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1.ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Գյուղի անվան ծագումը.-ամենահին անունը,
որ հայտնի է ,
Եղափն է որի ծագման վերաբերյալ որևէ գրավոր տեղեկություն հայտնի չէ,
բացի մեր նախնիներից սերնդեսերունդ մեզ հասած երկու տարբերակից.մեկը կապվում է գյուղի բնակիչ
ների հիմնական զբաղմունքից`
անասնապահությունից ստացվող մթերքի` յուղի առատության ու մեղրի հետ ( մեր նախնիները բազմիցս
հիշատակել են,
որ մեր գյուղացու ամանները միշտյուղ ու մեղրով լի են եղել ): Գյուղի անվան մյուս տարբերակը կապվում
է Եղիա Իշխանի անունով,
ում ամառանոցը կամ նստավայրը եղել է գյուղի տարածքում;
Տարբեր ժամանակներում գյուղի անունները հնչել ենԵղափլի, Եղափլու, Եղուբլի, Եղուբլու, Յաղուբլի,
Յաղոիբլու տարբերակներով
`մինչև
1945
թվականի ապրիլի
1-ը,
երբՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի հրամանագրով գյուղն անվանվեց Մեղրուտ:
Իսկ
1980-ականների սկզբին,
երբ գյուղը դարձավ Գուգարքի տարածաշրջանի
21 գյուղերի շրջկենտրոն,
ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի
1893թվ.
մայիսի 25-ի որոշմամբ վերանվանվեց Գուգարք և մինչև օրս շարունակում է հպարտորեն կրելհնագույն
պատմական Գուգարք նահանգի անունը:
2.ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՆԿԱՐԱԳԻՐ

Գուգարք գյուղի տարածքը գտնվում է Բազումի և Հալաբի (Բովաքարի ) լեռնաշղթաների միջլեռնային`
Փամբակի գոգավորությունում, Փամբակ գետի աջ ափին,
ծովի մակերևույթից 1320-1350մբարձրության վրա:
Հարավ-արևմուտքում սահմանակից է Վանաձոր քաղաքին,
հյուսիս-արևելքում `Քարաբերդ և Փամբակ, արևելքում` Լերմոնտովո, հարավ-արևելքում`
Շահումյան գյուղերի տարածքներին; Տարածքն ընդգրկում է 1686,66 հա տարածություն`անտառներով,
խոտհարքներով, վարելահողերով,
ճանապարհներով,անօգտագործելի տարածքներով հանդերձ հյուսիսեց հարավ ձգվելով 4-5,
արևելքից արևմուտք` 8-10կմ:Գուգարք գյուղի հյուսիսարևմտյան մասով հոսում է Փամբակ գետը,
որը սկիզբ է առնում Ջաջուռի լեռնանցքի արևելյան լանջերից` մոտ 2000մբարձրությունից:
Գուգարք գյուղի տարածքն իր շրջակայքով բնակեցվել է դեռևս վաղնջական ժամանակներից:Այդ են վկ
այում գյուղի տարածքի և
8-10
կմ շառավզղով շրջակայքի հնագույն բնակատեղիների,
գերեզմանատեղերի,
բերդերի,
եկեղեցիների մնացորդների,
խաչքարերի,
հայտնաբերված հնագույն կահ-կարասու,
զարդարանքի,զենքերի,
գործիքներիև տարբեր այլ առարկաների նմուշներն ու մնացեորդները:

3.ՀԱՄԱՅՆՔԻԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մթնոլորտային տեղումներիմիջինտարեկանքանակը (մմ)

2

437.1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին (0C)

-8

Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին (0C)

22

4.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը և դրանց
հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից

0

1.1)
1.2)
1.3)
2.Նախկին(ՀԽՍՀ) վարչական շրջանի անվանումը

Գուգարքի շրջան

3.Համայնքի հեռավորությունը՝
3.1) մայրաքաղաքից (կմ)

120

3.2) մարզկենտրոնից (կմ)

5.2

3.3) պետականսահմանիցուղիղ գծով (կմ)

55

3.4) նախկին շրջկենտրոնից (կմ)

0

3.5) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից (կմ)

1.2

3.6) երկաթուղային կայարանից (առկայության դեպքում) (կմ)

5.4

4.Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (մ)

1325

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

48.83

6․Սահմանակից համայնքների անվանումները

Շահումյան, Վանաձոր,
Փամբակ, Լերմոնտովո

7.Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն

gugarq.lori@mta.gov.am

8. Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն

gugarqhamaynq.am

9.Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը

093-100-180

10. Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը

0322-3-93-30

11․Համայնքի հեռախոսային կոդը

0322

12․Համանքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը(այո, ոչ)

այո

13.Համայնքապետարանի փոստային դասիչը

2029

14.Հաստատված գլխավոր հատակագծի առկայությունը (այո, ոչ)

ոչ

15. Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի առկայությունը
(այո, ոչ)

այո

1686.66

5.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
2018թ.
1. Մշտական բնակչության թվաքանակը

5664

2. Գրանցված ծնունդների քանակը

44

2.Մահացության դեպքերի քանակը

46

3.Ամուսնությունների քանակը

38

4. Ամուսնալուծությունների քանակը

7

3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
5. Տնային տնտեսությունների թիվը

1816

6. Ընտանեկան նպաստստացող տնային տնտեսությունների քանակը

204

7. Կենսաթոշակառուների քանակը

824

8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը

206

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

1

2. Արվեստի դպրոցների քանակը

0

3. Երաժշտական դպրոցների քանակը

1

4. Նախադպրոցական հիմնարկների քանակը

1

5. Հանրակրթականդպրոցների քանակը

2

6. Նախնականմասնագիտական (արհեստագործական)
ուսումնականհաստատություններիքանակը

0

7. Միջինմասնագիտականուսումնականհաստատություններիքանակը

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

107599
9
1120

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

4883.92

2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա)

1720.2

3.Բնակավայրերի ընդհանուրտարածքը(հա)

268.99

4.Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը

800

6. Մանր եղջերավոր անասունների (ոչխար և այծ) գլխաքանակը

523

7. Խոզերի գլխաքանակը

228

8. Գյուղատնտեսական տեխնիկա

0

8.1տրակտորներ (քանակը)

1

8.2կոմբայններ (քանակը)

0

9. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը

1113

9.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
1.Էլեկտրական ենթակայանների քանակը

17

2.Համայնքում գազիֆիկացման առկայությունը (այո, ոչ)

այո

3.Համայնքում աղբավայրի առկայությունը (այո,

ոչ

4. Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում (այո, ոչ)

այո

5. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը (կմ)

25.6

6. Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը

0

6.1 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը

0

6.2 Էքսկավատորների քանակը

0

6.3 Թրթուռավոր տրակտորների քանակը

0

6.4 Գրեյդերների քանակը

0

6.5 քանակը

0

6.6 Աղբատար մեքենաների քանակը

0

6.7Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալմեքենաների քանակը

0

6.8Վակումային փոշեկուլ մեքենաների քանակը

0

6.9Ավտոաշտարակների 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 (ա,)

0
0
ոչ

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

Ընդունված
բյուջե
1.Ընդամենըեկամուտներ

Փաստացի

15749.6

149997.6

16901.7

16437.1

3625.5

3667.0

13276.2

12770.1

128458.9

128458.9

3.1 դոտացիա

128458.9

128458.9

3.2 սուբվենցիա

0

0

4.Մուտքեր հողի օտարումից

0

887.634

2. Հարկայինեկամուտներ, ընդամենը
այդթվում`
2.1 հողի հարկ
2.2 գույքահարկ
3. Պաշտոնական տրանսֆերտներ, ընդամենը

Համայնքիվարչականբյուջեիծախսեր(հազ. դրամ)

1. Ընդամենը ծախսեր

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

15749.6

142500.0

Համայնքիֆոնդայինբյուջեիեկամուտները(հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե

5

Փաստացի

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
1. Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

17987.4

15983.2

Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր(հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

22303.1

20299.0

1. Ընդամենը ծախսեր

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

22

որից՝
1.1 համայնքային ծառայողներ

12

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

50589.2
10

12. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնախնդիրը

Ակնկալվող լուծումը

Մանկապարտեզի շենքի բացակայություն

Գուգարքի
ճանապարհների
ասֆալտապատում

Հանրապետության
մեծ
գյուղական
համայնքներից,
նախկին
շրջկենտրոն՝
Գուգարքի մանակապարտեզի շենքը քանդվել է
1988թ․ Երկրաշարժին, այնուհետև գոյատևել է
փայտային կառույցում, հիմա թիվ 2 փայտային
դպրոցի մի մասնաշենքում, զրկված բոլոր
հարմարություններից, հաճախող երեխաների
թիվը մի քանի հարյուրից կրճատվել է հասնելով
50-ի, գործող մանկապարտեզը կտրված է
գյուղի հիմնական տարածքից, չունի հիգիենայի,
հանգստի,
սնունդ
ընդունելու
նորմալ
պայմաններ։
ներհամայնքային Ներկայումս համայնքը չունի պատշաճ տեսք և
նորոգում
և ճանապարհային
հարմարավետություն,
փողոցները քանդված են, առկա են խորացված
ջրափոսեր,
շահագործվող
մեքենաները
ջարդվում են կամ ստեղծվում են վթարային
իրավիճակներ՝ խուսափելով փոսորակներից ու
խորդուբորդություններից։
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