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Մարտի 10-ին լսվեց Վանաձոր քաղաքի համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2014 
թ. կատարված աշխատանքների մասին: Նիստին հրավիրվել էին Լոռու մարզպետը, 
մարզպետի տեղակալները, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը, ՏԻ և ՀԳՄ 
գծով վարչության պետը: Ներկա էին հասարակական կազմակերպությունների, 
զանգվածային լրատվության ներկայացուցիչներ: 
Համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը ներկայացվեց տեսաֆիլմի ձևով, իսկ մինչ 
այդ հակիրճ խոսք ասաց քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը: 
Նա գոհունակությամբ նշեց, որ, աննշան բացառությամբ կատարվել են 2014թ. 
բյուջետային հիմնական պարտավորությունները, այդ թվում՝ սեփական 
եկամուտներինը՝ 101.5, գույքահարկինը՝ 110.7, պետական տուրքը՝ 108, տեղական 
տուրքը՝ 102.6 տոկոսով: Շուրջ 20 տոկոսով թերակատարվել է հողի հարկը, 11.4-ով 
աղբահանության, 52 - ով՝ սպասարկման վարձավճարները: 
Ներկաները հետաքրքրությամբ դիտեցին հաշվետվության տեսահոլովակային 
տարբերակը, ուր սեղմ ձևով արտացոլված էին քաղաքապետարանի բոլոր 
ստորաբաժանումների իրականացրած աշխատանքները 2014 թ. ընթացքում: 
Դրականի հետ ներկայացվեցին տեղ գտած թերություններն ու բացթողումները, 
նշվեցին դրանց շտկման հնարավորությունները: Որպես արմատական հիմնախնդիր՝ 
նշվեց վթարայնության տարբեր աստիճաններ ունեցող բազմաբնական շենքերի 
ամրացման անհրաժեշտությունը, որը վեր է քաղաքային բյուջեի սուղ 
հնարավորություններից և կարող է իրականացվել միայն պետական բյուջեից 
մասհանումների դեպքում: 
Հասարակայնությանը մտահոգող խնդիրներից է նաև մարզկենտրոնի փողոցներից ու 
ավտոճանապարհներից շատերի անմխիթար վիճակը: Այս մասին արտահայտվեց 
ավագանու անդամներից մեկը: 
-Այսօր քաղաքում արմատական վերանորոգման կարիք ունեն 200 կիլոմետր 
ընդհանուր երկարության փողոցներ ու ճանապարհներ, դրանց կարգավորման 
համար ոչ միայն քաղաքային այլև հանրապետական բյուջեն չի բավարարի,-ասաց 
քաղաքապետն՝ ավելացնելով, որ քաղաքի փողոցների ավերակման գլխավոր 
մեղավորը «Դորոժնիկ» կազմակերպությունն է, որը խմելու ջրագծերի նորացման 
անչափ շնորհակալ գործը հանրության աչքում նսեմացրեց՝ ամբողջ քաղաքը 
քարուքանդ անելով, տրանսպորտի ու երթևեկության համակարգը խաթարելով: 
Վանաձորի ավագանու անդամ Խորեն Վարդանյանը հարցով դիմեց մարզպետ Ա. 
Նալբանդյանին, թե ինչու են նվազեցվել ՀՀ կառավարության 2014 և 2015 թվականների 
դոտացիոն հատկացումները քաղաքին. չէ՞ որ եկամուտների հավաքագրումը վատ չի 
կատարվում այստեղ: 
-Վերջին տարիներին դոտացիոն հատկացումները համայնքներին կատարվում են 
նոր բանաձևով՝ պայմանավորված տվյալ համայնքի բնակչության փաստացի թվով: 



Ճիշտ է՝ գումարային առումով դոտացիան որոշ չափով կրճատվել է, սակայն քաղաքի 
ինֆրակառուցվածքներին ուղղված միջոցների ընդհանուր գումարը շատ ավելին է՝ 
զուտ դոտացիաների նախկին ծավալներից: Այս տարի էլ բազմամիլիոն ներդրումներ 
են արվելու մարզկենտրոնի կրթական, առողջապահական, մշակութային, հանրային 
բնակտնտեսության ոլորտի կառուցապատման ուղղությամբ: 950 մլն դրամ 
հատկացվելու է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարության, 500 մլն՝ թիվ 18 
դպրոցի վերակառուցման գործին: Մեծածավալ աշխատանքներ կիրականացվեն թիվ 
31 մանկապարտեզի, գեղագիտական կենտրոնի, գյուղատնտեսական քոլեջի, 
թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի և այլ օբյեկտների վերակառուցման ուղղությամբ: 
Այնպես որ՝ բացարձակ թվերով ոչ միայն չի նվազել, այլև զգալիորեն մեծացել է 
պետական միջոցների ներդրման ծավալը մարզկենտրոնում,- ասաց մարզպետը: 
Եղան նաև այլ հարցեր՝ ուղղված համայնքի ղեկավարին ու մարզպետին, որոնց 
տրվեցին սպառիչ պատասխաններ: 
Համայնքի ավագանին բաց քվեարկությամբ հաստատեց քաղաքապետի 
հաշվետվությունը, որը բավարար գնահատվեց նաև մարզի ղեկավարի կողմից: 

  

 


