
 1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐԾԱՐԾՎԱԾ  
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/ առ 01.10.2013թ./ 

 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
 

N Մարզ,համայնք խնդիրները խնդրի նկարագիրը եւ 
լուծման ուղիները 

կատարողը, 
կատարման 
ժամկետը 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը, ծավալը 

Խնդրի կատարման մասին 
ընթացիկ տեղեկատվությունը 

/ծանոթություն/ 
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33 
              Լեռնանցք Ջրագիծ  

Ներքին ցանցի 
վերականգնում և 
նորակառույց թաղամասի 3 
կմ ջրագծի կառուցում: 

Մարզպետարան  
2009-2010թթ. 

ՀՀ պետբյուջե 
50 մլն դրամ 

«Գյուղական տարածքների 
տնտեսական զարգացման ԾՎԿԳ» 
պետական հիմնարկության, 
համայնքի,  պարենային ծրագրի  եւ 
CHF- ի կողմից 35.11մլն դրամով 
կատարվել են շինարարական 
աշխատանքներ: Աշխատանքներն 
ավարտված են: 

 
 

34 
           Արևաշող Ջրագիծ  

Խմելու ջրագծի կառուցում և 
ներքին ցանցի, բաժանարար 
ջրաբաշխիչ ավազանների 
կառուցում:  

Մարզպետարան  
2009-2010թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
70 մլն դրամ Ավարտված է՝ 70 մլն դրամ : 

 
 
 

36 Շահումյան Ջրագիծ  

Համայնքում խմելու ջրագծի 8 
կմ հատվածի նորոգում, 
սողանքային հատվածների 
պատճառով պահանջվում է 
շրջանցիկ ջրագծի  և 
հենապատերի կառուցում: 

Մարզպետարան 
2009թ. 

ՀՀ պետբյուջե  
27 մլն դրամ 

Ավարտված է՝ 27 մլն.դրամ:  
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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68 

 Ստեփանավանի           
տարածաշրջան Ճանապարհի նորոգում 

Լոռի բերդ տանող 
ճանապարհահատվածի 
նորոգում 
(մշակվել է ծրագիր          
Լոռի Բերդ 
պատմամշակութային 
արգելոց-թանգարան 
հիմնելու նպատակով):  

Մարզպետարան 
2010-2012թթ. 

ՀՀ պետբյուջե 
240 մլն դրամ 

Աշխատանքներն ավարտված են 26.445 
մլն դրամ:  

 
 

71 
     Լեռնանցք Ճանապարհի կառուցում Լեռնանցքի դպրոց տանող  

ճանապարհի կառուցում:  
Մարզպետարան  

2009-2010թթ. 
ՀՀ պետբյուջե 
40 մլն դրամ 

Աշխատանքներն ավարտված են 38.4 
մլն դրամ:  

 
 

73 

      Արևաշող Ասֆալտապատում 
Համայնքի կենտրոնական 
ճանապարհի 
ասֆալտապատում:  

Մարզպետարան 
2010-2012թթ. 

ՀՀ պետբյուջե 
360 մլն դրամ 

ՀՀ  տրանսպորտի և կապի 
նախարարության ԾԻԳ-ի հայտարարած 
մրցույթում 380 մլն դրամ գումարով 
շահել է <Արգիշտի> ՍՊ ընկերությունը:  
24.05.2013թ. պայմանագիրը կնքվել է:  
Շինարարական աշխատանքները 
սկսվել են: Կատարված է 70մլն դրամի 
աշխատանքներ: 

 
75     Ախթալա Ճանապարհի  

հիմնանորոգում 

Քաղաքի ներհամայնքային 
ճանապարհների և կամրջի 
հիմնանորոգում: 

Մարզպետարան 
2009-2010թթ.  

ՀՀ պետբյուջե 
25 մլն դրամ 

Ավարտված  է  
24.017մլն դրամ 

78      Թումանյան Փողոցի վերանորոգում Քաղաքի կենտրոնական 
փողոցի վերանորոգում:  

Մարզպետարան 
2009-2010թթ.  

ՀՀ պետբյուջե 
30 մլն դրամ 

Ավարտված  է  
9.6մլն դրամ 
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133 

Շիրակամուտ Գազաֆիկացում 

Երկաթգծից հարավ գտնվող 
թաղամասի թվով 162 
տնտեսությունների  
գազաֆիկացում:   

Մարզպետարան 
2008-2009թթ. 

ՀՀ պետբյուջե,         այլ 
աղբյուրներ                 
35 մլն.դրամ 

Ցածր ճնշման խողովակաշարի 
շինարարական աշխատանքներն 
ավարտված են: 
26մլն.դրամ:   2012թ. աշխատանքները 
շարունակվել են «Գյուղական 
տարածքների տնտեսական 
զարգացման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»-ի 
կողմից, համայնքը կատարել է 
ներդրում 3.37մլն դրամ,  կառուցվել է 
2.6կմ ցածր ճնշման գիծ, բայց 
շահագործման չի հանձնվել:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ք. Սպիտակ Գազաֆիկացում 

Քաղաքի 4 թաղամասերի 
(Բանավան, Օդակայան, 
Փախստականների, 
Գր.Լուսավորիչ) թվով 384 
տնտեսությունների 
գազաֆիկացում 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե,           
այլ աղբյուրներ                 

55 մլն.դրամ 

Գր.Լուսավորիչ թաղամաս՝ 
«Գյուղական տարածքների 
տնտեսական զարգացման ԾՎԿԳ» 
պետական հիմնարկության կողմից 
նախագծման աշխատանքներն 
ավարտված են: Համաձայն  ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմի  
«Գյուղական տարածքների 
տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» -ը 
աշխատանքների կավարտի  2013թ. 
ապրիլի 30-ին: 
Բանավան թաղամասում ավարտվել 
են ցածր ճնշման գազատարի 
շինարարական աշխատանքները:  
Փախստականների թաղամասի 
գազաֆիկացումը ընդգրկվել է ՀՀ 
կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 
1436-Ն որոշման 5-րդ հավելվածում   
4.5 մլն դրամ գումարով: Նշված 
գումարով աշխատանքներն 
ավարտված են: Սպիտակ քաղաքի 
Օդկայան թաղամասի 
գազաֆիկացման աշխատանքներն 
ավարտված են, ցանցին միացած է 40 
բաժանորդ:   
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200 
             Խնկոյան Տանիքների վերանորոգում 

Դպրոցի շենքի և մշակույթի 
տան  տանիքների 
վերանորոգում, 
համաֆինանսավորում`        11 
մլն դրամ, մարզի միակ դպրոցն 
է, որ ունի հարթ տանիք, թեև 
կառուցվել է երկրաշարժից 
հետո 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե,      այլ 
աղբյուրներ 
80 մլն դրամ 

Դպրոցի տանիքի   կառուցման                         
/հիմնանորոգման/  
աշխատանքներն ավարտված են.  
52.929 մլն.դրամ  
 
 
Մշակույթի տան հիմնանորոգման 
աշխատանքներն ավարտված են. 
59.952 մլն.դրամ  
 
 

 
203 

  ք.Ստեփանավան Գույքի հատկացում 
Անդրանիկ Մարգարյանի 
անվան մշակույթի պալատի 
գույքի ապահովում 

Մարզպետարան 
2009թ 

ՀՀ պետբյուջե 
20 մլն դրամ 

Կատարված է    
19.397մլն.դրամ 

 



 5 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

244 Լեռնապատ Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում 

Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում  

ՀՍՆՀ                
2008-2009 թթ. 

ՀՀ պետբյուջե          այլ 
աղբյուրներ  
20 մլն.դրամ, 

ՀՍՆՀ                       110 
մլն.դրամ 

Աշխատանքներն ավարտված են: 
16մլն.դրամ  
ՀՀ պետբյուջե: 

 
 

245 Նոր Խաչակապ Շենքի գնում Գյուղի համայնքային 
կենտրոնի համար շենքի գնում 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
18 մլն դրամ 

Ավարտված է: 
ՀՀ կառավարության 03.11.2011թ. 
թիվ 1557-Ա որոշում: Գնումը 
կատարվել է   20 մլն դրամ 
գումարով: 

 
 

247 

Վանաձոր Տանիքների վերանորոգում Թվով 22 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների նորոգում 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
120 մլն դրամ 

 ՀՀ Նախագահի թիվ 128 
կարգադրության մեջ ընդգրկված 
է 22 բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների նորոգում եւ 
աշխատանքների կատարման 
համար սահմանվել է ժամկետ 
2008-2009թվականները: Այդ 
ժամանակահատվածում որեւէ 
ֆինանսավորում պետական 
բյուջեից չի իրականացվել: 
Հետագայում, հրատապ լուծում 
պահանջող հիմնախդիրների 
համար ՀՀ կառավարության 
03.02.2011թ. N108-Ն, 29.09.2011թ. 
N1436-Ն, եւ 24.05.2012թ. N711-Ն 
որոշումներով Վանաձոր 
քաղաքում իրականացվել է 29 
բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների հիմնանորոգում, 
211.12 մլն դրամ գումարով: Այդ 
թվում, N 108-Ն որոշմամբ՝ 
121.77մլն դրամ, N1436-Ն-
որոշմամբ 13.5մլն դրամ, եւ N711-Ն 
որոշմամբ 75.85մլն.դրամ: ՀՀ 
Նախագահի թիվ 128-Ա 
կարգադրությամբ հաստատված 
միջոցառումների ցանկով 
նախատեսված աշխատանքների 
վերաբերյալ պարբերաբար տրվել 
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է տեղեկատվություն այդ 
գումարների շրջանակներում 
նախատեսված աշխատանքների 
վերաբերյալ: Այնպես որ, վերը 
նշված 211.12 մլն դրամ գումարի 
մեջ ընդգրկված են բոլոր 
կատարված աշխատանքները: 
Վերը նշված աշխատանքներն 
ավարտված են:  
ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. 
N 1392-Ն որոշմամբ Վանաձոր 
քաղաքի եւս 13 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգման համար 
նախատեսված է 100 մլն դրամ: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 

 
 

248 

Ալավերդի Տանիքների վերանորոգում 
Թվով 18 բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
105 մլն դրամ 

ՀՀ կառավարության 
որոշումներով Ալավերդի 
քաղաքին հատկացվել է 
համապատասխանաբար 50.82մլն 
դրամ /N 108-Ն որոշում/, 50 մլն 
դրամ / N1436-Ն որոշում/ եւ 37.2 
մլն դրամ / N711-Ն որոշում/:  
Ընդհանուր գումարը կազմում է 
138.02 մլն դրամ: Պետբյուջեի 
ֆինանսավորմամբ ավարտվել է 
15 բնակելի շենքերի տանիք, 3 
բնակելի շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգումը կատարվել է 
Ալավերդու քաղաքապետարանի 
ֆինանսավորմամբ: Այսպիսով, 18 
բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների հիմնանորոգման 
աշխատանքները ավարտվել  են: 
ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. 
N 1392-Ն որոշմամբ Ալավերդի 
քաղաքի եւս 8 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգման համար 
նախատեսված է 80մլն դրամ: 
Աշխատանքներն ավարտված են:  
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1 2 3 4 5 6 7 

Բնակելի տների կառուցում 

1988թ. երկրաշարժի 
էպիկենտրոն հանդիսացող 
Շիրակամուտ գյուղում 
անօթևան ընտանիքների 
բնակապահովում 

Մարզպետարան 
2009-2012թթ.  /տես կետ 253/ 

 
 
 
 

249 
 
 
 Շիրակամուտ 

Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում 

Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում 

ՀՍՆՀ                
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
30 մլն դրամ,  

ՀՍՆՀ                      110 
մլն դրամ 

2009թ. ՀՀ պետբյուջեից 
հատկացվել է 31մլն.դրամ,                     
ՀՀ կառավարության 26.06.2008թ. 
թիվ 647-Ն  որոշում: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 
Շահագործման է հանձնվել 
01.10,2009թ: 

 
 

250 
Ախթալա Տանիքների վերանորոգում 

Թվով 20 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

Մարզպետարան 
2008-2009թթ 

ՀՀ պետբյուջե 
110 մլն դրամ 

247 կետում նշված ՀՀ 
կառավարության որոշումներով 
Ախթալա  քաղաքին հատկացվել է 
համապատասխանաբար 31.8մլն 
դրամ /N 108-Ն որոշում/, 25.0 մլն 
դրամ / N1436-Ն որոշում/ եւ 11.3 
մլն դրամ / N711-Ն որոշում/: 
Ընդհանուր գումարը կազմում է 
68.1 մլն դրամ: Պետբյուջեի 
ֆինանսավորմամբ ավարտվել է 11 
բնակելի շենքերի տանիք, եւս 2 
բնակելի շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգումը կատարվել է 
Ախթալայի քաղաքապետարանի 
ֆինանսավորմամբ: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 
ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. 
N 1392-Ն որոշմամբ Ախթալա 
քաղաքի եւս 4 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգման համար 
նախատեսված է 30մլն դրամ: 
Աշխատանքներն ավարտված են:  
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1 2 3 4 5 6 7 

 
252 Թումանյան Տանիքների վերանորոգում 

Թվով 5 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
վերանորոգում, 
1 բնակելի շենքի ամրացում 

Մարզպետարան  
2008-2012թթ. 

ՀՀ պետբյուջե 
70 մլն դրամ 

Ընդգրկված է 5 բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
վերանորոգում եւ 1 բնակելի շենքի 
ամրացում: Կատարվել է 6 
բնակելի շենքերի տանիքների 
վերանորոգում,  ծախսվել է 38մլն 
դրամ: Աշխաըանքներն 
ավարտված են: Շենքի 
ամրացումն ավարտվել է,  
ծախսվել է  44.109 մլն դրամ՝ 
պետ.բյուջեի ֆինանսավորմամբ: 

 
 
 

253 
 
 
 
 
 
 
 

Մարզի  թվով 33                 
համայնքներ 

Գյուղական 
բնակավայրերում 

երկրաշարժից անօթևան 
մնացած թվով 1857 

ընտանիքների 
բնակարանային 

ապահովում 

Երկրաշարժից անօթևան 
մնացած ընտանիքների 
բնակապահովում ԲԳՎ 

տրամադրման և կիսակառույց 
բնակելի տների 

շինարարության ծրագրերով 

Մարզպետարան  
2009-2012թթ. 

2008թ.                       
ՀՀ պետբյուջե 
640 մլն դրամ 

2008թ.կառուցվել են  
72 նոր բնակելի տներ 

2009-2012թթ.<<Գլենդել Հիլզ>> 
ՓԲ ընկերության կողմից 
 կառուցվել եւ բնակիչներին է 
հանձնվել 627 բնակելի տուն՝ 
2,3,4,5 սենյակի պահանջարկ 
ունեցող ընտանիքների համար, 
այդ թվում՝ 80-ը Շիրակամուտում: 
Աշխատանքները սկսվել են 2009թ. 
հունիսի 28-ին :  Շինարարական 
աշխատանքները դադարեցված 
են: 
Մինչեւ 10 շահառու ունեցող 
համայնքներում 2009թվականին 
6 ընտանիքի համար 
բնակարանների գնման 
վկայագրերի միջոցով գնվել են 
բնակելի տներ (բնակարաններ): 
Շինարարության ընթացքում է 419 
բնակելի տուն: Մեկ սենյակի 
հավակնող 243 ընտանիքի հետ 
կնքվել է պայմանագիր եւ վճարվել  
են  ֆինանսական աջակցության 
գումարները` 729 մլն. դրամ: 
Առ 01.06.2013թ. 350 ընտանիք  
մերժվել է հանձնաժողովի 
որոշմամբ:  

254 Շահումյան Տանիքների վերանորոգում 
Գյուղի թիվ 2, 4  բնակելի 

շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգում 

Մարզպետարան  
2008-2010թթ. 

ՀՀ պետբյուջե 
22 մլն դրամ 

Աշխատանքներն ավարտված են, 
գումարը` 22 մլն դրամ: 
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Ծանոթություն՝ 

1.242-243 կետերի կատարողը նշված էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը, խդիրը լուծվում է ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշմամբ 

1 2 3 4 5 6 7 

242* Հարթագյուղ Համայնքային կենտրոն Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում ՔՆ 2009-2011թթ. ՀՀ պտբյուջե 

154մլն.դրամ 

Ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության 
29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշման 5-րդ 
հավելվածում 30մլն դրամ, ՀՍՆՀ-
կողմից 125մլն դրամ: Պետբյուջեի մասով 
աշխատանքներն ավարտված  են: 
ՀՍՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ 
աշխատանքները շարունակվում են: 
Աշխատանքները մոտենում են 
ավարտին: 

243 Արեւաշող Համայնքային կենտրոն Համայնքային կենտրոնի 
կառուցում ՔՆ 2009-2011թթ. ՀՀ պտբյուջե 

130մլն.դրամ 

Ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության 
29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշման 5-րդ 
հավելվածում 35մլն դրամ, ՀՍՆՀ-
կողմից 125մլն դրամ : Պետբյուջեի 
մասով աշխատանքներն ավարտված  
են: ՀՍՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ 
աշխատանքները շարունակվում են: 

246 Ղուրսալի 
Բնակելի տների  

կառուցում 

15 փախստական 
ընտանիքների 

բնակապահովում /ԲԳՎ/ 
ՔՆ 2009-2011թթ. ՀՀ պտբյուջե 

80մլն.դրամ 

Գնվել է 4 բնակելի տուն, 2 բնակարան 
21.75մլն դրամ գումարով: ՀՀ 
Նախագահի 2008թ. հուլիսի 30-ի ՆԿ-
128-Ն կարգադրության միջոցառումների 
ցանկում նշված է 15 փախստական 
ընտանիք, սակայն 
ուսումնասիրությունների արդյունքում 
պարզվել է, որ համայնքում առկա է 
միայն 9 բնակարանային խնդիր եւ 
փախստականի կարգավիճակ ունեցող 
ընտանիք, որից 6-ը ընդգրկվել է 
ծրագրում, 3-ը՝ մերժվել. մնացած 
ընտանիքներն այլ բնակավայրերից 
Ղուրսալի համայնք տեղափոխված եւ 
փախստականի կարգավիճակ չունեցող 
ընտանիքներ են: ՀՀ կառավարության 
07.02.2013թ. թիվ 130-Ն որոշմամբ 
հատկացվել է 5 մլն. դրամ մեկ 
փախստական ընտանիքի համար 
բնակարան գնելու համար: Գնվել է 
բնակելի տուն 4.9 մլն դրամ գումարով: 
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2.  Համայնքների համարակալումը կատարված է ՀՀ նախագահի թիվ ՆԿ-128-Ա ժամանակացույցին համապատասխան: 

 * Մարզի 33 համայնքների վերաբերյալ բերված տեղեկատվությունը  /253/ վերաբերում է նաեւ Շիրակամուտ համայնքին  /249/:   

* 253 կետում նշված 1857  թիվը հաստատվել էր ՀՀ կառավարության 2008թ. հունիսի 12-ի նիստի թիվ 23 արձանագրային որոշմամբ: Հետագայում, համաձայն ՀՀ 

կառավարության 2008թ. նոյեմբերի 13-ին ընդունված թիվ 1337-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կատարվեց  33 համայնքների  հերթացուցակների ճշգրտումը, ինչի 

արդյունքում  2008թ. դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ շահառուների թիվը դարձավ 1712:  

*204 եւ 242 կետերի վերաբերյալ`հարցը լուծվում է համայնքային կենտրոնի կառուցմամբ: 

 

 

 

Կատարող՝ մարզպետի խորհրդական 

Լ.Ասլանյան Հեռ. 0322 4 22 29 


