, 17, 17/1,17/2, 15/1, 15/2 և ՈՒզբեկական Կ-5 

թաղամասի թվով 5  բազմաբնակարան շենքերում, բնակչության համաձայնության 

առկայության դեպքում ներդրում կատարելու պայմանագիր կնքելու պայմանով: 

Ծրագիրն ընդգրկված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում:  



 Արտադպրոցական կրթություն իրականանացնող երաժշտական և գեղարվեստի 

դպրոցների շենքային պայմանները բարելավելու, կրթության որակի բարձրացմանը 

նպաստելու, համայքի բյուջեի անարդյունավետ ծախսերը կրճատելու նպատակով ՀՀ 

Կառավարության կողմից հաստատված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում 2018 

թվականի սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկել է Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի և Երաժշտական 

դպրոց ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման ծրագիրը: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցների տանիքների 

և արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման, դռների և պատուհաների փոխման, ջեռուցման 

համակարգերի կառուցման և արդիականացման միջոցով կստեղծվի երկարաժամկետ 

շահագործման համար պիտանի, բարենպաստ, բարեկարգ և հարմարավետ շենքային 

պայմաններ, ջերմության կորուստը կնվազի շուրջ 60%-ով, համայնքի բյուջեից կտնտեսվի 

ավելի քան 2,5մլն դրամ: 8 տարվա ընթացքում կապահովվի պարզ հետգնումը, տարեկան 

կկրճատվի 33տ CO2 : 

Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2019թ. մայիսի 1-ին: 

Ծրագրի արժեքը 16 812 000 ՀՀ դրամ է, որից համայնքապետարանի ներդրումը՝ 10 087 200 ՀՀ 

դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 6 724 800 ՀՀ դրամ սուբվենցիա: 

Ծրագիրն ընդգրկված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում, որպես երկամյա (աշխատանքների իրականացման թիրախային 

արժեքները ըստ տարիների 2018թ.-ին 50%, 2019թ.-ին 50%) ոլորտային կապիտալ ծրագիր: 

 Ֆոտովոլտային կայանների ներդրմամբ վերականգնվող էներգիայի 

հնարավորությունների օգտագործմամբ համայնքի փողոցային լուսավորության 

համակարգերի և վարչական, կրթական ու մշակութային հիմնարկների անխափան ու անկախ 

էլեկտրամատակարարումն ապահովելու, ինչպես նաև համայնքի բյուջեի տնտեսված 

միջոցներն ու խնայողությունները համայնքի սոցիալտնտեսական ծրագրերի իրականացման 

համար օգտագոծելու նպատակով ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված սուբվենցիոն 

ծրագրերի շրջանակներում 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ին մեկնարկել է Սպիտակ 

համայնքի Թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքի վրա  43,5 կՎտ և  Մշակույթի տան շենքի 

տանիքի վրա 50 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական համակարգերի կառուցման 

ծրագիրը: 

Ծրագրի արդյունքում համայքում կառուցվում է  43,5 և 50 կՎտ հզորությամբ 2 արևային 

մոնոբյուրեղային ֆոտովոլտային կայաններ, 25 տարի երաշխիքային ժամկետով, որոնց 

միջոցով կարտադրվի տարեկան 152000կվտ էլեկտրաէներգիա, կապահովվի համայնքի 

կարիքների էլեկտրաէներգիայի ծախսը 85,1%, համայնքի բյուջեի տարեկան տնտեսումը 

կկազմի 6 836 960 ՀՀ դրամ: Կայանի կառուցման  շնորհիվ կկրճատվի ածխաթթու գազի 



արտանետումը շրջակա միջավայր, արտադրված էլեկտրաէներգիայի հաշվին առավելագույնը 

7 տարվա ընթացքում կապահովվի կառուցման ծախսերի ետգնումը: 

Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2019թ. մայիսի 1-ին: 

Ծրագրի արժեքը 37 404 000 ՀՀ դրամ է, որից համայնքապետարանի ներդրումը՝ 22 442 200 

ՀՀ դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 14 961 600 ՀՀ դրամ: 

Ծրագիրը ներառված չի եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով ընգրկվել է համայնքի 2018թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանում և իրականացվել ՀՀ կառավարության կողմից 

սուբվենցիոն հայտի բավարարման արդյունքում: 

 2018թ. ընթացքում համայնքապետարանի կողմից տրամադրվել է 13 

շինարարարության թույլտվություն, 12 նախագծման թույլտվություն 

(ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) և 6 շինարարության փաստագրման ակտ 

(շահագործման թույլտվություն): 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 

2018թ. օտարվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 5,74526հա մակերեսով 

հողամաս: Հողի օտարումից համայնքի բյուջեի մուտքը կազմել է 10 074 141 ՀՀ դրամ, որը 

կազմել է բյուջեի եկամուտների 2,23%: 

Ծրագիրն ընդգրկված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում և 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանում: 

Օրինականացվել է 19 ինքնակամ կառույց, որից 15-ը կառուցված են եղղել քաղաքացիներին 

և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում, 4-ը 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերում: 

15 ինքնակամ կառույցի օրինականացումից համայնքի բյուջե գանձվել է 2 386 726 ՀՀ դրամ:  

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասում կառուցված 4 ինքնակամ կառույցներ 

օրինականացվել և գնման նախապատվության իրավունքով օտարվել են կառույցներն 

իրականացրած անձանց, օրինականացված գույքի օտարումից բյուջեի մուտքը կազմել է 

2 540 173 ՀՀ դրամ: 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ 

 Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման համար 

ծախսվել է  17 658 100 ՀՀ դրամ: 

 2018թ.-ին գանձվել է 17 713 645 ՀՀ դրամ աղբահանության վճար (նախատեսված 

19 100 000 ՀՀ դրամի փոխարեն), որից իրավաբանական անձանցից՝ 3 454 012ՀՀ դրամ (186 

պայմանագիր), ֆիզիկական անձանցից՝ 14 259 633 ՀՀ դրամ: 

 2018թ. ձեռք է բերվել 40 աղբարկղ, համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 960 000 

ՀՀ դրամ: 



 «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում համայնքը մասնակցել է 2 

համապետական շաբաթօրյակի, համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 150 000 ՀՀ դրամ: 

 Համայնքի տարածքում սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման 

համար համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 21 126 823 ՀՀ դրամ: 

 Համայնքի տարածքում ձյան մաքրման աշխատանքների իրականացման համար 

համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 2 611 966 ՀՀ դրամ: 

 Կանաչապատման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեի 

միջոցներից ծախսվել է 8 678 000 ՀՀ դրամ: 

Կոմունալ տնտեսության ոլորտի նշված բոլոր  ծրագրերը ներառված են եղել Սպիտակ 

համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագրում և 2018թ. տարեկան 

աշխատանքային պլանում: 

 2018թ. իրականացվել է համայնքի Քըրք-Քըրքորյան փողոցի, Էստոնական և 

Այգեստան-2 թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցման ծրագիրը, որի շրջանակներում «Վեոլիա 

ջուր»  ՓԲԸ-ի կողմից կառուցվել է Էստոնական թաղամասի 35գծմ կոյուղագիծը: 

Քըրք-Քըրքորյան փողոցի (612գծմ, շահառու 320 մարդ) և Այգեստան-2 (1084գծմ, շահառու 370 

մարդ) թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցման նպատակով կազմվել է 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտեի կողմից 

իրականացվել է գնման գործընթաց, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկի գարնանը:  

Ծրագրի արժեքը  25 707 200 ՀՀ դրամ է , որից 19 280 400 ՀՀ դրամ կներդրվի ՀՀ ԷԵԲՊՆ 

Ջրային կոմիտեի կողմից, համայնքի ներդրումը՝ 6 426 800 ՀՀ դրամ: Կոյուղագծի կառուցման 

աշխատանքները կավարտվեն 2019թ.: 

Ծրագիրը ներառված է եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում որպես «Կոյուղագծերի, խմելու ջրագծերի վերանորոգում, հիմնանորոգում 

և նորերի կառուցում» 5 տարի տևողությամբ (աշխատանքների իրականացման թիրախային 

արժեքները ըստ տարիների 2017թ.-ին 2.5%, 2018թ.-ին 18%, 2019թ.-ին 13%, 2020թ.-ին 15%, 

2021թ.-ին 71%) ոլորտային կապիտալ ծրագիր: Ծրագիրը ներառված է եղել նաև 2018թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանում: 

Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագրում 

ընդգրկվել և 2018թ. համայնքի բյուջեով իրականացվել են: 

 Բնակարանների կոմունալ սպասարկում ԲՍԳ ՀՈԱԿ նախատեսված 14 921 400 ՀՀ 

դրամի դիմաց կատարվել են 14 303 800 ՀՀ դրամ, 2017թ.  ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել 

է 14 862 400 ՀՀ դրամ, կամ 2018թ.-ին 2017թ. համեմատությամբ 558 600 ՀՀ դրամ պակաս: 

 Թափառող կենդանիների վնասազերծում 2018թ.-ի համար նախատեսվել է 280 000 ՀՀ 

դրամ, փաստացի ծախսեր չի կատարվել: Թափառող կենդանիների վնասազերծում չի 



իրականացվել, նմանատիպ ծառայություն մատուցող կազմակերպության բացակայության 

պատճառով: 2018թ-ին  2017թ-ի համեմատությամբ պակաս է ծախսվել  280 000 ՀՀ դրամ: 

 Փողոցային լուսավորության համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց 

վճարում 6 641 170 ՀՀ դրամ, 

 Փողոցային լուսավորության համակարգերի լամպերի փոխարինման համար համայնքի 

բյուջեից ծախսվել 720 000 ՀՀ դրամ, փոխարինվել է 150 լամպ: 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ 

 Ներհամայնքային տրանսպորտի կազմակերպված աշխատանքը և բնակիչների համար 

տրանսպորտային ծառայության որակյալ սպասարկումն ապահովելու նպատակով Սպիտակ 

համայնքի Բանավան թաղամասում կառուցվել է 2 կանգառ, համայնքի բյուջեի միջոցներից 

ծախսվել է 1 200 000 ՀՀ դրամ: 

Ծրագիրը ներառված չի եղել Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման 

հնգամյա ծրագրում, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով ընգրկվել է համայնքի 2018թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանում և իրականացվել նույն բյուջետային տարվա ընթացքում: 

 Սայաթ-Նովա փողոցի և Կոնդ թաղամասի բնակիչների խնդրանքով բյուջեի 

միջոցներով ձեռք է բերվել 191 200 ՀՀ դրամի շինանյութ (ավազ, մանրախիճ և ցեմենտ) և 

բնակիչների ակտիվ մասնակցությամբ վերանորոգել են նշված փողոցների քանդված 

հատվածները:  

Սպիտակ համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագրում ընդրկվել  

և 2018թ. համայնքի բյուջեով իրկանացվել են 

 Ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքներ են իրականցվել համայնքի Տեր-

Սիմոնյան, Թումանյան, Ալ.Մանուկյան, Աճեմյան, Մյասնիկյան, Թորոսյան, Շահումյան և 

Չարենց փողոցներում, Ս.Ավետիսյան հրապարակում, Կենտրոն 2 թաղամասում, 

գերեզմաններ տանող ճանապարհին, Վարպետաց թաղամաս և Իտալական թաղամաս տանող 

ճանապարհներին: Աշխատանքների կատարման համար համայնքի բյուջեից ծախսվել                         

4 350 000 ՀՀ դրամ: 

 Վերանորոգվել են համայնքի Շվեյցարական, Ուզբեկական, Գր.Լուսավորիչ, Տաշիր, 

Էստոնական, Առափնյա,Պանրագործներ թաղամասերի և Ս.Ավետիսյան 5-րդ նրբանցք, Տեր-

Սիմոնյան, Քըրք-Քըրքորյան փողոցների գրունտային ճանապարհները: Աշխատանքների 

կատարման համար համայնքի բյուջեից ծախսվել է 2 472 000 ՀՀ դրամ: 

 Ճանապարհների գծանշման աշխատանքներ են իրականացվել համայնքի  Շահումյան, 

Ալ Մանուկյան և Թորոսյան փողոցներում, համայնքի բյուջեից ծախսվել է 199 100 հազար դրամ: 

 2017-2018թթ. կնքված «Երթուղին փոխադրողին հատկացնելու մասին» թվով 6 

պայմանագրերի (պայմանագրերի գործողության ժամկետները 3 տարի) համաձայն 



համայնքում գործում է 6 երթուղի՝ «Տեր-Սիմոնյան-Կենտրոն-Իտալական», «Կենտրոն-

Վարպետաց թաղամաս-Շվեյցարական», «Կենտրոն-Վարպետաց թաղամաս-Շահումյան-

Գր.Լուսավորիչ», «Բանավան-Գերմանական-Կենտրոն-Իտալական», «Բանավան-Կենտրոն-

Իտալական», «Շիրակի խճուղի-Կենտրոն-Էստոնական-Իտալական»: 

Ուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ըստ պայմանագրի ուղեգծի և շարժման 

չվացուցակի, մեկ ուղևորի փոխադրավարձը 100 ՀՀ դրամ, մինչև 18 տարեկան ուղևորների 

համար մեկ ուղևորի փոխադրավարձը 50 ՀՀ դրամ ըստ համայնքապետարանի  և 

ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների միջև ձեռք բերված համաձայնության: 

 2019թ. ընթացքում համայնքապետարանի և Հայաստանի տարածքային զարգացման 

հիմնադրամի ներդրմամբ՝  

 Ոփյան փողոցի ճանապարհի ասֆալտապատում ծրագրի  իրականացման համար 2018թ 

բյուջեից համայնքը հատկացրել է  1 200 000 դրամ, հիմնադրամը կներդնի  27 600 000 ՀՀ դրամ: 

 Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի տարածքի ասֆալտապատում (1050 մ²) ծրագիրի 

իրականացման համար 2018թ բյուջեից համայնքը հատկացրել է  450 000 դրամ,  հիմնադրամը 

կներդնի  6 825 000 դրամ:  

Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով չեն իրականացվել Սպիտակ համայնքի 

2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագրով 2018թ.-ին նախատեսված հետևյալ 

ոլորտային կապիտալ ծրագրերը. 

 «Քաղաքային գերեզմանատան տարածքի բարեկարգում, ցանկապատում և 

ընդլայնում» եռամյա (աշխատանքների իրականացման թիրախային արժեքները ըստ 

տարիների 2018թ.-ին 44%, 2019թ.-ին 23%, 2021թ.-ին 33%) ծրագիրը: Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 80 մլն ՀՀ դրամ: 

 «Թորոսյան և Քըրք Քրքորյան փողոցների հիմնանորոգում» ոլորտային կապիտալ 

ծրագիրը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 184,95 մլն ՀՀ դրամ:  

 «Ալ.Մանուկյան և Ն.Աճեմյան փողոցների լուսավորության համակարգերի 

արդիականացում» ոլորտային կապիտալ ծրագիրը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 18,1 մլն ՀՀ 

դրամ: Ծրագիրը ներառված է  «Սպիտակ համայնքի փողոցային լուսավորության գոյություն 

ունեցող համակարգերի արդիականացման և նոր համակարգերի կառուցում» ծրագրի մեջ 

(ընդհանուր արժեքը 99,06 մլն ՀՀ դրամ), որի իրականացման համար անցկացված մրցույթի 

արդյունքում 2019թ. փետրվարի 22-ին շինարարական կազմակերպության հետ կնքվել է 

առանց ֆինանսական միջոցների պայմանագիր: Ներկայումս համայնքապետարանի կողմից 

միջոցներ են ձեռնարկվում ֆակտորինգի միջոցների ներգրավման ուղղությամբ: 

 «Լուսակիրների տեղադրում» ոլորտային կապիտալ ծրագիրը: Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 8 մլն ՀՀ դրամ: Ծրագրի իրականացման նպատակով 2019թ. նախատեսվում է ձեռք 



բերել համայնքի ընդհանուր ճանապարհային ցանցի կահավորման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 

կհստակեցվի համապատասխան փաստաթղթերի ձեռքբերումից հետո: 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

2018-2019 ուսումնական տարում Սպիտակ համայնքում գործող  1 ավագ, 1 միջնակարգ, 5 

հիմնական դպրոցներ հաճախում է 1725 աշակերտ, / 21 երեխա հաճախում է թիվ 3 հիմնական 

դպրոցի նախակրթարան/: Հանրակրթության համակարգում աշխատում է 200 մանկավարժ,  

77  օժանդակ աշխատող: Առաջին դասարան է հաճախում 187 աշակերտ, ավագ դպրոցի 

աշակերտների թիվը 239 է: Համայնքապետարանը ակտիվորեն համագործակցում է 

հանրակրթական դպրոցների հետ: Համայնքապետարանի օժանդակությամբ մշտապես 

իրականացվում են կրթության բարելավման ծրագրեր: Ամեն տարի հավուր պատշաճի 

տոնվում է Գիտելիքի օրը, Ուսուցչի տոնը: Համայնքապետարանի պատասխանատու 

աշխատակիցները ընդգրկված են դպրոցների կառավարման խորհուրդներում: 

Դպրոցականները ակտիվորեն մասնակցում են համաքաղաքային միջոցառումներին:  

Նախադպրոցական կրթություն 

«Սպիտակի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ, գործում է 6 

խմբով, մանկապարտեզ հաճախում է 188 երեխա, աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 29:  

2018թ-ին համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով և 2018թ համայնքի 

ճշտված բյուջեով «Սպիտակի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 

ՀՈԱԿ-ի գործունեությունն ապահովելու համար նախատեսվել է 41 319,9 հազ. դրամ, 

փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 40 799,7 հազ. դրամ, որից վճարվել 

է աշխատավարձ՝ 25 393,2 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսեր` 1 806,8 հազ.դրամ, սննդի համար 

ծախսված գումարը կազմել է 12 758, 196  հազ.դրամ, որից նախորդ տարվա սննդի մնացորդի 

գումարը կազմել է 875, 534 հազ. դրամ: 2018թ.-ի բյուջեից  հատկացվել է 12 551,8 հազ.դրամ, 

որից  առ.08.01.2019թ  սննդի մնացորդի գումարը կազմել է 669,138 հազ.դրամ/, այլ ծախսեր` 

1 047.9 հազ.դրամ, տնտեսվել է 520.2 հազ. դրամ, որը հիմնականում պայմանավորված է 

երեխաների հաճախելիության հետ կապված ձեռք բերվող սննդամթերքի քանակային  

փոփոխություններով: Մեկ երեխայի հաշվով սննդի ծախսը օրական կազմում է 400 դրամ: Թիվ 

2 ՆՈՒՀ-ի կապի ծառայության համար ծախսվել է 57, 774 հազ.դրամ, ջեռուցման համար 

ծախսվել է 1 389,8 հազ.դրամ. /ՆՈՒՀ-ը առանձին բաժանորդ չէ և նշված ծախսերը ներառված 

են համայնքապետարանի ապարատի պահպանման ընդհանուր ծախսերի մեջ/: Մեկ երեխայի 

համար ամսական ծախսը կազմել է 23,7  հազ. դրամ: 2018թ. ծախսերի կատարողականը 

կազմել է 98,7%: 



2017թ. ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել է 44 571,8 հազար դրամ: 2018թ.-ին 2017թ.-ի 

համեմատությամբ պակաս է ծախսվել 3 771,9 հազար դրամ, որը հիմնականում 

պայմանավորված է էներգետիկ ծառայությունների տնտեսումից-176,5 հազ.դրամ, /տեղադրվել 

են 210 հատ լեդ լամպեր/, ձեռք բերվող սննդամթերքի գնումների տնտեսումից /գնումների 

գործընթացի արդյունքում տնտեսվել է 543,4 հազ.դրամ/ աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսումից՝ 

/3 138.3 հազ.դրամ/: 2018թ.-ին ՆՈՒՀ-ի հաստիքացուցակը համապատասխանեցվել է  ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 29-Ն փոփոխված 

հրամանի պահանջներին: 2018 թ.–ի ապրիլից կրճատվել է խոհարարի 1 դրույք, հոկտեմբերից 

հոգեբան-մանկավարժի 1 դրույք հաստիքները, փետրվար ամսից գործավարի 1 դրույքը դարձել 

է 0,25, հավաքարարի և օժանդակ բանվորի 1 դրույքները դարձել են 0,5 դրույք, ավելացել է 0,25 

հաստիքային միավորով լվացարարի հաստիքը, 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից ՆՈՒՀ-ը համալրվել 

է 1,25 հաստիքային միավորով ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ աշխատակցով: 

2018թ.-ին  գանձված վարձավճարները կազմել է՝ 9 766,431 հազ.դրամ /յուրաքանչյուր 

երեխայի հաշվով՝ ամսական 5,0 հազ.դրամ/, համայնքի բյուջե է փոխանցվել 9 937,8 հազ.դրամ, 

որից 156,369 հազ.դրամը նախորդ տարվա մնացորդ է, իսկ 15,0 հազ. դրամը՝ 2019թ.-ի համար 

կանխավճար:  

«Սպիտակի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ, գործում է 2 

խմբով, հաճախում են 60 երեխաներ, աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 15: 

2018թ-ին համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով և 2018թ համայնքի 

բյուջեով ՆՈՒՀ-ի գործունեության համար նախատեսվել է 16 355,3 հազ. դրամ, փաստացի 

կատարված ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 16 011,9 հազար դրամ, որից վճարվել է 

աշխատավարձ՝ 10648.9 հազ.դրամ, կոմունալ և կապի ծառայությունների ծախսեր` 907,7 հազ. 

դրամ, սննդին հատկացված գումարը կազմել է 3 446,8 հազար դրամ, /սննդի մնացորդային 

գումարը ՝առ.01.01.2018թ. կազմել է 94,1 հազ.դրամ, իսկ առ.01.01.2019թ.-ի սննդի 

մնացորդային գումարը կազմել է 65,0 հազ. դրամ, /այլ ծախսեր` 1008,5 հազ. դրամ, տնտեսվել 

է 343,4 հազ.դրամ, որը պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի, էներգետիկ 

ծառայությունների, հատուկ նպատակային այլ նյութերի համար նախատեսված ծախսերի 

տնտեսումից: Մեկ երեխայի համար ամսական ծախսը կազմել է 29,4 հազ. դրամ: 2018թ.  

ծախսերի կատարողականը կազմել է 97,9  %: 2017թ-ին ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել է 

14 395,8  հազար դրամ, կամ 2018թ.-ին 2017թ.-ի համեմատությամբ 1 616,1 հազար դրամ 

ավելի, որը պայմանավորված է 2017թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին հարկադիր 

պարապուրդի ընթացքում կոմունալ ծառայությունների, աշխատավարձի ֆոնդի կրճատումից 

և երեխաների հաճախելիության տատանումների հետ կապված ձեռք բերվող սննդամթերքի 

քանակական փոփոխություններից: 2018թ.-ին ՆՈՒՀ-ի հաստիքացուցակը 

համապատասխանեցվել է  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 



26-ի թիվ 29-Ն փոփոխված հրամանի պահանջներին: 2018 թ. փետրվար ամսից 

աշխատակազմը համալրվել է օժանդակ բանվոր` 0,5 հաստիքային միավորով, մարտ ամսից՝ 

ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ - 0,5 հաստիքային միավորով, հավաքարար-0,5, լվացարար 0,25 

հաստիքային միավորով աշխատակիցներով: 2018թ.-ին  գանձված վարձավճարները կազմել է  

2 982, 6 հազ. դրամ, յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով՝ ամսական 5,0 հազ.դրամ:   

  Ընդհանրապես ՆՈՒՀ-երի գործունեությունն ապահովելու համար 2018թ.-ին համայնքի 

2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված էր 80 200,0 հազ. դրամ, սակայն 

2018թ. համայնքի բյուջեով նախատեսվել է 57 675,2 հազ.դրամ, քանի որ զարգացման ծրագրով 

նախատեսվել էր, որ մինչև 2017-2018 ուսումնական տարին կգործարկվի  

համայնքապետարանի կողմից հատկացված Վարպետաց թաղամասում 1 հա մակերեսով 

հողամասի վրա «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ կառուցվող 

տիպային մանկապարտեզի շենքը: Սակայն նոր մանկապարտեզի շինարարության 

աշխատանքները տարբեր պատճառներով չեն իրականացվել: Ներկայումս միջոցներ են 

ձեռնարկվում 2019թ. այդ աշխատանքները վերսկսելու ուղղությամբ: Նոր կառուցվող 

մանկապարտեզը հնարավորություն կընձեռնի  3-5 տարեկան շուրջ 150 երեխայի ստանալ 

նախադպրոցական կրթություն:  

Ընթացքի մեջ է ՆՈՒՀ-երի լիցենզավորման աշխատանքների գործընթացը: Հաճախակի 

մոնիթորինգ է իրականացվել երեխաների հաճախումները վերահսկելու ուղղությամբ, 

մշտապես հսկողություն է իրականացվել նաև ՆՈՒՀ-երում ձմեռային ժամանակահատվածում 

խմբասենյակների, ննջասենյակների օդի ջերմաստիճանի սահմանված նորմային 

համապատասխան ջերմաստիճանի պահպանության, սանիտարահիգիենիկ պատշաճ 

պայմանների ապահովման, սննդի անվտանգության վրա: Առաջընթաց է արձանագրվել 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սննդի տեսականու և որակի 

բարելավվման ուղղությամբ: Երեխաների առօրյան հաճելի և բովանդակալից դարձնելու 

համար կազմակերպվել են բազմապիսի միջոցառումներ՝ ցերեկույթներ, հանդեսներ,  

սպորտլանդիաներ: ՆՈՒՀ-երի հետ արդյունավետ և սերտորեն համագործակցել են 

քաղաքային գրադարանի, գեղարվեստի դպրոցի, մշակույթի տան աշխատակիցները: 

Իրականացվել են փոխայցելություններ, բազմաբնույթ ուսուցողական ու զվարճալի 

միջոցառումներ՝ երեխաների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման ապահովման 

նպատակով: 

Արտադպրոցական կրթություն 

 «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական 

հաստատություն» ՀՈԱԿ - գործում է 19 խմբով, սովորում է 135 աշակերտ, աշխատողների 

ընդհանուր թիվը` 23, որից 18-ը՝ ուսուցիչներ: Պետական աջակցությամբ վարձավճարի 

փոխհատուցմամբ Ազգային նվագարանների բաժնում սովորում է 20 աշակերտ, լարային 



բաժնում՝ 2 աշակերտ: Սպիտակի երաժշտական դպրոցի գործունեությունն ապահովելու 

համար  համայնքի զարգացման 2017-2021 թվականների հնգամյա ծրագրով նախատեսվել է 

27 700,0 հազ. դրամ, 2018թ. համայնքի բյուջեով`  26 567,6 հազ. դրամ, փաստացի 

ֆինանսավորվել է 25 647,7  հազ. դրամ, որից աշխատավարձ՝ 24 710,2 հազ. դրամ, էներգետիկ 

և կոմունալ ծառայությունների ծախսեր` 548,0 հազ. դրամ, այլ ծախսեր` 389,5 հազ. դրամ: 

Տնտեսվել է 919,9 հազար դրամ, որը պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի և էներգետիկ 

ու կոմունալ ծախսերի կրճատմամբ: Մեկ սովորողի ամսական  փաստացի ծախսը կազմել է 

16,1 հազ.դրամ: 2018թ. ծախսերի կատարողականը կազմել է 96,5 %: 2018թ.-ին գանձվել է 

1 996,0 հազ.դրամ տեղական վճար, յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով՝ ամսական 2,0 հազ. դրամ: 

2017թ ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել է 27 252,7 հազար դրամ, 2018թ-ին 2017թ.-ի 

համեմատությամբ պակաս է ծախսվել 1 605,0 հազար դրամ, որը պայմանավորված է 2018-

2019 ուսումնական տարվա սեպտեմբերին մեկ աշխատակցի աշխատանքից ազատման հետ 

կապված աշխատավարձի ֆոնդից և կոմունալ, էներգետիկ ծառայությունների ծախսերի 

տնտեսմամբ:  

2018 թվականին դպրոցի Դհոլահարների համույթը մասնակցել է Ազգային  նվագարանների, 

երգի, պարի և ասմունքի  Լոռու մարզային փառատոնին և արժանացել շնորհավորագրի: 

Պատանի երաժիշտ – կատարողների «Կոմիտաս» մրցույթին իրենց ակտիվ մասնակցությունն 

են ցուցաբերել դաշնամուրային բաժնի չորս և ազգային   նվագարանների քանոնի և թառի 

երկու   աշակերտներ` արժանանալով շնորհակալագրերի:                                                              

 Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի պատանի երաժիշտ կատարողների և 

ստեղծագործողների 2018թ. մրցույթ – փառատոնին իրենց մասնակցությունն են  ցուցաբերել 

դաշնամուրային և ազգային նվագարանների բաժնի  աշակերտները:  «Պետական  

աջակցության  մշակութային  միջոցառումներին» ծրագրի  շրջանակներում Ազգային 

նվագարանների, երգի, պարի և ասմունքի  Լոռու մարզային փառատոնին իր ակտիվ  

մասնակցությունն է ունեցել  ազգային  նվագարանների քանոնի մեկ աշակերտուհի, ով 

գերազանց կատարման համար արժանացավ շնորհավորագրի: Դպրոցի քանոնահարների 

համույթը, ազգային նվագարանների  նվագախումբը  և  երգչախումբը  մասնակցել են նաև 

համաքաղաքային միջոցառումներին: Հիշարժան և տոն օրերին դպրոցում կազմակերպվել  են 

համերգներ դպրոցի շնորհալի սաների մասնակցությամբ:                                                                           

 «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» 

ՀՈԱԿ 

Դպրոցը գործում է 10 խմբով, սովորում են 66 երեխաներ, աշխատակիցների թիվը՝ 9: 

Դպրոցի գործունեությունն ապահովելու համար ըստ համայնքի զարգացման 2017-2021 

թվականների հնգամյա ծրագրի նախատեսվել է 9 800,0 հազար դրամ: 2018թ.համայնքի 

բյուջեով նախատեսվել է 9 106,1 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց 



ֆինանսավորվել է 9087,4 հազար դրամ, որից աշխատավարձ՝ 8 594,7 հազ.դրամ, կոմունալ 

ծախսեր` 225,5 հազ.դրամ, այլ ծախսերը կազմել են 267,2 հազ. դրամ: Տնտեսվել է 18,7 

հազ.դրամ: 2018թ. ծախսերի կատարողականը կազմել է 99,8%: Մեկ սովորողի ամսական 

փաստացի ծախսը կազմել է  11,8  հազ.դրամ:  

2017թ ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել է 9 729,6 հազար դրամ, 2018թ.-ին 2017թ. 

համեմատությամբ պակաս է ծախսվել 642,2 հազար դրամ, որը պայմանավորված է 2018-2019 

ուսումնական տարում աշխատանքից երկու աշխատակցի ազատման հետ կապված 

աշխատավարձի ֆոնդի, կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կրճատմամբ: 2018թ.-ին 

գանձվել է 1076,0 հազ. դրամ տեղական վճար, յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով՝ ամսական 2,0 

հազ. դրամ:  

Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում ինչպես 

համայնքային, այնպես էլ մարզային և հանրապետական միջոցառումներին: Նրանց 

անմիջական  մասնակցությամբ նկարազարդվել ու բարեկարգվել է քաղաքային զբոսայգու 

տարածքը` գեղատեսիլ ու գրավիչ դարձնելով համայնքի  հանգստի գոտին: Դպրոցի 

աշխատակազմը և սովորողները իրենց ակտիվ մասնակցությունն են բերել նաև մարզային 

«Բերքի տոն» միջոցառմանը, Երևանում կայացած «Մշակութային ժառանգության 

եվրոպական տարի կիսվելու արվեստը» համաեվրոպական խորագրի ներքո անցկացվող 

ցուցահանդեսին մասնակցած սաներից մեկը անցել է առաջին փուլ: Դպրոցում մշտապես 

գործող պատկերասրահի ցուցանմուշները՝ գունանկար, գծանկար, գոբելեն, դեկորատիվ 

կիրառական արվեստի գործեր պարբերաբար թարմացվել են՝ ՀՀ տոնական օրերին և 

հիշարժան տարեթվերին համահունչ: 

«Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

Դպրոցում գործել է 15 խումբ 6 մարզաձևերից: Մարզադպրոցում մարզվել են 189 

պատանիներ, աշխատակիցների թիվը՝ 17: Մարզադպրոցի գործունեությունն ապահովելու 

համար 2018 թվականին համայնքի բյուջեով նախատեսվել է 12 442.0. հազ.դրամ, փաստացի 

կատարված ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 12 442,0 հազար դրամ, որից աշխատավարձ՝ 

10 709,5 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսեր` 1 413,4 հազ.դրամ, գործուղման ծախսեր` 88,4 

հազ.դրամ, այլ ծախսեր` 230,7 հազ.դրամ: 

2017թ ՀՈԱԿ-ի փաստացի ծախսը կազմել է 19 058.8 հազար դրամ, 2018թ-ին 2017թ.-ի  

համեմատությամբ պակաս է ծախսվել 6 616.8 հազար դրամ, որը պայմանավորված է  

«Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի լուծարման  և 2018 թ. օգոստոսից 

այն որպես «Սպիտակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՊՈԱԿ գործելու 

հանգամանքով:  

«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ 



Մշակույթի տանը գործում են երգի, պարի, մանկական թատերական 3 խմբեր՝ 39 սաներով, 

աշխատակիցների թիվը՝ 12: Մշակույթի տան գործունեությունն ապահովելու համար 

համայնքի զարգացման 2017-2021 թվականների հնգամյա ծրագրով նախատեսվել է 12 200,0 

հազար դրամ, 2018թ համայնքի բյուջեով` 12 211,4 հազ.դրամ: Փաստացի կատարված 

ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 11 888,3 հազ.դրամ, որից աշխատավարձ` 10827,8 հազ. 

դրամ, կոմունալ և կապի ծառայություններ` 819,3 հազ. դրամ, այլ ծախսեր` 241,2 հազար դրամ: 

Տնտեսվել է 323,1 հազ. դրամ: 2018 թ. կատարողականը կազմել է 97,3%: 2017թ. ՀՈԱԿ-ի 

փաստացի ծախսը կազմել է 11 433,2 հազ. դրամ, կամ 2018թ-ին 2017թ.-ի համեմատ 455.1 հազ 

դրամ ավելի: Մշակույթի տան երգի, պարի համույթները մշտապես մասնակցել են 

հանրապետությունում և մարզում կազմակերպված փառատոների ու մրցույթների: Այսպես` 

2018թ. սեպտեմբերին Մշակույթի տան սաների «Հեքիաթների աշխարհ» թատերական խումբը 

Թատերական Լոռի, 24-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում Ալավերդի և օձուն 

քաղաքներում անցկացված Հ.Թումանյանի ծննդյան 149-ամյակին նվիրված ներկայացման 

համար  արժանացել է հուշամեդալի: Երևանի «Հակոբ Պարոնյանի անվան դրամատիկական 

թատրոնի» փոքր դահլիճում Երվանդ Ղազանչյանի հրավերով «Վախկոտ նապաստակը» 

բարձր վարպետության ներկայացման համար արժանացել է պատվոգրի: «Վերածնունդ» 

պարի խումբը «Մինորա» մշակութային կենտրոնի հրավերով Ծաղկաձորում մասնակցել է 

երաժշտական փառատոնին և արժանացել պատվոգրի ու մեդալի: «Պետական աջակցության 

մշակութային միջոցառումներին» ծրագրի շրջանակներում Ազգային նվագարանների երգի, 

պարի և ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնի «Պար» անվանակարգում ակտիվ 

մասնակցության համար արժանացել է պատվոգրի: «Վերածնված Սպիտակ» երգի ստուդիայի 

սաները մասնակցել են «Վերածնունդ» միջազգային փառատոնին, որտեղ ժողովրդական-

գուսանական անվանակարգում արժանացել են 4-րդ կարգի երեք դիպլոմի և էստրադա 

անվանակարգում` 5-րդ կարգի մեկ դիպլոմի: «Հրաշամանուկ» փառատոնին գերազանց 

մասնակցության համար խմբի ինը անդամներ արժանացել են շնորհակալագրերի: Ազգային 

նվագարանների, երգի, պարի և ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնին փայլուն 

մասնակցության համար արժանացել են մեկ «Գերազանց կատարում» դիպլոմի, մեկ «Ակտիվ 

մասնակցություն» շնորհակալագրի: Երգի ստուդիայի սաները մասնակցելով «Մինորա» 

մշակութային կենտրոնի կողմից կազմակերպած «Ոսկե տավիղ-2018» հանրապետական 

փառատոնին` արժանացել են երկու 2-րդ կարգի և երկու 3-րդ կարգի դիպլոմների, իսկ յոթ  

մասնակիցներ արժանացել են «Փայլուն մասնակցություն» շնորհակալագրերի: Ինչպես միշտ, 

համայնքում առանձնակի  մեծ շուքով են տոնվել  ՀՀ բանակի օրը, կանանց միամսյակը, 

երեխաների պաշտպանության օրը,  հաղթանակի և խաղաղության օրը, քաղաքի տոնը, 

գիտելիքի և դպրության օրը,  Ամանորը: Սպիտակի համայնքապետարանը մշտապես 

ուշադրության կենտրոնում է պահել նաև  քաղաքում զորակոչի անցկացման գործընթացը, 



կազմակերպելով  բազմաբնույթ քաջալերող միջոցառումներ զորակոչիկներին հայոց բանակ 

ճանապարհելու ժամանակ: 

Ավանդույթի համաձայն, 2018թ. ևս Հայոց բանակի կազմավորման 26-ամյակի 

կապակցությամբ համայնքապետարանի երիտասարդ աշխատակիցները այցելեցին քաղաքի 

թվով 130 ժամկետային զինծառայողների ընտանիքներին, շնորհակալագրեր ու 

խորհրդանշական նվերներ հանձնեցին նրանց: Այդ նպատակով հատկացվել է 738,6 հազար 

դրամ: Համայնքում կազմակերպվել են նաև հետևյալ միջոցառումները` 

-2011թ. Ճապոնիայի ցունամիի և 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին 

պսակադրություն, ծախսվել է 60,2 հազ. դրամ: 

-2018թ. Կանանց միամսյակի կապակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում՝ ծախսվել է  

468, 030 հազ. դրամ: 

-Հաղթանակի և խաղաղության օր, ծախսվել է 29,0 հազ. դրամ 

-2017-2018 ուսումնական տարվա Սպիտակի գեղարվեստի դպրոցի ամփոփիչ ցուցահանդեսը 

Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թանգարանում կազմակերպելու նպատակով 

տրանսպորտային ծառայություն ձեռք բերման նպատակով հատկացվել է 90,0 հազ. դրամ: 

-Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, ծախսվել է  21,2 հազ.դրամ 

-2017-2018 ուսումնական տարվա «Վերջին զանգ»-ի կապակցությամբ շնորհավորական 

բացիկների ձեռք բերման նպատակով հատկացվել է 12,0 հազ. դրամ: 

 -2018թ.«Մենք» ազգային արժեքների պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Երևան 

քաղաքում հերթական տոնական հանդիսությանը Սպիտակ համայնքի պատանիների 

մասնակցությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային ծառայություն ձեռք բերման 

համար հատկացվել է 50,0 հազ.դրամ: 

-«Ակտիվ երիտասարդ» կրթական վրանային ճամբար կազմակերպելու համար ծախսվել է 

111.1 հազ. դրամ: 

-«Սպիտակի օր» միջոցառման համար՝ 139,19  հազ. դրամ: 

-Օձուն և Ալավերդի համայնքներում “Թատերական  Լոռի” XXIV միջազգային փառատոնի 

միջոցառումներին Սպիտակ համայնքի մշակույթի տան թատերական ստուդիայի սաների 

մասնակցությունն ապահովելու նպատակով  տրանսպորտային ծառայության ձեռք բերման 

համար հատկացվել է  35,0 հազ. դրամ: 

-«Ուսուցչի օր» և «Գրադարանավարի օր» տոնակատարություն կազմակերպելու համար՝-71,7 

հազ. դրամ: 

-Դեկտեմբերի 7, Երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի միջոցառումների կազմակերպման նպատակով 

ծախսվել է 134,250 հազ. դրամ: 

-Եվրոպայի եվ աշխարհի առաջնություններում պատվավոր տեղեր գրաված մարզիկներին եվ 

մարզչին  պարգևատրում` 34, 8 հազ. դրամ: 



-Ամանորին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման համար  հատկացվել է 3 119 ,46 հազ. 

դրամ: 

Ինչպես միշտ, Սպիտակ համայնքը ուրույն ձևով է մասնակցել մարզային «Բերքի տոն» 

միջոցառմանը: Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման նպատակով համայնքի 

զարգացման 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագրով նախատեսվել է 3 700,0 հազ.դրամ, 2018 

թվականի բյուջեով նախատեսվել է  6 461,8 հազ.դրամ, որից  փաստացի ծախսը կազմել է 5 

244,5 հազար դրամ:  

«Սպիտակի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ, աշխատակիցների թիվը 15, որից 2-ը 

թանգարանային բաժնում: Գրադարանի գործունեությունն ապահովելու համար համայնքի 

զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրով նախատեսվել է 16 100,0 հազ. դրամ, 2018թ 

համայնքի բյուջեով` 15 962,4 հազ. դրամ, փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց 

ֆինանսավորվել է  15 288,3 հազար դրամ, որից աշխատավարձ՝ 13 553,0 հազ.դրամ, կապի և 

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր` 1 137,2 հազ.դրամ, այլ ծախսեր` 598,1 հազ.դրամ: Տնտեսվել է 

674,1հազ.դրամ: /Տնտեսումը պայմանավորված է էլեկտրաէներգիայի ծախսերից, 

աշխատավարձի ֆոնդից/: 2018թ. կատարողականը կազմել է 95,8%:  2017թ ՀՈԱԿ-ի 

փաստացի ծախսը կազմել է 15 541,0   հազար դրամ, կամ 2018թ-ին 2017թ. համեմատությամբ 

պակաս է ծախսվել 252,7 հազար դրամ:  

2018թ. գրադարանը համալրվել է 188 օրինակ գրքով: Գրադարանային հավաքածուն  կազմել է 

29 644 օրինակ գիրք, 115 անուն ամսագիր, 13 օրինակ տեսալսողական նյութեր, օգտվողների 

թիվը՝ 2 301 մարդ, այդ թվում 1016 երեխաներ, հաճախումների թիվը՝ 22 918: Թանգարանային 

առարկաների թիվը՝ 205, այցելուների թիվը` 2 979, որից 47-ը արտասահմանցի 

զբոսաշրջիկներ: Գրադարանն, ունենալով հանրային գրադարանի կարգավիճակ, 

գրադարանային և թանգարանային սպասարկման որակյալ ծառայություն է մատուցել նաև 

տարածաշրջանի Արևաշող, Քարաձոր, Լեռնանցք, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարամեջ և այլ 

հարակից համայնքների թվով բնակիչների: Գրադարանում իրականացվել են 

«Գրադարանային շաբաթ», «Թանգարանային գիշեր», «Եվրոպական ժառանգության օրեր» 

ծրագրերը և բազմաբնույթ  բովանդակալից միջոցառումներ, որոնք նվիրված են եղել 

հոբելյանական ու հիշարժան տարեթվերին: Գրքերի հանրահռչակման նպատակով 

իրականացվել են 5 գրքերի  շնորհանդեսներ /3-ը` հեղինակների ներկայությամբ/: ԱՄՆ-ի 

դեսպանատան օժանդակությամբ գործարկվել է գրադարանի Վեբ կայքը: 2018 թ.-ին 

վերապատրաստվել   են 3 աշխատակիցներ, ավարտին է մոտենում նաև Լուսարձակ թերթի 

էլեկտրոնային շտեմարանի աշխատանքները: Մեծ ուշադրություն է դարձվել 

երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներին՝ օգտագործելով նրանց ներուժը տարբեր 

միջոցառումներ կազմակերպելու համար: Քաղաքային գրադարանը հայրենասիրական 

դաստիարակության, ազգային ոգու և մշակութային արժեքների պահպանման նպատակով 



սերտորեն համագործակցել է քաղաքի հանրակրթական բոլոր դպրոցների, Սպիտակի 

պետական քոլեջի, Սպիտակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

կենտրոնի, մանկապարտեզների և տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ: 

Սպորտային ծառայությունների համար համայնքի բյուջեից 2018թ. նախատեսված   300.0 

հազ. դրամից ծախսվել է 85,3 հազ.դրամ: 2018թ.-ին համայնքում կազմակերպվել են  

«Հանրակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև 

անցկացվող սպորտլանդիա», «Մարզական փառատոն», Շախմատի Սպիտակի բաց 

առաջնություն  և Սպիտակի օրվան նվիրված մարզական միջոցառումները: 

Սոցիալական պաշտպանություն 

Սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով 

2018թ.-ի համար նախատեսված է  4000,0 հազ. դրամ, իսկ 2018 թվականի համայնքի բյուջեով 

նախատեսվել է 6 900,0 հազ.դրամ, որից կատարվել է 5 360,0 հազ դրամի սոցիալական 

աջակցություն: 2018թ ընթացքում սոցիալապես խոցելի 83 անձանց /հաշմանդամներ, 

տարեցներ, ՀՄՊ մասնակիցներ և այլն /հատկացվել է 1 320.0 հազ. դրամ, 1240.0 հազ.դրամը 

հատկացվել է համայնքի մարզիկներին` որպես  միջազգային առաջնություններին 

մասնակցելու աջակցություն: Նախատեսվածից պակաս է ծախսվել 1 540.0 հազ. դրամ, կամ 

2018թ. ծախսերի կատարողականը կազմել է` 77.7 %:  

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ–ի հետ համատեղ իրականացվող Սպիտակ քաղաքի 

սոցիալապես անապահով տարեցների, հաշմանդամների և այլ անապահով խավերի 

առաջնային սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրին (սնունդ, բուժօգնություն, 

իրավական և այլ խորհրդատվություններ) ներդրվել է 2 800.0 հազար դրամ: Ծրագրի 

ընդհանուր բյուջեն կազմել է 10 800.0 հազար դրամ: Այդ ծառայությունից օգտվել  են թվով 99 

սոցիալապես անապահով անձինք: Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև հաշմանդամություն 

ունեցող երկու անձանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց սեղանի թենիսի բաց 

առաջնությանը մասնակցելու նպատակով, /հատկացվել է 31,0 հազ. դրամ/: Շարունակվում է 

ակտիվ համագործակցությունը «Կամրջակ» ՍԲՀԿ-ի հետ: 2018թ.-ին 37 տարեցների 

հատկացվել է ձմեռային կոշիկներ, 177 դպրոցական երեխաների՝ կոշիկներ, գրենական 

պիտույքներ, կիսաբաճկոն և ձմեռային կոշիկներ: 360 սոցիալապես անապահով ընտանիքներ 

օգտվել են սննդօգնության ծրագրից: 8 հիվանդների ամեն ամիս հատկացվում է դեղորայք: Իսկ 

սոցիալապես անապահով 80 երեխաներ իրենց անմոռանալի հանգիստն անցկացրեցին 

ամառային բակային ճամբարում: Տնայցերի կազմակերպման և ուսումնասիրությունների 

միջոցով հայտնաբերված կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց անհրաժեշտ 

սոցիալական աջակցության տրամադրումը իրականացվել է աջակցող ցանցի մասնակիցների 

փոխգործակցության և համատեղ գործունեության հիման վրա: Արդյունքում հստակեցվել է 



տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և բարելավվել ծառայության 

մատչելիությունը: 
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