
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ 

ՀՀ Լոռու մարզ, Օձուն  համայնք 

Դրույթների անվանումը Պահպան-

ված է 

Թերի է 

Պահպան-

ված 

Պահպան-

ված չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 
1. ՀՀ կառավարության 
մշակույթի ոլորտի 
գործունեության ծրագրերին,  
գերակա խնդիրներին, 
նպատակային և 
ռազմավարական ծրագերին 
համապատասխան` մշակույթի 
ոլորտի համայնքային 
ծրագրերի ներառում մարզի 
սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրում  

Պահպան-
ված է 

     

2. Մշակութային 
կազմակերպությունների 
(թանգարան, գրադարան, 
թատրոն, համերգասրահ, 
մշակույթի տուն, կենտրոն և 
այլն) բնականոն 
գործունեության ապահովման 
աջակցում 

Պահպան-
ված է 

     

3. Մշակութային օբյեկտների 
(բացառությամբ 
պատմամշակութային 
հուշարձանների) կառուցման, 
վերանորոգման, 
վերակառուցման 
աշխատանքների 
կազմակերպում ֆինանսական 
միջոցների նախատեսմամբ` 
ելնելով համայնքի բյուջեի 
ֆինանսական 
հնարավարություններից և 
ըստ հրատապության 
առաջնահերթություններից 

Պահպան-
ված է 

     



4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող 
միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

Պահպան-
ված է 

     

5. Ավանդական տոների, 
ծեսերի, 
ուխտագնացությունների, 
զանգվածային 
միջոցառումների 
կազմակերպման աջակցում 

Պահպան-
ված է 

     

6. Հայ մշակույթի և արվեստի, 
հասարակական-քաղաքական 
գործիչների և մշակութային 
նշանավոր 
իրադարձությունների, 
հոբելյանների  
կազմակերպման աջակցում 

Պահպան-
ված է 

     

7. Տարածաշրջանին բնորոշ 
ազգային ավանդական 
արհեստագործության 
զարգացման ծրագրերի 
իրականացման աջակցում  

Պահպան-
ված է 

     

8. Արհեստագործական և 
ժողովրդական ինքնագործ 
խմբակների գործունեության 
աջակցում 

Պահպան-

ված է 

     

9. Ժողովրդական 
վարպետների գործունեության 
համար նպաստավոր 
պայմանների  ստեղծում,  
ոլորտի տարբեր ճյուղերի 
զարգացման խթանում 

Պահպան-

ված է 

     

10. Պատմամշակութային 
հուշարձանների 
պահպանության ոլորտում 
աջակցում պետական 
սեփականություն համարվող 
պատմամշակութային 
հուշարձանների 
պահպանությանն ուղղված 
միջոցառումներին  

Պահպան-
ված է 

     

11. Հանրապետական Պահպան-      



նշանակության 
հուշարձանների նկատմամբ 
պետության կողմից 
պատվիրակված 
լիազորությունների 
իրականացում  
(վերականգնման, 
օգտագործման և 
տարածքների բարեկարգման 
աշխատանքներին առնչվող 
գործառույթներ) 

ված է 

12. Տեղական նշանակության 
հուշարձանների 
ամրակայման, 
վերականգնման, նորոգման և 
տարածքների բարեկարգման 
աշխատանքների 
կազմակերպում 

Պահպան-
ված է 

     

13. Պատմական 
բնակավայրերի, դրանց 
առանձին հատվածների  
պատմամշակութային 
հիմնավորման նախագծի 
առաջադրանքի կազմման 
նպատակով 
համապատասխան դիմումի 
ներկայացում հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմին  

Պահպան-

ված է 

     

14. Հաստատված 
առաջադրանքի հիման վրա 
բնակավայրերի,  դրանց 
առանձին հատվածների 
պատմամշակութային 
հիմնավորման նախագծային 
աշխատանքների պատվիրում 
(կազմում) 

Պահպան-

ված է  

     

15. Հուշարձանների 
պահպանական գոտիների 
տարածքում  առանց 
հուշարձանների 

Պահպան-
ված է 

/խնդիրներ 
չեն 

     



պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնի 
թույլտվության հողաշինական, 
գյուղատնտեսական, 
շինարարական և այլ 
աշխատանքների, ինչպես նաև 
տնտեսական գործունեության 
դադարեցում 

առաջացել/ 

16. Շինարարական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
աշխատանքների կատարման 
ժամանակ հայտնաբերված 
հուշարձանների (ներառյալ 
գտածոների) դեպքում 
իրականացվող 
աշխատանքների կասեցում և 
այդ մասին անհապաղ 
հայտնում հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմին 

Պահպան-
ված է 

     

17. Պատմամշակութային 
հուշարձանների տարածքով 
տրանսպորտային միջոցների 
երթևեկության դադարեցում` 
հուշարձանի անխաթար 
պահպանության վտանգման 
դեպքում 

Պահպան-
ված է 

     

18. Պատմամշակութային 
հուշարձանների վնասման, 
քանդման, գանձագողության 
դեպքերի բացահայտում և 
դրանց ներկայացում 
իրավապահ մարմիններին՝ 
տեղեկացնելով նաև 
հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնին 

Հայտնաբեր
ված չէ: 

     

19. Հուշարձանների և դրանց 
պահպանական գոտիներում 

Պահպան-      



առանց հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնի 
թույլտվության 
շինարարական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
աշխատանքների դադարեցում  

ված է 

20. Հուշարձանների 
պահպանական գոտիներում 
բնական և արհեստականորեն 
ստեղծված լանդշաֆտի 
փոփոխությունների կանխում 

Պահպան-

ված է 

     

21. Հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնից 
պահպանական գոտիների 
նախագծերը ստանալուց հետո 
տարածքի ուսումնասիրում, 
առկա սեփականություն 
հանդիսացող հուշարձան-
շենքերի ու շինությունների 
սեփականատերերի և 
օգտագործողների ճշգրտում և 
այդ մասին տեղեկույթի 
տրամադրում լիազորված 
մարմնին  

Պահպան-

ված է 

     

22. Համայնքի սեփականու-
թյուն համարվող հուշարձան-
շենքերի և շինությունների 
օգտագործման կամ 
վարձակալության հանձնում` 
հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնի 
համաձայնեցմամբ  

Պահպան-
ված է 

     

23. Հուշարձան-շենքերի, 
դրանց պահպանական 
գոտիների սահմաններում 
ներառված հողերի 

Պահպան-
ված է 

     



սեփականատերերի ու 
օգտագործողների հետ 
պայմանագրի 
(պարտավորագրի) կնքում և 1 
օրինակի ներկայացում 
հուշարձանների 
պահպանության և 
օգտագործման բնագավառում 
լիազորված մարմնին:  

  

 


