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Ավանդական է դարձել մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից տարվա 
ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների 
ներկայացումը ոչ միայն ավագանու անդամներին, այլև մարզպետարանի 
ներակայացուցիչներին ու հանրությանը: Մարզի ղեկավարի պահանջով 
իրականացվող այս գործընթացը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ համայնքի 
կառավարումը դարձնել մասնակցային, աշխատաոճը՝ թափանցիկ: 
Փետրվարի 26-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանի, գյուղատնտեսության և 
բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանի ուղեկցությամբ եղավ 
Սպիտակում և Մեծ Պարնիում՝ ներկա գտնվելով համայնքների ղեկավարների 
հաշվետվություններին: Սպիտակ քաղաքում մարզպետը մասնակցեց համայնքի 
ավագանու նիստին, որի օրակարգային հարցերից առաջինը վերաբերում էր 2014թ. 
բյուջեի կատարմանը: Հաշվետվությամբ հանդես եկավ Սպիտակի քաղաքապետ 
Գագիկ Սահակյանը: Նա նշեց, որ Սպիտակ համայնքի 2014 թ. տարեկան բյուջեն 
կատարվել է եկամուտների գծով` 104 տոկոսով,վարչական բյուջեի գծով 
կատարողականը կազմել է 103 տոկոս: Ֆոնդային բյուջեն կատարվել է 120 տոկոսով: 
Վարչական բյուջեի մասով 2014թ.-ին 2013թ.-ի համեմատությամբ սեփական 
եկամուտները ավելացել են 15 մլն 144 հազար դրամով, կամ 18.4 տոկոսով: Հողի 
հարկի կատարողականը կազմել է 102 տոկոս, գույքահարկինը՝ 120 տոկոս: Տեղական 
տուրքերին անդրադառնալով՝ քաղաքապետը նշեց, որ 2013թ. համեմատությամբ 
2014թ. բյուջե ավել է մուտքագրվել 7.7 հազար դրամ: Պետական տուրքերի, գույքի 
վարձակալության և վարչական գանձումների մասով ևս կատարողականը ավելի է 
100 տոկոսից: Փոխարենը վարչական բյուջեի ծախսային մասում տնտեսումներ են 
կատարվել: Համայնքի ավագանին միաձայն հավանություն տվեց օրակարգի առաջին 
հարցին: Գ. Սահակյանը ներակայացրեց նաև տարվա ընթացքում կատարված 
աշխատանքները, ձեռքբերումներն ու բացթողումները: Նա նշեց, որ 2014 թ. 
պետբյուջեի միջոցներով սկսվել են Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոցի 
ըմբշամարտի դահլիճի կառուցման շինարարական աշխատանքները, որը 
նախատեսվում է ավարտել 2015թ.-ի դեկտեմբերին: Ծրագրի արժեքը կազմում է 220 
մլն. դրամ: 2014 թ. ընթացքում պետբյուջեի միջոցներով նորոգման և 
ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել Սպիտակ քաղաքի մի շարք 
փողոցներում: Ծրագրի աժեքը կազմել է 40 մլն. դրամ: «Սլավ-Ֆուդ» ՓԲԸ-ի կողմից 
կառուցվել է թռչնաֆաբրիկա և համակցված կերերի արտադրամաս: Ստեղծվել է 
շուրջ 220 աշխատատեղ:  
Անդրադառնալով խնդիրներին՝ համայնքի ղեկավարն առանձնացրեց հատկապես 
աշխատատեղերի սակավությունը, երկրաշարժի հետևանքով դեռևս անօթևան 



մնացած մեկ սենյականոցի հավակնորդ 49 շահառուների խնդիրը և գլխավոր 
հատակագծի բացակայությունը, որը հնարավոր չի լինում իրականացնել 
բնակֆոնդում առկա անճշտությունների պատճառով:  
Մարզպետը դրական գնահատեց համայնքում 2014թ. կատարված աշխատանքները՝ 
կարևորելով առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը: Ինչ 
վերաբերում է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների խնդրին, 
ապա մարզպետը տեղեկացրեց, որ քաղաքաշինության նախարարը խոստացել է 
առաջիկա մեկ ամսում հստակ պատասխան տալ հարցին: Հատակագծի կազմման և 
բնակֆոնդում առկա անճշտությունների վերացման խնդրի հարցում մարզի ղեկավար 
խոստացավ աջակցել: 
Մեծ Պարնի համայնքում հաշվետվության ներակայացման համար՝ որպես ձևաչափ, 
ընտրվել էր տեսաֆիլմի տարբերակը, թեև համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը 
բանավոր ներկայացրեց նաև 2014թ. եկամուտներն ու ծախսերը: Նա տեղեկացրեց, որ 
բոլոր հարկատեսակների գծով համայնքն ապահովել է 100 և ավելի տոկոս 
կատարողական: Տարվա ընթացքում՝ շնորհիվ պետական աջակցությամբ 
իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի, ավելացել են և՛ 
ցանքատարածությունները, և՛ բերքատվությունը, և՛ անասնագլխաքանակը: 
Գյուղատնտեսական աջակցության պետական ծրագրերից նա առանձնացրեց 
հատկապես «Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության 
ծրագիրը», որի շնորհիվ Մեծ Պարնիում ստեղծվել է արոտօգտագործողների 
միություն՝ բաղկացած 158 անդամներից: Ծրագրի շնորհիվ համայնքի արոտներում 
արդեն այս տարի կտեղադրվի 6 խմոց, կբարեկարգվի դեպի Թռչկանի ջրվեժ տանող 
2.2 կմ ճանապարհը, կկառուցվի փարախ և հովվատուն: Ծրագրի շնորհիվ այս տարի 
համայնքը համալրվել է նոր ու ժամանակակից գյուղտեխնիկայով: Համայնքում, 
գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները բարձր 
գնահատվեցին Գյուղնախարարության կողմից, և այս տարի Գագիկ Պալյանն 
արժանացավ նախարարության բարձրագույն պարգևին՝ «Ոսկե մեդալի», որը 
համայնքի ղեկավարը համարում է գյուղի ողջ բնակչության ձեռքբերումը: 
Ճանապարհների խնդիրը, ինչպես շատ համայնքներում, անպես էլ Մեծ Պարնիում 
դեռ ամբողջական լուծում չի ստացել: Անցնող տարում ևս համայնքում կատարվել են 
ներքին ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ: Գյուղապետը նշեց, որ 
«Հայջրմուղկոյուղի» ընկերության կողմից 2014թ.-ին ևս շարունակվել են խմելու ջրի 
ներքին ցանցի արդիականացման աշխատանքները: Արդյունքում մոտ 80-90 
տնտեսություն ապահովվել է ջրով: 2015 թ. հուլիսին համայնքը կունենա շուրջօրյա 
ջրամատակարարում: Անցնող տարում համայնքը լուրջ հաջողություններ է գրանցել 
նաև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում: Գ. Պալյանը խոսեց նաև 
2015թ. ծրագրերից ու նախաձեռնություններից: 
Մարզի ղեկավարը բարձր գնահատականի արժանացրեց գյուղապետի գործադրած 
ջանքերը համայնքը շեն ու բարգավաճ տեսնելու գործում, նրա ցուցաբերած 
նախաձեռնությունները, կատարած աշխատանքը՝ նշելով, որ այդ ամենի 
գնահատականը նաև Գյուղնախարարության բարձրագույն պարգևն է եղել, այդ 



պատճառով է, որ մարզպետարանը շահագրգիռ է համայնքում պետական 
աջակցությամբ մի շարք ծրագրեր իրականացնելու հարցում: Ա. Նալբանդյանը 
կարևորեց հատկապես գյուղապետի մեծ ձգտումը՝ համայնքի կառավարումը դարձնել 
մասնակցային: Նա պատասխանեց նաև առաջադրված հարցերին: 

  


