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1. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
250 բնակլչություն ունեցող Ձորագետ համայնքը ստեղծվել է 1924թվականին` Թումանյան կայարանի
բազայի հիման վրա: Գյուղը գտնվում է Վանաձոր-Ալավերդի Մ-6 միջպետական ճանապարհի վրա,
որի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 30 կմ է: Համայնքով անցնում է Հարավ կավկասյան
միջպետական նշանակության երկաթուղին: Ձորագետ համայնքի նախկին անվանումը՝ եղել է Քոլագերան
ավան, 1978 թվականին վերանվանվել է Ձորագետավան, 1996թվականին այն վերանվանվել է որպես
Ձորագետ գյուղական համայնք: Համայնքը բաղկացած է երկու բնակավայրից, մեկը մյուսից գտնվում
է 2 կմ հեռավորության վրա: Մի բնակավայրով հոսում է Փամբակ գետը, իսկ մյուսով` Ձորագետ
գետը : Համայնքի ներսում հատվում են այդ երկու գետերը որտեղից էլ սկիզբ է առնում
Դեբետ գետը, որի գետաբերանում 1932 թվականին կառուցվել և գործում է «Ձորագետի» ՀԷԿ-ը
26,4 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ:
Համայնքում գյուղատնտեսական հողատարածքներ և արոտավայրեր չկան, որի պատճառով չի
կարող զարգանալ գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը:
Գյուղն ունի հիմնական դպրոց, որը վերանորոգվել է վերջին տարիներին և գտնվում է բարվոք
վիճակում, որտեղ սովորում են 17 աշակերտ: Դեբեդ գետի ափին` Կովկասյան լեռների անտառաշատ
ու ժայռոտ փեշերին Ձորագետ համայնքում 2004թվականին կառուցվել և գործում է է Թուֆեկյան
հյուրանոցը, որն անվանել են ավան Ձորագետ հյուրանոց:
Ավան Ձորագետ հյուրանոցը գտնվում է ժայռերի միջով հոսող Դեբետ գետի ափին:Ավան Ձորագետ
Հյուրանոցի հյուրերը հնարավորություն ունեն զմայլվելու Դեբեդ գետի վեհաշունչ տեսարաններով ու
վայելելու հայկական հյուրասիրությունն ու լեռնաշխարհի անդորրը:

2. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ձորագետ համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի հարավ-արևելյան մասում , Ձորագետ
գետի հովտում: Աշխարհագրական դիրքը լեռնային է: Կլիման բարեխառն է` հիմնականում
կայուն ձյունածածկով, ամռանը զով, ձմռանը` ցրտաշունչ:Պահպանված անտառներում
հանդիպում են լորենի հոնի, ընկուզենի և այլն:

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

700

Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին (0C)

-30C -250C

Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին (0C)

140C -300C

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)

130

2
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3.2) մարզկենտրոնից (կմ)

30

3.3) պետական սահմանից ուղիղ գծով (կմ)

65

3.4) նախկին շրջկենտրոնից (կմ)

25

3.5) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից (կմ)

0

3.6) երկաթուղային կայարանից (առկայության դեպքում) (կմ)

0

4. Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (մ)

870

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

21307

6․Սահմանակից համայնքների անվանումները

Դսեղ, Եղեգնուտ,Ծաթեր
Վահագնի, Ձորագյուղ,

7. Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն

lori.qartughar@mta.gov.am

8. Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն
9. Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը

213.07

094991333

10. Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը

-

11․Համայնքի հեռախոսային կոդը

-

12․Համանքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը (այո, ոչ)
13.Համայնքապետարանի փոստային դասիչը

այո
2035

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

250

2. Գրանցված ծնունդների քանակը

1

2.Մահացության դեպքերի քանակը

4

3.Ամուսնությունների քանակը
4. Ամուսնալուծությունների քանակը
5. Տնային տնտեսությունների թիվը

88

6. Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը

13

7. Կենսաթոշակառուների քանակը

37

8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը

2

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

-

2. Արվեստի դպրոցների քանակը

-

3. Երաժշտական դպրոցների քանակը

-

4. Նախադպրոցական հիմնարկների քանակը

-

5. Հանրակրթական դպրոցների քանակը

1

3
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6. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական
հաստատությունների քանակը

-

7. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակը

-

8. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների քանակը

-

9. Մարզադպրոցների քանակը

-

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

5262.52
7
38

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

213.07

2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա)

28.17

3.Բնակավայրերի ընդհանուր տարածքը (հա)

13.77

4. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը

2

6. Մանր եղջերավոր անասունների (ոչխար և այծ) գլխաքանակը

-

7. Խոզերի գլուխաքանակը

25

8. Գյուղատնտեսական տեխնիկա

-

8.1 տրակտորներ (քանակը)

-

8.2 կոմբայններ (քանակը)

-

9. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը

-

9. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
1. Էլեկտրական ենթակայանների քանակը

2

2. Համայնքում գազիֆիկացման առկայությունը (այո, ոչ)
3. Համայնքում աղբավայրի առկայությունը (այո, ոչ)
4. Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում (այո, ոչ)
5. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը (կմ)
6. Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը

1-ին բնակավայրում
ոչ
2-րդ բնակավայրում
այո

ոչ
այո
12
-

6.1 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը

-

6.2 Էքսկավատորների քանակը

-

6.3 Թրթուռավոր տրակտորների քանակը

-

6.4 Գրեյդերների քանակը

-

4
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6.5 քանակը

-

6.6 Աղբատար մեքենաների քանակը

-

6.7 Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների քանակը

-

6.8 Վակումային փոշեկուլ մեքենաների քանակը

-

6.9 Ավտոաշտարակների քանակը

-

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)

8
ոչ
ոչ

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

Ընդունված
բյուջե
1.Ընդամենը եկամուտներ

Փաստացի

5380.9

5340.1

686.5

645.6

60.8

60.0

625.7

585.6

3762.9

3762.9

3762.9

3762.9

3.2 սուբվենցիա

-

-

4. Մուտքեր հողի օտարումից

- 4034.7

- 4034.7

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)

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

5380.9

5254.8

1. Ընդամենը ծախսեր

Համայնքի ֆոնդային բյուջերի եկամուտները (հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

-

-

1. Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր (հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե
1. Ընդամենը ծախսեր

2.9

Փաստացի
- 4034.7

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

3

որից՝
2

1.1 համայնքային ծառայողներ

5

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

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

5254.8

5

12. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնախնդիրը

Ակնկալվող լուծումը

Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանարագում:

Համայնքային բյուջե, պետական բյուջե դոնոր
կազմակերպություններ և այլն:

Փողոցային լուսավորություն:

Համայնքային բյուջե, պետական բյուջե դոնոր
կազմակերպություններ և այլն:
Խմելու ջրի ներքին ցանցի վեանորոգում: Համայնքային բյուջե, պետական բյուջե դոնոր
կազմակերպություններ և այլն:
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