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1. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Հարթագյուղը ըստ Հայկական սովետական հանրագիտարանի հիմնադրվել է 1828թ-ին: Գյուղը հիմնադրել են
Բասենից, Մուշից, Էրզրումից և Ալաշկերտից գաղթած արևմտահայերը: Հետագայում գյուղը համալրվել է
վանեցիներով և կարսեցիներով: Գաղթականներով համալրման վերջին փուլը 1918-1922թթ էր: Հարթագյուղում
բնակություն հաստատեցին մեծամասամբ կարսեցիներ: Պետք է նշել, որ Հարթագյուղի հիմնադրման հարցը
վիճելիէ:Որոշ արխիվային փաստաթղթերում Ալեքսանդրապոլի գավառի Շորագյալի շրջանի Ղալթախչի գյուղը
հիշատակվում է որպես գործող բնակավայր դեռևս 1820 թվականից:Մասնավորապես կաթողիկոսաական
դիվաններից մեկում հիշատակվում է նույն անուն գյուղը որտեղբնակություն են հաստատե լհարյուրավոր կարսեցի
ընտանիքներ

2. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Հարթագյուղը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում` Փամբակի լեռնաշղթայի հարավարևմտյան ծայրամասի
լեռնաշղթայի մեջ խրված սեպաձև մի հովիտում , որը, չգիտես ինչու, չեն կոչել ՙԾԱՂԿԱՆՑ ՀՈՎԻՏ՚:
Այստեղից սկիզբ է առնում Փամբակ գետի վտակներից մեկը և, ասես, իր հետ տանում է հովտում երբևէ ապրած մարդկային հոգու լուռ
կարոտները: Եվ ալիքների խայտանքը լուսե այս երազների փշրանքն է կարծես:
Գյուղը շրջապատված է բարձր, կանաչազարդ լեռներով, որոնք հովտին մի տեսակ միջնաբերդի տեսք են տալիս: Հարթագյուղը որպես
բնակավայր գոյություն է ունեցել անհիշելի ժամանակներից, այդ մասին են վկայում տարբեր ժամանակներում գյուղի տարածքում
հայտնաբերված պատմական նյութերը և մեր օրերը հասած ժողովրդական ավանդույթները:
Մասնավորապես` գյուղի տարածքում շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են` խեցեղեն, կուժ, կուլա, կարասներ,
կավից պատրաստված սրվակներ, ասեղներ, զարդեր, որոնց մի մասը մշակութաբանորեն պատկանում են ուրարտական շրջանին, մի
մասն էլ` ավելի վաղ շրջանի:

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը (մմ)
Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին (0C)

-25

Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին (0C)

+26

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

1

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

Սպիտակի

3. Համայնքի հեռավորությունը՝
3.1) մայրաքաղաքից (կմ)

120կմ

3.2) մարզկենտրոնից (կմ)

45կմ

3.3) պետական սահմանից ուղիղ գծով (կմ)

50կմ

2
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3.4) նախկին շրջկենտրոնից (կմ)

25կմ

3.5) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից (կմ)

3կմ

3.6) երկաթուղային կայարանից (առկայության դեպքում) (կմ)

3կմ

4. Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (մ)

1720մ

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

2359,22հա

6․Սահմանակից համայնքների անվանումները

Խնկոյան,Լուսաղբյուր,Մեծ
Պարնի,Ծաղկաբեր

7. Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն

hartagyugh.lori@mta.gov.am

8. Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն

hartagyugh.am

9. Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը

+374-94-17-27-72

10. Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը

________

11․Համայնքի հեռախոսային կոդը

0255

12․Համանքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը (այո,
ոչ)

այո

13.Համայնքապետարանի փոստային դասիչը

1816

14.Հաստատված գլխավոր հատակագծի առկայությունը (այո,
ոչ)

այո

15. Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի
առկայությունը (այո, ոչ)

ոչ

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

1272

2. Գրանցված ծնունդների քանակը

15

2.Մահացության դեպքերի քանակը

9

3.Ամուսնությունների քանակը

7

4. Ամուսնալուծությունների քանակը

3

5. Տնային տնտեսությունների թիվը

366

6. Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը

91

7. Կենսաթոշակառուների քանակը

83

8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը

14

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

1

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

15553,4
—
167

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

2359,22

2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա)

1934,71

3.Բնակավայրերի ընդհանուր տարածքը (հա)

140,19

4. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը

512

6. Մանր եղջերավոր անասունների (ոչխար և այծ) գլխաքանակը

188

7. Խոզերի գլուխաքանակը

78

8. Գյուղատնտեսական տեխնիկա

—

8.1 տրակտորներ (քանակը)

6

8.2 կոմբայններ (քանակը)

—

9. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը

366

9. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
1. Էլեկտրական ենթակայանների քանակը

4

2. Համայնքում գազիֆիկացման առկայությունը (այո, ոչ)

այո

3. Համայնքում աղբավայրի առկայությունը (այո, ոչ)

այո

4. Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում (այո, ոչ)

այո

5. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը (կմ)
6. Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը

40կմ
—

6.1 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը

5

6.2 Էքսկավատորների քանակը

—

6.3 Թրթուռավոր տրակտորների քանակը

2

6.4 Գրեյդերների քանակը

—

6.5 քանակը

—

6.6 Աղբատար մեքենաների քանակը

—

4
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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)

—
ոչ
ոչ

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

Հարթագյուղ

Ընդունված
բյուջե

1.Ընդամենը եկամուտներ

Փաստացի

29,536,3

28,982,8

5,639,2

3,988,2

3,751,9

2,739,6

935,6

1,156,6

23,897,1

23,897,1

3.2 սուբվենցիա

—

—

4. Մուտքեր հողի օտարումից

---

423.0

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

29,843,9

28,233,4

1. Ընդամենը ծախսեր

Համայնքի ֆոնդային բյուջերի եկամուտները (հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

1,630,0

1,059,7

1. Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր (հազ. դրամ)

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

1,630,0

1,059,7

1. Ընդամենը ծախսեր

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

10

որից՝
1.1 համայնքային ծառայողներ

5

2. Ապարատի պահպանման ծախսերը, ընդամենը (հազ. դրամ)

5

20,280,0

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
3. Ավագանու անդամների թվաքանակը

5

12. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնախնդիրը
Ոռոգման ջուր
Ներհամայնքային
ասփալտապատում

Ակնկալվող լուծումը
Համայնքի բյուջե և պետական աջակցություն

ճանապարհների Համայնքի բյուջե և պետական աջակցություն

Մանկապարտեզի շենքի կառուցում

Համայնքի բյուջե և պետական աջակցություն
Համայնքի բյուջե և պետական աջակցություն

Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում

6

