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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
1. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Մակերես` 77.25կմ2
Բնակչություն`
(Համզաչիման) գյուղը կառուցել է Գրիգոր Համզե Պահլավունին 10-րդ դարում: Համայնքն ունի գործող եկեղեցի,
կառուցված 1872թ.: Եկեղեցին 2002թ. հիմնական վերականգվել է մարգահովտցի գործարար Սերժիկ
Կոծինյանի սեփական միջոցների հաշվին:
Նախադպրոցական դաստիարակությունը իրականացվում է գործող մեկ մանկապարտեզի միջոցով, որը
տեղավորված է 2009թ. վերանորոգված մեկ հարկանի շենքում, սաների թիվը` 55:
Կա մեկ միջնակարգ դպրոց: Վերջին տարիներին կրճատվել է սովորող երեխաների թիվը, պատճառը
բնակչության արտագաղթն է: Դպրոցը հիմնականում համալրված է մասնագետ կադրերով: Դպրոցում սովորում է
350 աշակերտ։
«Սնունդ աշխատանքի դիմաց» ծրագրով 2000թ. վերանորոգվել է դպրոցի խմելու ջրի ցանցը, որը բավարարում է
դպրոցի պահանջները: Մարգահովիտ համայնքն ունի մեկ մշակույթի տուն, որը կառուցվել է 1976թ.:
Կառավարության ծրագրով վերանորոգվել է տանիքը, համայնքի բյուջեով կառուցվել է հանդիսությունների սրահ:
Կան երեխաներ, որոնք հաճախում են Վանաձորի մարզադպրոցներ, որը նրանցից բավականին ծախսեր է
պահանջում: Համայնքում գործում է միայն կարատեի մեկ անհատական խմբակ, որտեղ ընդգրկված է 20
աշակերտ և ըմբշամարտի մեկ խմբակ:
Համայնքն ունի երաժշտական դպրոց, գործող գրադարան, թանգարան շուրջ 1000 ցուցանմուշով: Երաժշտական
դպրոցն ունի 5 աշխատող, 19 աշակերտ: Գրադարանն ունի 13430 անուն գիրք:
Համայնքում գործում է ամբուլատորիա, որը կառուցվել է «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման
գրասենյակի» կողմից։ Ամբուլատորիան ապահովված է շուրջօրյա ջրով։ Բուժ. աշխատողների թիվը 12 է, որից
երեքը բժիշկներ։ Ամբուլատորիան հագեցած է ժամանակակից բուժ-սարքավորումներով։
Զբաղվում են հիմնականում կարտոֆիլագործությամբ, կաղամբի եւ բանջարա-բոստանային կուլտուրաների
արտադրությամբ: Ցանում են նաեւ միամյա խոտաբույսեր: Հողերը չեն ոռոգվում, ոռոգման ցանց չի եղել: Երաշտ
տարիներին բերք չի լինում, խոնավ տարիներին գյուղացին չի կարողանում պայքարել սնկային հիվանդության
դեմ, արդյունքում՝ ցածր բերքատվություն, գյուղացին կորցնում է բերքի համարյա 50%-ը: Անասնապահությամբ
զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, բուրդ եւ ձու: Երաշտի տարիներին անասնապահության բնագավառում
նույնպես մեծ դժվարություններ են առաջանում: Խոտի եւ խտացված կերի անբավարարվածության պատճառով
դժվարանում է անասունների մսուրային շրջանի կազմակերպումը, որը տեւում է 6-7 ամիս:
Նպաստավոր է ոչխարաբուծության համար, քանի որ կա 2519հա արոտավայր եւ ծովի մակարդակից բարձր է
2000-2500մ:

2. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1760մ բարձրության վրա, հարավային կողմում բարձրանում է Փամբակի
լեռնաշղթան` Թեժլեռ գագաթով, որի լանջերը ծածկված են սաղարթախիտ անտառներով ու ալպյան
արոտավայրերով: Փամբակի լեռնաշղթայի Արխաշանի լեռնանցքով անցնում է Մարգահովիտ – Մեղրաձոր –
Հրազդան ռազմաբանուկ ավտոխճուղին: Գյուղի հյուսիսային կողմով ձգվում է Գուգարաց լեռնաշղթան:
Ձմեռը ցրտաշունչ է` 140-150 օր տեւողությամբ, ամառը` զով, խոնավությունը` բարձր:

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը (մմ)

600

0

Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին ( C)

-2

Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին (0C)

21

2

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը և դրանց հեռավորությունը
համայնքի կենտրոնից
1.1)
1.2)
1.3)
2. Նախկին (ՀԽՍՀ) վարչական շրջանի անվանումը

Գուգարք

3. Համայնքի հեռավորությունը՝
3.1) մայրաքաղաքից (կմ)

185

3.2) մարզկենտրոնից (կմ)

22

3.3) պետական սահմանից ուղիղ գծով (կմ)

47.3

3.4) նախկին շրջկենտրոնից (կմ)

18

3.5) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից (կմ)

-

3.6) երկաթուղային կայարանից (առկայության դեպքում) (կմ)

0.5

4. Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (մ)

1750

5. Համայնքի վարչական տարածքը (քառ. կմ/հա)

7725

11627.63

6․Սահմանակից համայնքների անվանումները

Անտառաշեն,
Ֆիոլետովո,
Լերմոնտովո

7. Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն
8. Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն
9. Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը

+37491968825

10. Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը

+37493968825

11․Համայնքի հեռախոսային կոդը

322-96

12․Համանքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը (այո, ոչ)

այո

13.Համայնքապետարանի փոստային դասիչը

-

14.Հաստատված գլխավոր հատակագծի առկայությունը (այո, ոչ)

ոչ

15. Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի առկայությունը (այո, ոչ) ոչ
5. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
2018թ.
1. Մշտական բնակչության թվաքանակը

3555

2. Գրանցված ծնունդների քանակը

32

2.Մահացության դեպքերի քանակը

34

3.Ամուսնությունների քանակը

18

4. Ամուսնալուծությունների քանակը

2

5. Տնային տնտեսությունների թիվը

1119

6. Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը

164

7. Կենսաթոշակառուների քանակը

407

8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը

87

3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

6. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2018թ.
1. Գրադարանների քանակը

1

2. Արվեստի դպրոցների քանակը

1

3. Երաժշտական դպրոցների քանակը

1

4. Նախադպրոցական հիմնարկների քանակը

1

5. Հանրակրթական դպրոցների քանակը

1

6. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական
հաստատությունների քանակը

0

7. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակը

0

8. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների քանակը

0

9. Մարզադպրոցների քանակը

1

7. ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴ
2018թ.
1. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը (մ2)
2. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր թիվը
3. Բնակելի տների (առանձնատների) ընդհանուր թիվը

87618
0
859

8. ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
2018թ.
1. Հողեր, ընդամենը (հա)

11627.63

2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա)

8333.33

3.Բնակավայրերի ընդհանուր տարածքը (հա)

11627.63

4. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը

1651

6. Մանր եղջերավոր անասունների (ոչխար և այծ) գլխաքանակը

1368

7. Խոզերի գլուխաքանակը

315

8. Գյուղատնտեսական տեխնիկա

1

8.1 տրակտորներ (քանակը)

1

8.2 կոմբայններ (քանակը)

0

9. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը

1119

9. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
1. Էլեկտրական ենթակայանների քանակը
2. Համայնքում գազիֆիկացման առկայությունը (այո, ոչ)

այո

3. Համայնքում աղբավայրի առկայությունը (այո, ոչ)

այո

4. Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում (այո, ոչ)

այո

4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
5. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը (կմ)

11.7

6. Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը
6.1 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը

9

6.2 Էքսկավատորների քանակը

1

6.3 Թրթուռավոր տրակտորների քանակը

4

6.4 Գրեյդերների քանակը

0

6.5 քանակը
6.6 Աղբատար մեքենաների քանակը

1

6.7 Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների քանակը

0

6.8 Վակումային փոշեկուլ մեքենաների քանակը

0

6.9 Ավտոաշտարակների քանակը

0

7. Համայնքի տարածքով անցնող միջպետական և հանրապետական
նշանակության ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը (կմ)
8. Համայնքի տարածքում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի
առկայությունը (այո, ոչ) և դրանց քանակը
9. Ներհամայնքային երթուղիների առկայությունը (այո, ոչ)

18.7
ոչ
ոչ

10. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտներ (հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե
1.Ընդամենը եկամուտներ

Փաստացի

98312.0

98312.0

16806.0

16806.0

7542.0

7076.0

9264.0

9534.0

67822.0

67822.0

67822.0

67822.0

3.2 սուբվենցիա

0

0

4. Մուտքեր հողի օտարումից

784.8

3637.2

2. Հարկային եկամուտներ, ընդամենը
այդ թվում`
2.1 հողի հարկ
2.2 գույքահարկ
3. Պաշտոնական տրանսֆերտներ, ընդամենը
3.1 դոտացիա

Համայնքի վարչական բյուջերի ծախսեր (հազ. դրամ)

1. Ընդամենը ծախսեր

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

91176.0

67014.6

Համայնքի ֆոնդային բյուջերի եկամուտները (հազ. դրամ)

1. Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

7135.8

7135.8

Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր (հազ. դրամ)

1. Ընդամենը ծախսեր

5

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

38859.8

23325.7

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
11. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
1.Համայնքապետարանի աշխատողների թվաքանակը, մարդ

12

որից՝
1.1 համայնքային ծառայողներ

9

2. Ապարատի պահպանման ծախսերը, ընդամենը (հազ. դրամ)
3. Ավագանու անդամների թվաքանակը

25138.0
9

12. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնախնդիրը
Ակնկալվող լուծումը
Համայնքում
զբաղվածության Մարգահովիտ համայնքում զբաղվածության նոր
հնարավորությունների սակավություն
հնարավորությունների ստեղծում՝
1.
համայնքում
տեղական
արտադրության
խթանման,
2. փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման, 3.
տեղական արտադրանքի սպառման շուկաների
ընդլայնման,
4.
համայնքի
տուրիստական
պոտենցիալի
զարգացման
ծրագրերի մշակման
և/կամ
ներդման,
5.տուրիստական
և
տուրիզմ
խթանող
կազմակերպությունների հետ կապերի ստեղծման,
6.Մարգահովիտ համայնքի,
գործարարների և
գործարարական
միությունների
միջև
համագործակցության ձևավորման,
7. տեղեկատվական տարբեր կրիչների միջոցով
համայնքի կարիքների և ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելու,
8. համայնքի և գործարարական կառույցների հետ
կապերի ձևավորման,
9.ներդրումային ծրագրերի իրականցման միջոցով
Դաշտավարության և անասնապահության Բարձրացնել դաշտավարության
ցածր եկամտաբերություն
եկամտաբերությունը՝
1. գյուղատնտեսական տեխնիկայով համալրման,
2.ագրոտեխնիկական աջակցության,
3. պատշաճ մասնագիտական խորհրդատվության
ապահովման միջոցով

Ֆինանսական
սակավություն

Համայնքում զարգացնել անասնապահությունը՝
1.արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման
մոտեցումների մշակման,
2.պատշաճ մասնագիտական խորհրդատ- վության
միջոցով
ռեսուրսների Ներգրավել հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ՝ 1.
Մարգահովիտ համայնքի համագործակ- ցությունը
տեղական և միջազգային հիմնա- դրամների, դոնոր
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
կազմակերպությունների հետ ընդլայնման,
2 անհատ բարերարների և համայնքի կապի
ամրապնդման,
3. Համայնքի զարգացման գործում ներդրում
ունեցող անհատների խրախուսման
4.
Մարգահովիտ
համայնքում
միջոցների
հայթայթման
կարողությունների
զարգացման
միջոցով
5. Նաև ապահովելով համայնքի կարիքների,
նպատակների, զարգացման հեռանկարի մասին
տեղեկատվության մատչելիությունը
Ապահովել բնակիչների ներգրավվածությունը
համայնքի զարգացման և որոշումների կայացման
գործընթացներում՝ 1.Մարգահովիտում
քաղաքացիական նախաձեռնությունների
իրականացման աջակցման,
2.քաղաքացիական կրթության
ծրագրերի/նախաձեռնությունների իրագործման,
3.համայնքային ծրագրերի իրագործմանը
համայնքի նախաձեռնողական բնակիչներին և/ կամ
խմբերին մասնակից դարձնելու,
4. ՏԻՄ–ի և հասարակական
կազմակերպությունների, ոչ ֆորմալ խմբերի միջև
երկխոսությունը զարգացնելու
միջոցով
1. Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհ- ները
և բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների
սպասարկումը,
2. Աջակցել Մարգահովիտ համայնքը սպասարկող
հանրային տրանսպորտի արդիականացմանն ու
համալրմանը,
3. Ձեռք բերել միկրոավտոբուս և հատկացնել
առանձին ժամանակացույցով ուսանողների համար
Ապահովել
համայնքապատկան
շենքերի
պահպանությունը և հետագա շահագործումը՝
համապատասխան
ծրագրերի,
այդ
թվում
ներդրումային, մշակման և իրագործման, և/կամ
վարձակալական
հիմունքներով
տրամադրման
միջոցով
Ապահովել
համայնքային
գերեզմանների
պահպանությունը՝
գերեզմանների
ցանկապատման
և
գերեզմանների
հսկողության
ապահովման միջոցով

Համայնքի
անդամների
կրավորականություն
որոշումների
կայացման,
տեղական
ինքնակառավարման գործում

Համայնքային
կոմունիկացիաների
և
տրանսպորտային սպասարկման միջին
որակ

Համայնքապատկան շենքերի օգտագործում

Համայնքային գերեզմանների պահպանության միջին որակ
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