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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
Լոռու մարզն իր տնտեսական ներուժով ու զարգացման
միտումներով
Հայաստանի
Հանրապետության
կարևոր
տարածաշրջաններից է, և տրամաբանական է, որ մարզի
տնտեսական զարգացման հեռանկարներն ու հիմնախնդիրների
լուծման գործընթացը մշտապես գտնվում է Հանրապետության
Նախագահի և կառավարության տեսադաշտում:
Ծրագիրը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության
ռազմավարությանը, ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N1207-Ն
որոշմամբ հաստատված Կայուն զարգացման ծրագրին:
Ծրագրի մշակման ընթացքում օգտագործվել է «Լոռու մարզի 2010-2013թթ սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրի» կազմման ընթացքում Լոռու մարզպետարանում
կուտակված արժեքավոր փորձն ու հարուստ տեղեկատվական շտեմարանները:
Կարծում եմ` այն կնպաստի մեր հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման
ռազմավարական գերակա նպատակ հռչակված տարածքային համաչափ զարգացման
խնդրի, ինչպես նաև Լոռու մարզի 113 համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառված
առաջնահերթ հիմնախնդիրների և մարտահրավերների արդյունավետ լուծմանը: Վստահ եմ,
որ այս և նմանատիպ ծրագրերի հետևողական ու լիարժեք իրականացման շնորհիվ մենք
կհասնենք մեր նպատակին` Լոռու մարզը դարձնել Հայաստանի ամենազարգացած
մարզերից մեկը:
Ծրագրի կազմման աշխատանքները համակարգվել է մարզպետի կողմից: Այդ
գործում իր զգալի ներդրումն է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային
կառավարման նախարարը և նախարարության աշխատակազմը: Ոլորտային խնդիրների
ճիշտ ձևակերպումներին ու մարզի զարգացման ծրագրում դրանց ընդգրկմանը նպաստել է
համագործակցությունը ճյուղային նախարարությունների, հանրապետական գործադիր և
պետական կառավարման այլ մարմինների հետ:
Մարզի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող այս ծրագրի մշակման
աշխատանքներն իրականացվել է մարզային զարգացման ծրագրի մշտական գործող
ինստիտուցիոնալ ձևավորված կառույցների (մարզային զարգացման հանձնաժողով,
ոլորտային աշխատանքային խմբեր, մոնիտորինգի և գնահատման խումբ) անդամների
ջանադիր աշխատանքի շնորհիվ, որոնց մեջ բացի մարզպետարանի աշխատակիցներից,
իրենց համաձայնությամբ ընդգրկված են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների, հասարակական
և մասնագիտացված կազմակերպությունների հմուտ և փորձառու մասնագետներ:
Ծրագրի
մշակման
ընթացքում,
մասնակցային
գործընթացի
ապահովման
համատեքստում, հաշվի են առնվել բնակչության տարբեր սոցիալական խմբերի,
գործարարների, հասարակական և այլ կազմակերպությունների առաջարկություններն ու
դիտողությունները:
Ծրագրի մշակմանն աջակցած պետական կառավարման բոլոր մարմիններին, Լոռու
մարզի խորհրդի անդամներին, Մարզային զարգացման հանձնաժողովին, ստեղծված
աշխատանքային խմբերին և աշխատանքների հաջող իրականացման գործում կարևոր
ներդրում ունեցած բոլոր անձանց մարզպետարանի անունից հայտնում ենք մեր խորին
շնորհակալությունը:
ՀՀ Լոռու մարզպետ`

Ա. Նալբանդյան
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԱՌ
ԱԱՀՀՀ
ԱԽ
ԱՀՌԾ
ԱՄԳ
ԱՎԾ
ԳԷՖ
ԵՄ
ԿԶԾ
ՀԿ
ՀՏԶԾ
ՄԱԿ ԶԾ
ՄԺԾԾ
ՄԱՄՀ
ՄԱԿ ՀՊԾ
ՄԶԱՀ
ՄԶԳ
ՄԶՄԿ
ՄՄՈՒՀ
ՄԶԾ
ՄՎ
ՆԴՀ
ՍԾՏԳ
ՍՄՎ
ՏԻՄ
ՏԻ
ՏՀԻ
ՏՀՏ
ՏՀԶԿ
ՈւԹՀՎ
ՓՄՁ
ՓՄՁ ԶԱԿ

Ազգային անվտանգության ռազմավարություն
Առավել աղքատ համայնքների համալիր հետազոտության
Աշխատանքային խումբ
Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր
Աղքատության մասնակցային գնահատման
Ազգային վիճակագրական ծառայություն
Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ
Եվրամիություն
Կայուն զարգացման ծրագիր
Հասարակական կազմակերպություն
Հայաստանի տարածքային զարգացման ծրագիր
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Միջին ժամկետ ծախսային ծրագիր
Մարդկային աղքատության մոդիֆիկացված համաթիվ
ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագիր
Մարդկային զարգացման ազգային հետազոտությունը
Միջազգային զարգացման գործակալություն
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն
Մարզի զարգացման ծրագիր
Մոնիտորինգ և վերլուծություն
Նախադպրոցական հաստատություն
Սոցիալական ծառայության տեղական գրասենյակ
Սոցիալական մոնիտորինգ և վերլուծություն
Տեղական ինքնակառավարման մարմին
Տեղական ինքնակառավարում
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Տարածքային հարկային տեսչություն
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
Ուժեղ և թույլ կողմերի հնարավորությունների վերլուծություն
Փոքր և միջին ձեռնարկություններ
Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն
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1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՀՀ Լոռու մարզում արդեն 15 տարուց ավելի է ինչ պետական կառավարման
տարածքային
մարմնի`
մարզպետարանի
կողմից
որդեգրվել
է
գործունեության
իրականացման ծրագրային տրամաբանությունը: Պետք է նշել, որ առաջինը Հայաստանում,
միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ, համակարգային հենքի վրա, Լոռու մարզում
է փորձ արվել կազմել ու իրականացնել 2001-2005թթ. մարզի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիր` ԵՄ ՏԱՍԻՍ ծրագրի շրջանակներում կազմվել է ծրագիր, արժանացել է
կառավարության հավանությանը, սակայն հիմնականում ֆինանսավորման բացակայության
պատճառով իրականացվել է մասամբ` որքանով որ հաջողվել է համադրել համայնքների
հնարավորություններն ու դոնոր կազմակերպությունների առաջնահերթություններն ու
միջոցները: Մարզային իշխանությունների նախաձեռնությամբ 2006թ. վերանայվել է այդ
ծրագրի գերակա ուղղություններն ու իրականացման միջոցառումների ցանկն ու մշակվել ՀՀ
Լոռու մարզի 2006-2010թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը: Պետք է նշել, որ
մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրային տրամաբանությունը դրական
ազդեցություն է թողել ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի
վրա, սակայն այն էլ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե այն համահունչ լիներ կառավարության
ընդհանուր
պետական
զարգացման
ծրագրերի
առաջնահերթությունների
ու
գերակայությունների հետ:
2. 2003թ. օգոստոսի 8-ի ՀՀ կառավարության թիվ 994-Ն որոշմամբ հաստատվեց
«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը» (այսուհետ` ԱՀՌԾ), որով և հիմք
դրվեց
ՀՀ-ում
ռազմավարական
համապետական
զարգացման
ծրագրային
տրամաբանությամբ գործունեությանը: ԱՀՌԾ-ի հիմնական առանձնահատկություններից է
այն, որ որպես հիմնական գերակայություններից ու առաջնահերթություններից մեկն է
հռչակված հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական խնդրին
հասնելու տարածքային համաչափ զարգացման սկզբունքը:
3. Հանրապետությաւն տնտեսության ու սոցիալական բոլոր բնագավառներում
շարունակական զարգացման նկատելի բարձր տեմպերը, ինչպես նաև կառավարության
կողմից ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հետևողական իրականացումը ենթադրեց նաև
կառավարության կողմից «Միջին ժամկետ ծախսային ծրագրի» (ՄԺԾԾ) համակարգի
ներդրումը, ԱՀՌԾ-ի վերանայում (ՀՀ կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 30-ի թիվ 1207-Ն
որոշմամբ հաստատված Կայուն Զարգացման Ծրագիրը (ԿԶԾ), որն ըստ էության ԱՀՌԾվերանայված տարբերակն է ):
4. Հանրապետական
զարգացման համակարգված
ծրագրերի կազմումն
ու
իրականացումը տրամաբանորեն թելադրեց նաև նույն հենքի վրա դրված տարածքային`
մարզային զարգացման ծրագրերի կազմումն ու իրականացումը: Նման առաջին փորձ
հանդիսացավ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության
ֆինանսական աջակցությամբ կազմված ու իրականացված Հայաստանի տարածքային
զարգացման ծրագիրը (ՀՏԶԾ), որի շրջանակներում 2005-2008թթ. ՀՀ Տավուշի ու
Գեղարքունիքի մարզերում կազմվեց ու հաջողությամբ փորձարկվեց ծրագիրը: ՀՀ
կառավարության 18.09.20008թ. թիվ 38-Ա որոշմամբ հավանության արժանացավ և
ընդունվեց «Մարզերի զարգացման ծրագրերի մշակման ու իրականացման հայեցակարգ»-ը,
որի հիմքում ընկած է ՀՏԶԾ-ի այդ երկու փորձնական
ծրագրերի (ՀՀ Տավուշի և
Գեղարքունիքի մարզերի 2008-2011թթ. ԶԾ) կառուցվածքային ու մասնակցային
սկզբունքները:
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5. ՀՀ կառավարության 01.10.2009թ. թիվ 1030-Ն որոշմամբ ընդունվեց «ՀՀ 20102013թթ.
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
ծրագիրը»,
որով
համապետական
ռազմավարական ծրագրերի դրույթները հաջողությամբ իրականացվում է Լոռու մարզում:
6. Սույն ծրագրի կազմման ու իրականացման հիմնական նպատակն է
համապետական ռազմավարական ծրագրերին համահունչ և համաձայնեցված ձևով ձգտել
իրականացնել ՀՀ Լոռու մարզում ԿԶԾ-ով նախանշված աղքատության հաղթահարման ու
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշները:
7. Ինչպես նշված է հայեցակարգում, հանրապետության յուրաքանչյուր մարզ ունի իր
յուրահատկություններն ու առանձնահատկությունները, որոնք պարտադիր կերպով պետք է
հաշվի առնվեն զարգացման ծրագրերի կազմման ու իրականացման ողջ ընթացքում: ՀՀ
Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի կազմման ու իրականացման ընթացքում, հատկապես
աղքատության գնահատման մասում, հաշվի է առնվել հետևյալ առանձնահատկությունները`
1. ՀՀ Լոռու մարզում 1988թ. աղետի հետևանքների առկայությունը, որը
հատկապես կարևոր չափանիշ է մարզում աղքատության գնահատման ժամանակ;
2. ՀՀ Լոռու մարզն ունի արդյունաբերական հզոր անցյալ և մեծ պոտենցիալ և
մարզում
գործում
են
արդյունաբերության
բոլոր
ճյուղերը
ներկայացնող
ձեռնարկություններ;
3 .ՀՀ Լոռու մարզում գերակշռում է քաղաքային բնակչությունը` 58.46%
4. ՀՀ Լոռու մարզը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային
դարպաս
5. ՀՀ Լոռու մարզում (հատկապես մարզկենտրոն Վանաձորում) գործում են 80ից ավելի հասարակական, ոչ կառավարական կազմակերպություններ սոցիալական
ուղղվածության
(կրթություն և գիտություն, մշակույթ, առողջապահություն,
սոցիալական պաշտպանություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն) բոլոր
ասպարեզներում:
8. ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. ՄԶԾ-ը կազմվել է համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N38 արձանագրային
որոշմամբ հաստատված հայեցակարգի: Ծրագրի մշակման ընթացքում օգտագործվել է «ՀՀ
Լոռու մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի» կազմման
ընթացքում Լոռու մարզպետարանում կուտակված փորձն ու հարուստ տեղեկատվական
շտեմարանները:
9. ՄԶԾ առանցքը մարզի բոլոր համայնքների հիմնախնդիրներն են, որոնց լուծման
գործընթացը 2004-2013 թվականների ընթացքում մշտապես գտնվել է Լոռու մարզպետի
ուշադրության կենտրոնում: Մարզպետի դերը զգալի է եղել նաև մարզի զարգացման
խնդիրների լուծման մեջ մասնակցության գործընթացի ապահովման ուղղությամբ: Լոռու
մարզպետը մարզի քաղաքային և գյուղական բոլոր համայնքներում անձամբ հանդիպում է
բնակչության տարբեր սոցիալական խմբերի, գործարարների, հասարակական և այլ
կազմակերպությունների հետ, լսում նրանց առաջարկությունները, դիտողությունները, դրանք
հանձնարարականների
տեսքով
ներկայացնում
մարզպետարանի
աշխատակազմի
համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և պահանջում մշակել
հիմնախնդիրների լուծման ծրագրեր: Բացի այդ, մարզում պարբերաբար կազմակերպվել են
մարզպետարանի աշխատանքային խմբերի հանդիպումներ համայնքների բնակչության հետ,
որոնց հիմնական նպատակն էր մարզի բնակչության իրական սոցիալ-տնտեսական վիճակի
բացահայտումը, բնակիչներին մտահոգող և նրանց կողմից առաջ քաշված կարևորագույն
հարցերի քննարկումը, հետադարձ կապի ապահովումը, ինչպես նաև մարզի զարգացման
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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խնդիրների վերաբերյալ բնակչության իրազեկության մակարդակի բարձրացումը:
Արդյունքում մարզի հիմնախնդիրները մարզպետի կողմից ներկայացվել են կենտրոնական
իշխանությանը և արձանագրվել Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության
տեսադաշտում:
10. Ծրագրի կազմման աշխատանքների համակարգման գործը կատարել է
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
նախարարությունը:
Ոլորտային խնդիրները քննարկվել են ճյուղային նախարարություններում, հանրապետական
գործադիր և պետական կառավարման մարմիններում:
11. Մարզային զարգացման հանձնաժողովում, ոլորտային աշխատանքային խմբերում,
բացի մարզպետարանի աշխատակիցներից, իրենց համաձայնությամբ ընդգրկվել են նաև
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրապետական գործադիր մարմինների
տարածքային
ծառայությունների,
հասարակական
և
մասնագիտացված
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ:
12. Մարզպետարանում կուտակված ամբողջ տեղեկատվությունը ենթարկվել է
վերլուծության, իրականացված վերլուծությունների արդյունքները ներկայացվել են ոլորտային
յոթ աշխատանքային խմբերին, որոնք ձևավորվել են 2009 թվականի փետրվարի 25-ի Լոռու
մարզպետի թիվ 49-Ա որոշման համաձայն և գործել են հետևյալ ուղղություններով.
1. Արդյունաբերություն, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրություն և Մասնավոր
հատված
2. Գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն և ընդերքի օգտագործում,
3. Կրթություն, մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր,
4. Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն,
5. Քաղաքաշինություն,
6.Ենթակառուցվածքներ
(ջրամատակարարում
և
ջրահեռացում,
ճանապարհաշինություն, տրանսպորտ, գազամատակարարում),
7.Տարածքային
կառավարում,
տեղական
ինքնակառավարում
և
քաղաքացիական հասարակություն:
13. ՄԶԾ կազմման աշխատանքներին բացի մարզպետարանի աշխատակազմից
ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել նաև հանրապետական գործադիր մարմինների
տարածքային ծառայությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզում
գործող հասարակական կազմակերպությունների որոշակի մասը, մասնագիտացված որոշ
կազմակերպություններ ու անհատ փորձագետներ:
14. Աշխատանքային խմբերի գործունեության արդյունքում մշակված ոլորտային
ռազմավարությունները քննարկվել են Մարզային զարգացման հանձնաժողովի կողմից և,
արժանանալով վերջինիս հավանությանը, ընդգրկվել են ՄԶԾ-ում: ՄԶԾ-ի վերջնական
տարբերակը հաստատվել է ՄԶՀ նախագահի` ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից և ներկայացվել
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարին:
15. ՄԶԾ իրագործման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները և նրանց
ծախսման ուղղությունները գնահատված են: Յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային
պլանները կազմելու ժամանակ, երբ հաստատված կլինեն տվյալ տարվա պետական բյուջեից
մարզին հատկացված ֆինանսական միջոցները և համայնքային բյուջեները, կվերանայվեն
տվյալ տարվա իրականացվելիք միջոցառումերի ցանկերը` ըստ ոլորտների (12-րդ գլխում
բերված) և նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները:
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16. Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի կառուցվածքը - Ծրագրի սկզբում
ներկայացվում է մարզի ընդհանուր համառոտ բնութագիրը: 3-րդ գլխում տրվում է
աղքատության գնահատականը, վերլուծվում են դրա հիմնական պատճառները, վերջին
տարիների միտումները և նախանշվում են այն ոլորտները, որտեղ ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումները որոշ ներդրումային ծրագրերի հետ համատեղ, հնարավորություն կտան
առավել նպատակային և արդյունավետ ձևով կրճատել աղքատության մակարդակը: Այդ
ոլորտներն են գործարար և ներդրումային միջավայրի զարգացումը, փոքր ու միջին
ձեռնարկատիրությանն
աջակցումը,
արդյունաբերությունը,
էներգետիկան,
գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջությունը, սոցիալական ոլորտները (առողջապահություն,
կրթություն, սոցիալական պաշտպանություն), համայնքների զարգացումը (կառավարման
ապակենտրոնացում,
տեղական
ինքնակառավարման
ուժեղացում,
մասնակցային
գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքներ) և
բնապահպանությունը:
17. Մարզի տնտեսական զարգացման և աղքատության հաղթահարման կարևորագույն
ուղղությունը գործարար ակտիվության բարձրացումն է մասնավորապես փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության աջակցության միջոցով (Գլուխ 4): Այս գլխում վերլուծվում է մարզի
տնտեսության իրավիճակը, նրա ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման հնարավորություններն
ու խոչընդոտները: Մանրամասն ներկայացվում են Լոռու արդյունաբերության և
էներգետիկայի ոլորտների վերաբերյալ վերլուծությունները, ՓՄՁ-ների զարգացման
խոչընդոտները, դոնորների կողմից աջակցմանն ուղղված միջոցառումները, ոլորտների
զարգացման հեռանկարներն ու ռազմավարությունը: Այստեղ կարևորվել է մարզի
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնագավառներում ունեցած հզոր ներուժի հիման վրա
ոլորտների բազմաճյուղ զարգացումը:
18. Մարզի սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում իրավիճակի վերլուծությունը,
հիմնախնդիրները և զարգացման բնագավառներում առաջարկվող միջոցառումները (Գլուխ
5) նպատակաուղղված են այդ ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացմանը:
Այս ուղղությամբ վերջին տարիներին բավականաչափ ծրագրեր են իրագործվել, սակայն
ՄԶԾ-ով նախատեսված միջոցառումներն ամբողջությամբ իրագործելու համար զգացվում է
լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման և կառավարության ու դոնորների առավել
համակարգված գործունեության անհրաժեշտությունը:
19. Մարզի գյուղատնտեսության իրավիճակը և ոլորտի ռազմավարությունը վերլուծված
է Գլուխ 6-ում: Այս ոլորտում կարևոր նպատակ է ֆերմերների եկամուտների ավելացումը և
որպես արդյունք` գյուղական աղքատության կրճատումը, կենդանիների հիվանդությունների
կանխարգելումը, գյուղական ենթակառուցվածքների զարգացումը, ֆերմերներին մատուցվող
ուսուցողական-խորհրդատվական ծառայությունների բարելավումը, գյուղատնտեսական
արտադրանքի ապրանքայնության աճի ապահովումը:
20. 6-րդ գլխում ներկայացված է նաև բնապահպանությունն ու ընդերքի
օգտագործումը, որտեղ առաջնային խնդիր է համարվում Լոռու մարզում արդյունաբերական
և բնապահպանական ռազմավարությունների խոր, այլընտրանքային վերլուծությունը, դրանց
համադրումը, միասնական արդյունաբերա-բնապահպանական համալիր ծրագրի ընդունումը
և իրականացումը, ինչը կնպաստի մարզի սոցիալ-տնտեսական հզորացմանը: Այստեղ
ներկայացված են բնապահպանական իրավիճակը, ոլորտի խնդիրների լուծմանն ուղղված
միջոցառումները, մասնավորապես` անտառների համայնքային կառավարման խնդիրները.
այլընտրանքային և էկոլոգիապես ավելի անվտանգ արդյունաբերության, էներգետիկայի
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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զարգացումը. բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների իրազեկության բարձրացումը, մարզի լեռնային արոտավայրերի վիճակի
գնահատումը և նրանց բարելավման միջոցառումների մշակումը և այլն:
21. 7-րդ գլուխում ներկայացված է մարզի քաղաքաշինության ոլորտի իրավիճակի
վերլուծությանը և զարգացման ռազմավարությունը: Այս ոլորտում կարևորագույն խնդիր է
հանդիսանում աղետի գոտու բնակարանաշինության խնդիրներն ու ենթակառուցվածքների
վերականգնման հարցը:
22. 8-րդ գլուխը նվիրված է մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքներին:
Այստեղ կարևորվել են մարզի և համայնքների ճանապարհային, ջրամատակակաման և
գազամատակարարման ցանցերի զարգացումը, մարզի համայնքների գազաֆիկացման
գործընթացի ավելի արագ շարունակումը:
23. Տարածքային
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
արդյունավետության բարձրացմանն ու քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն
ուղղված խնդիրները ներկայացված են 9-րդ գլխում: Այստեղ կարևորվել է տարածքային
կառավարման և ՏԻ բնագավառի օրենսդրության կատարելագործումը, համայնքների,
ինչպես նաև մարզպետարանի կարողությունների հզորացումը, քաղաքացիական
հասարակության հետ հարաբերություններում մասնակցային գործընթացի ապահովումը`
մարզային և համայնքային մակարդակի որոշումների ընդունման, ծրագրերի կազմման և
իրագործման գործընթացում:
24. 10-րդ գլուխը նվիրված է
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության և
քաղաքացիական պաշտպանության հարցերին`
պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող
երևույթների (սողանքներ, քարաթափումներ, սելավներ, ջրհեղեղներ, անտառային հրդեհներ,
ինչպես նաև կարկուտ, ուժեղ քամիներ) կանխարգելիչ միջոցառումներին:
25. 11-րդ գլուխը նվիրված է ՄԶԾ իրագործման ընթացքի մոնիտորինգին և
գնահատմանը: Այստեղ հիմնավորված է այս գործառույթների անհրաժեշտությունը` ծրագրի
արդյունավետ կառավարման, հետագայում նրանում անհրաժեշտ շտկումներ և
փոփոխություններ անելու առումով: Ծրագրի արդյունավետ իրագործման երաշխիքը այս
գործառույթների գծով մարզպետարանի կարողությունների բարձրացումն է, որի ուղղությամբ
նախատեսված են որոշակի միջոցառումներ:
26. 12-րդ գլխում ամփոփված է յուրաքանչյուր ոլորտի զարգացման համար
պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ծրագրի
իրականացման համար պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 162,741.21 մլն
դրամ:
27. Հավելվածներում բերված են բոլոր ոլորտների նախատեսված միջոցառումների
ցանկն ու նրանց իրագործման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների
գնահատականները, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության ոլորտի թվով 5 զարգացման
ծրագրերը, Լոռու մարզի համայնքների և բնակավայրերի ցուցակը, քաղաքային ու գյուղական
համայնքների բնակչության թիվը և մարզի համայնքների առաջնահերթ հիմնախնդիրները`
ըստ համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերի:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

11

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

28. Տարածաշրջանների (առանց մարզկենտրոնի) համայնքների քառամյա ծրագրերով
ոլորտային կապիտալ ծրագրերի ֆինանսավորման համար պահանջվող ընդհանուր գումարը
կազմում է 29,972.86 մլն դրամ, իսկ Վանաձոր քաղաքինը` 8,226.39 մլն դրամ:
29. Ծրագրի բոլոր հիմնական բաժինները շարադրված են հետևյալ տրամաբանական
կառուցվածքով:
1. Ոլորտի ներկա իրավիճակի վերլուծությունը,
2. Ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրների բացահայտումը.
3. Ծրագրի նպատակները և ռազմավարությունը,
4. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:
30. Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի գաղափարախոսությունը, ռազմավարությունը
համահունչ են ԱԱՌ-ին, ԿԶԾ-ին, ԱՀՌԾ-ին, Հազարամյակի զարգացման նպատակներին և
թիրախներին:
31. Ծրագրի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է ստանալ հետևյալ հիմնական
արդյունքները.
1. Մարզի կայուն զարգացում,
2. Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման շոշափելի
արդյունքների արձանագրում,
3. Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում,
4. Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում,
5. Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ զարգացման նպաստավոր, հավասար
հնարավորությունների ու բարենպաստ մրցակցային դաշտի ստեղծում,
6. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության
մակարդակի բարձրացում,
7. Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում,
8. Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և
մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում,
9. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում,
10. Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում,
11. Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում,
12. Կառավարման
արդյունավետության
բարձրացում`
օպտիմալ
ապակենտրոնացում,
13. Տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
հնարավորությունների
և
լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում,
14. Հանրային
կառավարման
համակարգում
հրապարակայնության,
թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում,
15. Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում,
մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության
աստիճանի բարձրացում,
16. Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:
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2. ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
32. ՀՀ Լոռու Մարզի Տարածքը - 3798 քառ. կմ
Գյուղատնտեսական հողատարածքը - 251154 հա
այդ թվում` վարելահողեր - 42075 հա
Մարզկենտրոնը - Վանաձոր
Քաղաքային համայնքներ - 8
Գյուղական համայնքներ - 105
Գյուղական բնակավայրեր - 122
Բնակչությունը - 234.7 հազ. մարդ
(մշտական, 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ )
այդ թվում`
քաղաքային - 137.2 հազ. մարդ (58.46%)
գյուղական - 97.5 հազ. մարդ (41.54%)
33. ՀՀ Լոռու մարզը տարածքի մեծությամբ և բնակչության թվաքանակով երրորդն է
հանրապետությունում (զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.7 %-ը): Գտնվում է հանրապետության
հյուսիսում, սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը (110կմ երկարությամբ),
արևմուտքից Շիրակի, արևելքից Տավուշի, հարավից Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերին:
Սահմանամերձ բնակավայրերն են Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ, Պաղաղբյուր և Ջիլիզա:
34. Մարզի տարածքով է անցնում Թբիլիսի-Երևան երկաթուղու մի հատվածը:
35. ՀՀ Լոռու մարզն ընդգրկում է Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տաշիրի,
Թումանյանի, Գուգարքի տարածաշրջանները, Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան,
Ալավերդի, Տաշիր, Ախթալա, Թումանյան, Շամլուղ քաղաքները։ Մարզի բնակչության
թվաքանակը 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է ՀՀ բնակչության ընդհանուր
թվաքանակի 7.75 %-ը:
36. Լոռու մարզի զինանշանի նկարագրությունը - Այն պատկերում է հզոր
թևերին հենված արծիվ (ուժի և թռիչքի խորհրդանիշ), որի աջ թևին խաչ է
(քրիստոնեության խորհրդանիշը), ձախ թևին` հայերի արիացի լինելու
խորհրդանշանը: Արծվի աչքը նման է բաց պատուհանի: Արծվի կրծքից
դեպի աջ պատուհանը (մեծ աշխարհ, տիեզերք) ձգվում են երեք
ճանապարհ, որոնք, համապատասխանաբար, ունեն մեր պետական դրոշի
գույները` կարմիր, կապույտ, նարնջագույն: Դրանցից ներքև` արծվի կրծքին գրված է «Լոռու
մարզ»: Մարզի անվան տակ հարթաքանդակի (բարելիեֆ) ձևով պատկերված են ինը
խորհրդանշական թասեր, որպես լինելության, առատության և հյուրասիրության
խորհրդանիշ: Արծվի որովայնի մասում պատկերված են Հաղպատի վանքին քանդակված
Սմբատ և Գուրգեն թագավորները` ձեռքերին վանքի մանրակերտը: Այս պատկերը, որպես
հավատքի խորհրդանիշ, պաշտպանված է արծվի թևերի հովանու տակ, իսկ հզոր ոտքերն
ամուր պահում են հասկը` աշխատանքի ու առատության խորհրդանիշը (դեղին գույն) և
կաղնու տերևը` մարզի անտառների, բնության խորհրդանիշը (կանաչ գույն): Զինանշանն
ընդունվել է 2003թ. հունիսի 5-ին Լոռու մարզպետարանում մարզի զինանշանի համար
հայտարարված մրցույթում, որի հեղինակն է նկարիչ Խաչիկ Ղարաբեկյանը:
37. ä³ïÙ³-³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ ¨ ÏÉÇÙ³ - Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ
գետի ավազանը ամբողջությամբ և ունի լեռնային ռելիեֆ: Նրա տարածքում են ձգվում
Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները:
Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա գոգավորությունները և Լոռվա ձորը: Լոռու մարզում
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ծովի մակերևութից բարձրագույն կետերը Աչքասարի (3196մ) և Թեժ լեռան (3101մ)
գագաթներն են, ամենացածրը` Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի շրջանը` մոտ 380մ: Մարզն
աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին և բարձրադիր գոտում կլիման
բարեխառն լեռնային է, տևական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն
ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան թափվում են 600700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային գոտում կլիման մերձարևադարձային է,
չափավոր շոգ և չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: Ագրոկլիմայական տեսակետից
ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում:
38. Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը` Ձորագետ, Մարցագետ և Փամբակ
վտակներով: Հարուստ է նաև հանքային աղբյուրներով: Մարզի տարածքում տիրապետում են
անտառային, լեռնատափաստանային, մերձալպյան մարգագետինները:
39. Ազգաբնակչություն, բնակավայրեր - Լոռու մարզը բնակեցված է եղել հնագույն
ժամանակներից: Այն զբաղեցնում է Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի արևելյան կեսը: Այստեղ
10-11-րդ դարերում գոյություն է ունեցել հայկական անկախ պետություն` Լոռու
թագավորությունը: Մարզի մի մասը Վրացական թագավորության կազմում հանդիսացել է
Զաքարյանների տոհմական կալվածքը: Ռուսաստանի կազմում այն բաժանվել է Երևանի և
Թիֆլիսի նահանգների միջև: Մարզի բնակչությունը տարբեր ժամանակներում եկել է
Արևմտյան Հայաստանից, Ղարաբաղից: Ազգային կազմում շատ են ռուսները, որոնք
արտաքսվել են Ռուսական Կայսրության Տոմբովի, Սարատովի և Սվերդլովի նահանգներից,
այժմ էլ նրանց թիվը մարզի ազգաբնակչության 1.5 տոկոսն է (բնակվում են Լերմոնտովո,
Ֆիոլետովո համայնքներում): Մարզում բնակվում են նաև հույներ (1.0 տոկոս, և այլ
ազգություններ): Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 47.3%, կանայք` 52.7%:
Բնակչության տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ`
26.25%, աշխատունակներ` 61.75%, հետաշխատունակներ` 12.0%: Բնակավայրերը
տեղաբաշխված են անհավասարաչափ, դրանց գերակշռող մասը գտնվում է միջլեռնային
գոգավորություններում և Դեբեդ գետի հովտում: Բաձրադիր շրջաններում բնակավայրերը և
մշտական բնակչությունը բացակայում է:
40. Բնակչության տեղաբաշխվածությունն ըստ տարածաշրջանների (արտահայտված
տոկոսներով) ունի հետևյալ տեսքը`
1. Թումանյանի տարածաշրջան - 17.0% (4 քաղաքային` Ալավերդի, Թումանյան, Ախթալա,
Շամլուղ և 27 գյուղական` Աթան, Ահնիձոր, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Աքորի, Դսեղ, Թեղուտ,
Լորուտ, Ծաթեր, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Հաղպատ, Ճոճկան, Մարց, Մեծ
Այրում, Մղարթ, Նեղոց, Շամուտ, Շնող, Չկալով, Ջիլիզա, Քարկոփ, Քարինջ, Օձուն համայնքներ),
2. Գուգարքի տարածաշրջան – 46.1%(1 քաղաքային` Վանաձոր և 21 գյուղական` Ազնվաձոր,
Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո,
Լեռնապատ, Հալլավար, Ձորագետ, Ձորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր,
Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո համայնքներ),
3. Սպիտակի տարածաշրջան – 15.5 % (1 քաղաքային` Սպիտակ և 20 գյուղական` Արևաշող,
Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր,
Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ,
Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր համայնքներ),
4.Ստեփանավանի տարածաշրջան – 12.0% (1 քաղաքային` Ստեփանավան և 18 գյուղական`
Ագարակ, Ամրակից, Բովաձոր, Գարգառ, Գյուլագարակ, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կաթնաղբյուր, Կողես,
Կուրթան, Հոբարձի, Հովնանաձոր, Յաղդան, Պուշկինո, Սվերդլով, Վարդաբլուր, Ուրասար, Ուռուտ
համայնքներ),
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5.Տաշիրի տարածաշրջան – 9.47% (1 քաղաքային` Տաշիր և 19 գյուղական` Ապավեն, Արծնի,
Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Ձյունաշող, Ձորմուտ, Մեդովկա, Մեծավան,
Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորաշեն, Պաղաղբյուր, Պետրովկա,
Պրիվոլնոյե,
Սարատովկա, Սարչապետ համայնքներ):

41. Վանաձոր - Լոռու մարզկենտրոնն է և մարզի
ամենախոշոր քաղաքը, գտնվում է Հայաստանի
հյուսիսային մասում և մեծությամբ հանրապետության
երրորդ քաղաքն է: Մշտական բնակչության թիվը` 85.7
հազար մարդ (2013թ հունվարի 1-ի դրությամբ):
Քաղաքի կարգավիճակ ստացել է 1924 թվականից, կոչվել է Ղարաքիլիսա,
հետագայում վերանվանվել է Կիրովական, իսկ 1992 թվականից կոչվում է Վանաձոր:
Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Փամբակ և Բազում լեռնաշղթաների միջլեռնային
գոգավորությունում, Տանձուտ և Փամբակ գետերի միախառնման վայրում: Հեռավորությունը
Երևանից ավտոմոբիլային ճանապարհով 120 կմ է,
երկաթգծով` 224 կմ: Քաղաքը
զբաղեցնում է 2638 հա մակերես, որի հիմնական մասը ծովի մակերևույթից բարձր է 1353 մ:
Քաղաքի միջով անցնում են Փամբակ, Տանձուտ և Վանաձոր գետերը: Երբեմնի
արդյունաբերական հզորություններով հարուստ ու միաժամանակ առողջարանային կենտրոն
համարվող քաղաքն այսօր փորձում է վերագտնել իր նախկին տեսքը և վերականգնել իր
նախկին համբավը: Որոշակի ընդհատումներով գործում է քաղաքի քիմիական համալիրը:
Քաղաքում գործում են բազմաթիվ մանր ու միջին արտադրական այլ ձեռնարկություններ,
առավել քաղաքակիրթ ձև են ստանում առևտուրն ու ծառայությունների մատուցումը, տարբեր
ֆինանասավորման
աղբյուրների
հաշվին
կատարվում
են
բնակարանային
և
արդյունաբերական շինարարության աշխատանքներ: Մարզկենտրոնը հարուստ է
մշակութային օջախներով: Այստեղ է գտնվում Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանը, Հովհ.
Աբելյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնը, Վանաձորի երկրագիտական
թանգարանը: Գործում են 3 մշակութային տներ, կամերային, երգի, տիկնիկային
թատրոններ, 22 մանկապարտեզներ, միջնակարգ, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական,
պարարվեստի դպրոցներ, մարզադպրոցներ: Գործում են նաև 10 գրադարաններ, որոնցից 4ը մանկական են: Վանաձորն ունի կամերային նվագախումբ և երգչախումբ: 1929-30թթ.-ին
կազմվել է Վանաձորի առաջին հատակագիծը (ճարտարապետներ` Կ. Հալաբյան, Մ.
Մազմանյան, Գ, Քոչար), որը նախատեսում էր քաղաքի տարածքը ընդլայնել արևմտյան և
արևելյան (Դիմաց թաղամաս) ուղղություններով: 1939թ. գլխավոր հատակագծով
(ճարտարապետներ` Ն. Զարգարյան, Ա. Մինասյան) որոշակի է դարձել քաղաքի կերպարը`
զարգացման նշանակալից հեռանկարներով (արդյունաբերական կենտրոն և ամառանոցային
վայր): 1949թ.-ին կազմվել է նոր գլխավոր հատակագիծ (ճարտարապետներ` Հ.Դավթյան, Ռ.
Գրիգորյան): 1950թ.-ական կառուցապատվել է Կիրովի անվան (այժմ` Հայքի) հրապարակը`
քաղաքի վարչակառավարչական կենտրոնը: Անսամբլային կառուցապատման ուշագրավ
նմուշներ են Տիգրան Մեծ պողոտան, Թումանյան փողոցը, Շահումյանի հրապարակը` իր
արհեստական լճերով, և քաղաքային կենտրոնական այգին:
42. Սպիտակ քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 12,9 հազ.մշտական բնակիչ)

գտնվում է Փամբակ գետի ափին, Երևանից 100 կմ, իսկ
մարզկենտրոնից 25 կմ հեռավորության վրա: Զբաղեցնում է 1400 հա
տարածք: Քաղաքով է անցնում Երևան–Թբիլիսի միջպետական
նշանակության ճանապարհն ու երկաթուղին: Սպիտակ քաղաքը մինչև
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1988թ. հանրապետության արդյունաբերական կենտրոններից էր: Քաղաքում գործում էին
հանրապետության միակ շաքարի գործարանն ու վերելակաշինական գործարանը:
Ներկայումս քաղաքում գործում են փոքր ու միջին արտադրական մի քանի
կազմակերպություններ, բնակչության հիմնական մասը իր զբաղվածությունն է գտնում
գյուղատնտեսության ոլորտում:
43. Ստեփանավան քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 13,5 հազ. մշտական
բնակիչ) զբաղեցնում է 1666 հա տարածք, գտնվում է ծովի մակերևույթից
1375 մ. բարձրության վրա: Քաղաքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի
միջպետական նշանակության ճանապարհը: Ստեփանավանը գտնվում է
Երևանից 144 կմ, Վանաձորից` 35 կմ հեռավորության վրա: Քաղաքում
գործում
են
արտադրական
մանր
ու
միջին
մի
քանի
կազմակերպություններ, որոնք զբաղվել են սննդի, կահույքի և էլեկտրասարքերի
արտադրությամբ:
44.Տաշիր քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 7,7 հազ. մշտական բնակիչ)
հիմնադրվել է 1834թ., որպես ռուսական աքսորավայր և կոչվել է Վորոնցովկա,
հիմնականում ապրել են ռուսներ: 1991 թ. վերանվանվել է Տաշիր: Քաղաքով է անցնում
Երևան-Թբիլիսի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը: Տաշիր քաղաքը
գտնվում է Երևանից 162, Վանաձոր քաղաքից` 53 կմ հեռավորության վրա: Քաղաքում
գործում են կաթի վերամշակմամբ զբաղվող մի քանի կազմակերպություններ, որոնց
արտադրած կաթնամթերքը (պանիր, կարագ) լայն սպառում ունի ոչ միայն
հանրապետությունում, այլև հանրապետությունից դուրս:
45. Ալավերդի քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 13,8 հազ. մշտական
բնակիչ) գտնվում է Դեբեդ գետի ափին (Երևանից 167 կմ, Վանաձորից`
55 կմ հեռավորության վրա): Քաղաքը ձևավորվել է պղնձաձուլական
գործարանի կառուցումից հետո: Վերագործարկված պղնձաձուլական
արտադրությունը գործում է նաև այսօր, որի արտադրանքը կազմում է ՀՀ
Լոռու մարզի տնտեսական ցուցանիշների ծանրակշիռ մասը:
46. Ախթալա քաղաքը 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 2.1 հազ. մշտական բնակիչ)
գտնվում է Դեբեդի ձախ ափին (Երևանից 190 կմ հեռավորության վրա), լեռնային
դարավանդի
վրա:
Քաղաքի
արդյունաբերությունը
մասնագիտացած
է
ընդերքօգտագործման ոլորտում (արտադրվում է պղնձի խտանյութ):
47.Թումանյան քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 3,5 հազ. մշտական բնակիչ)
գտնվում է Դեբեդի աջ ափին (Երևանից 155 կմ, Վանաձորից` 33 կմ հեռավորության վրա):
Հետպատերազմյան շրջանում տեղական հումքի բազայի վրա կառուցվել է հրակայուն
աղյուսի գործարան, որի շուրջն էլ ձևավորվել է ներկայիս Թումանյան քաղաքը:
48.Շամլուղ քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 807 մշտական բնակիչ)
գտնվում է Դեբեդ գետի ձախ ափին (Երևանից 196 կմ, Վանաձորից` 77 կմ հեռավորության
վրա): Հայտնի է իր պղնձի, արծաթի հանքավայրերով և համարվում է հանքաշահագործման
կարևորագույն կենտրոններից մեկը Հարավային Կովկասում:
3. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ
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49. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նմանատիպ զարգացող
պետություններում, առաջնահերթ և կարևորագույն խնդիր է համարվում աղքատության
դեմ պայքարը: Հենց այդ գիտակցությամբ էլ ՀՀ կառավարությունը դեռ 2003 թվականին
նախաձեռնեց «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի» կազմմանն ու
իրականացմանը: Բնակչության բարեկեցության աճը և աղքատության դեմ ուղղված
պայքարը մնում է ՀՀ կառավարության և երկրի քաղաքացիական հասարակության
կարևորագույն և հրատապ խնդիրը, որն ամրագրված է ՀՀ կառավարության կողմից
2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ
1207-Ն որոշմամբ ընդունված «Կայուն
զարգացման ծրագրում», ինչպես նաև Կառավարության կողմից հաստատված միջին
ժամկետ ծախսային ծրագրերում: ԿԶԾ-ի քաղաքականությունների փաթեթն ընդհանուր
առմամբ ներառում է ամբողջ երկրի մասշտաբով նախանշված գերակա ուղղությունները,
որոնք հիմնականում վերաբերում են կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը, հանրային
կառավարման բարեփոխումներին, ներառյալ կոռուպցիայի դեմ պայքարին, մարդկային
զարգացման հիմնախնդիրներին: Պարզ է, որ այս ծրագիրը ռազմավարական է և այնտեղ
ներկայացվում են աղքատություն ծնող հիմնական պատճառները, դրա հետևանքով
առաջնահերթ դարձած խնդիրները և դրանց լուծման ռազմավարական քայլերն ու
գերակա ուղղությունները: Ընդհանրացված տեսքով դրանք հետևյալ գերակա
ուղղություններն են.
1. տնտեսական աճի ապահովում,
2. տարածքային համաչափ զարգացում,
3. կոռուպցիայի դեմ պայքար,
4. կառավարման համակարգի կատարելագործում,
5. հանրային կառավարման մեջ հանրության հնարավորին չափ լայն ընդգրկում,
6. հանրության կողմից մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրում:
50. Այս ռազմավարական գերակա ուղղություններով ծրագրային քայլերի
իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել ԱՀՌ ծրագրում որպես նպատակ
դրված աղքատության ցուցանիշներին ու երկրի մրցունակության աճին:
51. Թվարկված գործոններից գրեթե բոլորն առկա են ՀՀ Լոռու մարզում, որի
հետևանքով մարզի աղքատության խնդիրներն ավելի սրված են, որտեղից հետևում է մարզի
աղքատության հաղթահարման նպատակային ծրագրի մշակման և իրականացման
անհրաժեշտությունը:
52.Ինչպես նշվել էր «Ներածություն» գլխում, մարզային զարգացման ծրագրերում
արդեն ներկայացված պետք է լինեն վերը նշված գերակա ուղղություններով մարզերում
իրականացվելիք կոնկրետ ծրագրային քայլերը` անպայման հաշվի առնելով տվյալ մարզի
բոլոր առանձնահատկությունները:
53. Նախ և առաջ անհրաժեշտ է գնահատել մարզում աղքատության մակարդակը,
վերլուծել աղքատությունը ծնող ինչպես համընդհանուր «հայաստանյան», այնպես էլ Լոռու
մարզին բնորոշ առանձնահատուկ պատճառները:
54. Մարզում աղքատության գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության
աղբյուրներ են հանդիսանում.
1. ՀՀ ԱՎԾ կողմից իրականացվող տնային տնտեսությունների հետազոտությունների
արդյունքները,
2. ՀՀ ԱՎԾ հրապարակումները,
3. ՀՀ Լոռու մարզպետի գործունեության տարեկան հաշվետվությունները:
55. Աղքատության հիմնական բաղադրիչներն են.
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կենսաբանական
սոցիալական
հոգևոր-մշակութային:

(Փոփոխության
դինամիկան)
քաղաքային
բնակչության թիվը
(Փոփոխության
դինամիկան)
գյուղական
բնակչության թիվը
(Փոփոխության
դինամիկան)
Նպաստառու
ընտանիքների թիվը
(Փոփոխության
դինամիկան)
Աղքատության
գործակիցն ըստ
նպաստառու
ընտանիքների թվի
(Փոփոխության
դինամիկան)
Մինչև 500 բնակիչ
ունեցող համայնքների
թիվը
Փոփոխության քանակը

32942

26315

47750

36434

28224

22032

39927

+/%
2010թ.
2013թ.
+/%
2010թ.
2013թ.
+/%
2010թ.
2013թ.
+/%

-47163
83.27
165217
137195
-28022
83.04
116609
97468
-19141
83.59
18830
19091
+261
101.39

-19218
81.67
104849
85631
-19218
81.67
0
0

-5630
79.93
0
0

-5491
86.90
15218
12917
-2301
84.88
26707
23517
-3190
88.06
4519
4493
-26
99.42

-4718
85.68
15821
13112
-2709
82.88
17121
15112
-2009
88.27
4877
4831
-46
99.06

-4283
83.72
8605
7716
-889
89.67
17710
14316
-3394
80.84
1134
1293
+159
114.02

-7823
83.62
20724
17819
-29.05
85.98
27026
22108
-4918
81.80
1387
1618
+231
116.65

2010թ.

0.251

2013թ.

0.300

+/-

+0.050

+0.044

+0.025

+0.054

+0.081

+0.055

+0.040

%

124.06

123.61

115.00

114.41

115.62

136.19

139.51

7

12

14

5553
5606
+53
100.95

28045
22415
-5630
79.93
1360
1250
-110
91.91

0.185

0.170

0.377

0.518

0.151

0.195

0.432

0.599

0.205

0.229

9

3

տ/շ

41925

22415

Թումանյանի

28045

85631

Սպիտակի
տ/շ

104845

234663

տ/շ

281826

2013թ.

մարզ

Գուգարքի

2010թ.

Լոռու

Վանաձոր

Տաշիրի տ/շ

Բնակչության թիվը

Համեմատվող
տարիներ

Ցուցանիշներ

Ստեփանավանի տ/շ

56. Այս բաղադրիչներից առաջնայինն ու կարևորագույնը դա կենսաբանական
աղքատությունն է: Մարզում կենսաբանական աղքատության գնահատումը պետք է
կատարվի մի քանի կտրվածքներով` հաշվի առնելով մարզում սոցիալ-տնտեսական,
տեղային հոգեբանական առանձնահատկությունները:
57.Ինչպես և մարզի նախորդ քառամյա զարգացման ծրագրում, այնպես էլ հիմա
աղքատության գնահատումն ըստ տարածաշրջանների իրականացվել է հիմնականում
նպաստառու ընտանիքների թվի հիման վրա: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ի
տարբերություն նախորդ ՄԶԾ-ի, որտեղ որպես աղքատածին հիմնական գործոն աղետի
գոտու առկայությունն էր, վերջին 4-5 տարիներին աղքատածին հիմնական գործոն է
հանդիսանում աշխատատեղերի բացակայությունը: Չնայած վերջին 3 տարիներին աղետի
հետևանքների վերացման գործում իրականացված նկատելի աշխատանքներին (617
բնակելի տուն գյուղական բնակավայրերում և 276 բնակարան` Սպիտակ և Ստեփանավան
քաղաքներում), դեռևս խիստ զգալի է աղետի գոտու, ինչպես նաև մինչև 500 բնակիչ
ունեցող փոքր գյուղերի գործոնները:
Աղյուսակ 3.1.

0.102
0.142

2010թ.

45

2013թ.

46

9

3

7

12

15

+/-

+1

0

0

0

0

+1

58. Աղյուսակում ներկայացված է մարզի բնակչության թվի և ըստ ընտանեկան նպաստ
ստացող ընտանիքների` աղքատության գործակիցի փոփոխության դինամիկան 2010, 2011 և
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2012 թվականներին ինչպես ըստ տարածաշրջանների, այնպես էլ ըստ քաղաքային և
գյուղական համայնքների:
59. Անցած 3 տարիների ընթացքում մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների
բնակչության թվերի հարաբերակցությունը մնացել է նույնը` քաղաքային բնակչությունը
կազմում է 58.54%: Աղյուսակի վերլուծությունից պարզ երևում է, որ մարզում աղքատածին
հիմնական գործոն է հանդիսանում աշխատատեղերի բացակայությունը, որը այսպես ասած
հետին պլան է մղել աղետի գոտու գործոնը: Մարզի քաղաքային բնակչության 17% նվազման
հետ միասին անապահով (աղքատ) բնակչության թիվն ավելացել է 24%-ով (Վանաձոր
քաղաքային համայնքի տվյալներ), իսկ գյուղական բնակավայրերում` 16% նվազմանը
զուգահեռ աղքատների թիվն աճել է մոտ 28%-ով (Գուգարքի և Տաշիրի տարածաշրջանների
տվյալներ):
Ըստ
տարածաշրջանների
աղքատության
գործակցի
կամ
աղքատ
ազգաբնակչության թվի զգալի աճ է արձանագրվել Թումանյանի և Տաշիրի
տարածաշրջաններում և Վանաձոր քաղաքային համայնքում, որտեղ աղետի գոտու
առկայության աղքատածին գործոնը շատ թույլ է: Այս տարածաշրջաններում են նաև մինչև
500 բնակիչ ունեցող գյուղերի մեծամասնությունը:
Աղքատության մակարդակի միտումները Լոռու մարզում ըստ խոցելի խմբերի
Աղյուսակ 3.2.
2010թ. հունվարի
1-ի դրությամբ

2013թ. հունվարի
1-ի դրությամբ

աճի տեմպը %

Կենսաթոշակառուներ Լոռի, որից

մարդ

52613

50588

96.2

ապահովագրական (աշխատանքային)

մարդ

47046

44860

95.4

սոցիալական

մարդ

5107

5465

107.0

ՀՀ

մարդ

161.2

167.7

104.0

Լոռի

մարդ

186.8

214.3

114.7

Հաշմանդամներ Լոռի

մարդ

15442

17061

110.5

19.3

20.1

102.0

1000 բնակչի հաշվով կենսաթոշակառուների թիվը

Գործազրկության մակարդակ Լոռի

%

60. Աղյուսակից երևում է, որ մարզում աղքատածին գործոնների վրա մեծ է խոցելի
խմբերի ազդեցության մակարդակը` աճել են և սոցիալական կենսաթոշակառուների, և
հաշմանդամների թիվը և հատկապես գործազրկության մակարդակը: Գործազրկության
մակարդակի աճի այսպիսի բարձր տեմպը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ մարզում
աղքատածին
գլխավոր,
հիմնական գործոն
է հանդիսանում զբաղվածությունը,
աշխատատեղերի բացակայոթյունը: 1000 բնակչի հաշվով կենսաթոշակառուների թիվը՝ 3
ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերի տվյալները և հանրապետական միջին ցուցանիշը:
Որպես 1000 բնակչի հաշվով կենսաթոշակառուների թիվը վերցրված է 3 ամենաբարձր
ցուցանիշ ունեցող մարզերի տվյալները և հանրապետական միջին ցուցանիշը:
61. Թումանյանի տարածաշրջան - Ինչպես և 4 տարի առաջ տարածաշրջանում
վճռորոշ
նշանակություն
ունեն
հանքաարդյունաբերության
և
մետալուրգիական
ձեռնարկությունների աշխատանքը: Ի շնորհիվ «Էյ-Սի-Փի» և «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ների,
ինչպես նաև կառուցվող Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի ու հարստացուցիչ
կոմբինատի տարածաշրջանում աղքատության մակարդակն ամենաքիչն է մարզի մնացած
տարածաշրջանների հետ համեմատ: Տարածաշրջանի 4 քաղաքներն առավելապես
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ձևավորվել են արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների շուրջ և դրանց գոյատևումը
հիմնականում կախված է այդ ձեռնարկությունների գործունեությունից:
62. Տարածաշրջանով է անցնում և հանրապետություն մտնող երկաթուղին և Հայաստանը
արտաքին աշխարհին կապող հիմնական միջպետական նշանակության ավտոմայրուղին:
Վերջին 3-4 տարիներին տարածաշրջանում թափ է առել զբոսաշրջության զարգացումը՝
ստեղծվում, կառուցվում են տարբեր զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ, ընդ
որում հիմնականում գյուղական համայնքներում: Սակայն աղքատության մակարդակի
նվազման վրա այն դեռևս չունի ազդեցություն:
63. Տարածաշրջանի գյուղական համայնքների կեսից ավելին ունեն մինչև 500 բնակիչ և
գտնվում են համեմատաբար հեռու տարածաշրջանի կենտրոն Ալավերդի քաղաքից ու
մարզկենտրոն
Վանաձորից:
Այս
գյուղերում
աղքատածին
հիմնական
գործոնն
ենթակառուցվածքների խիստ թերզարգացվածությունն ու քաղաքային համայնքներից
ունեցած հեռավորությունն է: Տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոն է նաև մինչև 500
բնակիչ ունեցող գյուղերի մեծ տոկոսը, որտեղ ենթակառուցվածքների թերզարգացվածության
պատճառով էականորեն մեծ է նաև կրթական և առողջապահական հիմնական
ծառայություններից օգտվելու անհասանելիության մակարդակը:
64. Բացի այն, որ տարածաշրջանը հայտնի է որպես արդյունաբերական, այստեղ
բավականին զարգացած է նաև գյուղատնտեսությունը` տարածաշրջանում է մարզի
անասնագլխաքանակի մոտ 24 և մշակվող գյուղատնտեսական հողերի մոտ 25 տոկոսը: Ի
շնորհիվ նրա, որ տարածաշրջանի գյուղերը սփռված են բարձր լեռնային գոտիներից (Աթան,
Ահնիձոր, Շամուտ) մինչև մերձարևադարձային գոտի (Ալավերդի, Նեղոց, Շնող, Քարկոփ,
Ճոճկան), գրեթե հավասարաչափորեն զարգացած են գյուղատնտեսության բոլոր
ուղղությունները`
անասնապահությունը,
այգեգործությունը:
Դրա
շնորհիվ
էլ
տարածաշրջանում բավականին բարձր է գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման
տոկոսը` մոտ 85%:
65. Թումանյանի տարածաշրջանի համար հիմնական աղքատածին գործոններն են.
1. քաղաքային
համայնքների
կենսագործունեության
բարձր
կախվածությունն
արդյունաբերական խոշոր ընկերություններից (դրանց դադարեցման դեպքերում
Ալավերդի, Ախթալա, Շամլուղ քաղաքների աշխատունակ գրեթե ամբողջ
բնակչությունը դառնում է գործազուրկ),
2. բնապահպանական անբարենպաստ իրավիճակը,
3. մինչև 500 բնակիչ ունեցող և սահմանամերձ գյուղական համայնքներում
ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը:
66. Տաշիրի տարածաշրջան - Տարածաշրջանն ընկած է մարզի հյուսիս-արևմտյան
մասում, ամբողջությամբ գտնվում է բարձր լեռնային գոտում, բնակչության խտությամբ
ամենանոսրն է մարզի տարածաշրջանում: Բնակչության գրեթե 65%-ը գյուղական
բնակչություն է, իսկ տարածաշրջանի կենտրոն Տաշիր քաղաքային համայնքի բնակչության
մեծամասնությունը
հիմնականում
զբաղված
է
գյուղատնտեսությամբ:
Այսինքն
տարածաշրջանը կարելի է համարել գյուղատնտեսական: Տարածաշրջանում է գտնվում
մարզի գյուղատնտեսական հողերի մոտ 10%-ը և անասնագլխաքանակի 20%-ը:
Տարածաշրջանի համայնքների կեսից ավելին` 12-ը ունեն մինչև 500 բնակիչ, համայնքները
գտնվում են իրարից համեմատաբար հեռու: Տարածաշրջանը սահմանակից է Վրաստանի
հետ, ուստի կան նաև հեռավոր սահմանամերձ գյուղեր: Սրանց հետևանքով էլ
տարածաշրջանի համար դեռևս հիմնական աղքատածին գործոններից է մինչև 500 բնակիչ
ունեցող ու սահմանամերձ գյուղական համայնքների մեծ թիվը: Տարածաշրջանի
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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գյուղատնտեսական հողերի մոտ 30%-ը, վարելահողերի 60%-ից ավելին չի մշակվում:
Ընդհանրապես տարածաշրջանում բնակչության ցածր խտության պատճառով միջին հաշվով
մեկ բնակչին ընկնում է 0.61 հա վարելահող, սակայն հողերի խիստ ցածր բերքատվության
պատճառով վարելահողերի մեծ մասը չի մշակվում և օգտագործվում է որպես խոտհարք:
67.Այսպիսով, Տաշիրի տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոններ են.
1. մինչև 500 բնակիչ ունեցող ու սահմանամերձ գյուղական համայնքների առկայությունը,
2. տարածաշրջանի
գյուղական
համայնքներում
ենթակառուցվածքների
թերզարգացվածությունը,
3. չօգտագործվող գյուղատնտեսական հողերի տոկոսի աճը, և որպես հետևանք` անմշակ
հողերի բարձր ցուցանիշը
4. Տաշիր քաղաքային համայնքում գործազրկության բարձր ցուցանիշը:
68. Սպիտակի տարածաշրջան - Այս տարածաշրջանն ունի իր առանձնահատկությունը`
հանդիսանում է աղետի գոտու էպիկենտրոն: Տարածաշրջանի գրեթե բոլոր համայնքներում
մեծ թիվ է կազմում անօթևան բնակչությունը: Եթե այս հանգամանքը 4-5 տարի առաջ
տարածաշրջանի համար համարվում էր աղքատածին գլխավոր գործոն, ապա այժմ այն
հիմնական բայց ոչ գլխավոր գործոնն է:
Անօթևան և նպաստառու բնակիչների թիվը Սպիտակի տարածաշրջանում
Աղյուսակ 3.3
Ցուցանիշը
Անօթևան ընտանիքների թիվը
Նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը

2006թ. հունվար
2124
7605

Տարեթիվը
2010թ. հունվար
1712
4519

2013թ. հունվար
875
4493

69. Սպիտակի գյուղական բնակավայրերում 2010-2012թթ. ընթացքում անհատական
բնակարան են ստացել 617 ընտանիք, իսկ Սպիտակ քաղաքում բնակարան` 220 ընտանիք:
70. Վերը բերված աղյուսակում երևում է, որ 2005-2009թթ. ժամանակաշրջանի
ընթացքում տարածաշրջանում ավելի քիչ բնակարան է շահագործման հանձնվել քան վերջին
3 տարում, նպաստառու ընտանիքների թիվը նվազել է ավելի քան 40%-ով, իսկ վերջին 3
տարում` 2010-2012 թվականներին` 1%-ից էլ քիչ այն դեպքում, որբ կառուցվել և
տարածաշրջանի անօթևան ընտանիքներին է բաշխվել 875 բնակարան կամ անհատական
տուն: Սա ցույց է տալիս, որ աղետի գոտու աղքատածին գործոնը հիմնական չէ:
71. Տարածաշրջանում հիմնականում գերակշռում են խոշոր` 1000-ից ավելի բնակիչ
ունեցող գյուղական համայնքների թիվը` 20 գյուղական համայնքից 13-ը: Մինչև 500 բնակիչ
ունեցող համայնքների թիվը 3-ն է: Տարածաշրջանը առավելապես գյուղատնտեսական է,
խորհրդային տարիներին տարածաշրջանի կենտրոն՝ Սպիտակ քաղաքային համայնքում
գործել են տասնյակից ավելի արտադրական ձեռնարկություններ, որոնցից 3-ը` խոշոր:
Վերելակների գործարան, Շաքարի գործարան և կարի ֆաբրիկան): Խորհրդային Միության
փլուզումից ու երկրաշարժից հետո վերելակների գործարանն ու շաքարի գործարանը
դադարեցրեցին գործունեությունը իսկ կարի ֆաբրիկան աշխատում է ընդհատումներով ու
թերբեռնված: Սպիտակ քաղաքում այսօր առաջնահերթ հիմնախնդիր է գործազրկությունը,
որը քաղաքի համար գլխավոր աղքատածին գործոնն է:
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72. Տարածաշրջանը գյուղատնտեսական է` ունի մարզի տարածաշրջաննրից ամենաշատ
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը (մոտ 38.3 հազար հա) և ամենաշատ
վարելահողերը (մոտ 9.8 հազար հա): Տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում
հիմնական մասնագիտացումը հողագործությունն է, մասնավորապես բանջարաբուծությունը
(կարտոֆիլ, կաղամբ): Ի շնորհիվ խոշոր համայնքների գերակշռությանը տարածաշրջանի
գյուղական համայնքներում համեմատաբար զարգացած են ենթակառուցվածքները:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման տոկոսը հասնում է 83%-ի: Ի
տարբերություն նախորդ ՄԶԾ-ի, որտեղ տարածաշրջանի համար լուրջ աղքատածին գործոն
էր հանդիսանում ոռոգման բացակայությունը, անցած 3 տարիներին տարածաշրջանի
ոռոգման ջրանցքների ու նեքին ցանցերի վերակառուցմանն ուղղված մոտ 1.2 միլիարդ
դրամի ներդրման շնորհիվ ներկայումս ոռոգման բացակայությունն այլևս լուրջ աղքատածին
գործոն չի համարվում: Դրա փոխարեն զգալի աղքատածին գործոն է գյուղմթերքների
իրացման խնդիրը: Բացակայում են սառնարանային տնտեսությունները, կարտոֆիլի և
բանջարեղենի նախնական մշակման, սորտավորման ու փաթեթավորման կետերը:
73. Այսպիսով,
հանդիսանում.

Սպիտակի

տարածաշրջանի

համար

աղքատածին

գործոններ

1. Սպիտակ քաղաքում գործազրկության մակարդակի բարձր ցուցանիշը,
2. տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական
իրացման դժվարությունները.
3. երկրաշարժի հետևանքով անօթևան բնակչության զգալի թիվը:
74. Ստեփանավանի

տարածաշրջան

-

Տարածաշրջանը,

ինչպես

և

էն

մթերքների

Սպիտակի,

բավականին տուժել է երկրաշարժից: Այս հանգամանքը Ստեփանավանի տարածաշրջանի
համար հանդիսանում է գլխավոր աղքատածին գործոններից մեկը: Այս տարածաշարջանը
գյուղատնտեսական է` բնակչության մոտ 54%-ը գյուղաբնակ է, իսկ Ստեփանավան
քաղաքային համայնքի բնակչության զգալի մասը նույնպես զբաղված է հիմնականում
գյուղատնտեսությամբ:
75. Տարածաշրջանի գյուղական համայնքների մոտ 40%-ը կամ 7 համայնք ունեն մինչև
500 բնակիչ: Իր բնակլիմայական պայմաններով տարածաշրջանը բավականին նման է
Տաշիրի տարածաշրջանին` բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակարդակից 1250 մետր և
ավելի բարձրության վրա: Տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերում, բնակլիմայական
պայմանների
շնորհիվ
հավասարաչափ
զարգացած
են
և
հողագործությունը
(գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ավելի քան 80%-ը օգտագործվում է, որից ավելի
քան 34%-ը` վարելահողեր են: Տարածաշրջանում վարելահողերի քանակը տոկոսային
ցուցանիշով ամենաբարձրն է մարզի տարածաշրջանների մեջ): Տարածաշրջանի գյուղական
բնակչության
շրջանում
աղքատածին
հիմնական
գործոններ
են
հանդիսանում
գյուղմթերքների իրացման խնդիրը և հողագործության վարման ռիսկայնության բարձր
աստիճանը (հաճախակի կարկուտ, սելավ և այլն):
76. Տարածաշրջանի կենտրոն Ստեփանավան քաղաքը, որը նախկինում հայտնի էր
որպես առողջարանային քաղաք, նույնպես զգալիորեն տուժել է աղետի հետևանքով:
Քաղաքում

մեքենաշինության

ու

սարքաշինության,

թեթև

արդյունաբերական

ճյուղի

նախկինում գործող ձեռնարկություններից մնացել են միայն երկուսը, որոնք էլ աշխատում են
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ընդհատումներով ու թերբեռնված: 2011 թվականին գործարկվել է Արմանիսի ոսկիբազմամետաղային հանքավայրը և կից հարստացուցիչ ֆաբրիկան, տարածաշրջանում
բացելով մոտ 400 նոր աշխատատեղ: Ստեփանավանում դեռևս խիստ զգալի է նոր
աշխատատեղերի բացակայության խնդիրը՝ Արմանիսի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում նոր
աշխատատեղերի

բացումը

լեռնահանքային

ոլորտի

աշխատակիցներ

են

չի

մեղմացրել

խնդիրը,

մասնագիտական

կադրերի

հրավիրվել

մարզի

կամ

քանի

որ

տարածաշրջանում

բացակայության

հանրապետության

այլ

պատճառով
քաղաքներից:

Տարածաշրջանի կենտրոն Ստեփանավան քաղաքի համար աղքատածին գլխավոր գործոն
կարելի է համարել գործազրկությունը:
77.

Չնայած

նրա,

որ

տարածաշրջանում

հավասարաչափ

զարգացած

են

և

հողագործությունը և անասնապահությունը, նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ կան
զբոսաշրջության զարգացման համար, ըստ նպաստառու ընտանիքների թվի և բնակչության
ընդհանուր թվի հարաբերակցության, տարածաշրջանն ամենաաղքատն է մարզում:
78. Այսպիսով Ստեփանավանի տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոններ են
հանդիսանում.
1. Ստեփանավան քաղաքում գործազրկության բարձր ցուցանիշը,
2. Գյուղական բնակավայրերում գյուղմթերքների իրացման դժվարությունները և
հողագործություն վարելու մեծ ռիսկայնությունը,
3. Մինչև 500 բնակիչ ունեցող գյուղական համայնքների զգալի թիվը,
4. Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան բնակչության առկայությունը:
79.

Գուգարքի

տարածաշրջան

տարածաշրջանները, ունի
առանձնահատուկ
նշանակության

իր

-

Տարածաշրջանը,

առանձնահատկությունները

հիմնախնդիրներ:

ավտոճանապարհներն

Տարածաշրջանով
ու

երկաթուղին:

ինչպես
և

են

և

որպես

մարզի

մյուս

հետևանք, նաև

անցնում

միջպետական

Տարածաշրջանը

բացառապես

գյուղական է՝ ընդգրկում է 21 գյուղական համայնք, որոնք հիմնականում գտնվում են
մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքին շատ մոտ (Գուգարք, Շահումյան, Դարպաս, Բազում,
Մարգահովիտ, Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո): Ընդ որում մարզի համայնքների 43%-ը, կամ 9
գյուղ ունեն 500-ից պակաս բնակիչ: Տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, համեմատած
մարզի այլ տարածաշրջանների հետ, ամենասակավահողն են մեկ բնակչին ընկնող
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսով՝ մոտ 2 անգամ պակաս մարզային
միջին ցուցանիշից: Մարզի գյուղերի սակավահողությունը և 500-ից պակաս համայնքների
զգալի թիվը տարածաշրջանի հիմնական աղքատածին գործոններն են: Մարզկենտրոնին
մոտ գտնվող գյուղական համայնքների բնակիչների մի զգալի մասը զբաղված է Վանաձոր
քաղաքում տնտեսության այլ ոլորտներում և գրեթե չի զբաղվում գյուղատնտեսությամբ: Այդ
գյուղերը

մեծամասամբ

նշանակության

հողերը

սակավահող
և

են`

հատկապես

բնակիչների մեծ մասը

քիչ

փորձում

են

գյուղատնտեսական

է աշխատանք

փնտրել

համեմատաբար մոտ գտնվող Վանաձոր քաղաքում: Տարածաշրջանի մի շարք գյուղական
համայնքներում դեռևս առկա է աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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հիմնախնդիրը: Այս աղքատածին գործոնը դեռևս զգալի է նաև Գուգարքի տարածաշրջանում:
Չնայած

տարածաշրջանի

համայնքների

գերակշռող

մեծամասնությունը

գտնվում

է

միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի մոտ, սակայն մի շարք համայնքներ
(գերազանցապես

մինչև

500

բնակիչ

ունեցող

համայնքները),

որոնք

գտնվում

են

ավտոճանապարհներից հեռու բարձր լեռնային գոտում և որտեղ թերզարգացած են
ենթակառուցվածքները:
80. Այսպիսով Գուգարքի

տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոններ են

հանդիսանում.
1. սակավահողության պատճառով գյուղերում չզբաղվածների ու գործազրկության
բարձր ցուցանիշը,
2. տարածաշրջանում մինչև 500 բնակիչ ունեցող համայնքների մեծ թիվը, այդ
համայնքներում ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը,
3. երկրաշարժի հետևանքով անօթևան բնակչության զգալի թիվը:

81. Վանաձոր քաղաք - Լոռու մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքն ունի արդյունաբերական
բազմաճյուղ ուղղվածություն` քաղաքում գործում են քիմիական, թեթև, մեքենաշինական ու
սարքաշինական, սննդի փայտամշակման ու կահույքի արտադրության և այլ ճյուղերի
ձեռնարկություններ: Վանաձորը հանրապետության խոշորագույն քաղաքներից է, մարզի
ազգաբնակչության ավելի քան 36%-ը կենտրոնացած է Վանաձորում, իսկ քաղաքային
բնակչության` 62%-ը: Քաղաքն ունի զարգացած ենթակառուցվածքներ, հանդիսանում է
միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների հանգույցային կետ: Մարզկենտրոնում
է կենտրոնացված նաև առևտրի (և մեծածախ և մանրածախ) ու այլ ծառայությունների
գերակշիռ մասը` մոտ 80%-ը: Վանաձորը նաև մարզի համար հանդիսանում է սոցիալական,
առողջապահական ու կրթական ծառայությունների կենտրոն: Վանաձորում է կենտրոնացված
նաև մարզի աշխատանքային ռեսուրսների, տնտեսապես ակտիվ բնակչության կեսից
ավելին: Ուստի մարզկենտրոնում, համեմատած մարզի այլ քաղաքների, տարածաշրջանների
ավելի սուր է կանգնած զբաղվածության ու գործազրկության խնդիրը: Վանաձոր քաղաքի
համար աղքատության գնահատման գլխավոր չափանիշը զբաղվածության հարցն է, իսկ
որպես աղքատածին վճռորոշ գործոն է հանդիսանում գործազրկությունը:
82. Այսպիսով` ըստ տարածաշրջանների վերլուծելով Լոռու մարզի աղքատածին
պատճառներն ու գործոնները և ամփոփելով վերը նշվածը, կարելի է եզրակացնել, որ Լոռու
մարզում

աղքատածին

գլխավոր

գործոն

է

հանդիսանում.

աշխատատեղերի

բացակայությունը, գործազրկությունը, հատկապես մարզի քաղաքային համայնքներում:
83. Լոռու մարզում աղքատածին հիմնական գործոններից են նաև.
1. գյուղատնտեսական
որակական

նշանակության

ցածր հատկությունների

անմշակ

հողերի

պատճառով

բարձր

մշակման

տոկոսը`

դրանց

տնտեսապես ցածր

արդյունատվությունը,

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

24

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



2. գյուղատնտեսական մթերքների իրացման դժվարությունները
3. մարզի գյուղական համայնքներում և հատկապես մինչև 500 բնակիչ ունեցող
համայնքներում ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը,
4. երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների զգալի քանակը,
5. մարզի քաղաքային համայնքների կենսագործունեության խիստ կախվածությունը
արդյունաբերական խոշոր ընկերություններից:
84. Լոռու մարզի աղքատության հաղթահարման գերակա խնդիրները 2014-2017թթ.
համար հանդիսանում են.
1. Մարզում (հատկապես քաղաքային համայնքներում) նոր աշխատատեղերի ստեղծում,
չգործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկմանն աջակցություն՝
օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, որպես առանձին նոր ոլորտ,
հնարավորություններն

ու

զբոսաշրջության

զարգացման

համար

բարենպաստ

պայմանները:
2. Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման` փոքր արտադրական ու սպասարկման
ոլորտի

ձեռնարկությունների

բացման

զբաղվածության խնդրի լուծում

և

միջոցով

խոշոր

քաղաքային

համայնքներում

արտադրական ձեռնարկություններից

քաղաքների կենսագործունեության բարձր կախվածության թուլացում:
3. Գյուղմթերքների իրացման խոչընդոտների վերացում, գյուղմթերքների վերամշակման
հնարավորությունների ստեղծում:
4. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի պիտանելիության, արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում, ոռոգման համակարգերի
վերակառուցում:
5. Մարզի Սպիտակի, Գուգարքի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում անօթևան
մնացած ընտանիքների համար բնակարանաշինության ծրագրերի իրականացում:
6. Մարզի

գյուղական

համայնքներում

(հատկապես

փոքր

գյուղերում)

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված համալիր ծրագրերի իրականացում:

4. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
4.1. ՀՀ Լոռու մարզի տնտեսության մասնավոր հատվածի իրավիճակի վերլուծություն
85. Խորհրդային տարիներին ներկայիս Լոռու մարզն ընդգրկող քաղաքներում,
շրջաններում

առկա

էր

արդյունաբերական

հզոր

համալիր`

որն

ընդգրկում

էր

արդյունեբերության բոլոր ճյուղերը, բոլոր քաղաքները, ավանները և մեծ ու միջին գյուղական
համայնքները, այսինքն պարունակում էր ձեռնարկությունների լայն ցանց: Արդյունաբերական
արտադրանքի ծավալը հասնում էր 1.1 միլիարդ ռուբլու: Արդյունաբերական համալիրում
աշխատում էր ավելի քան 53 հազար մարդ, որից միայն 30 հազարից ավելին` Վանաձոր
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քաղաքում: Իսկ թեթև արդյունաբերական միավորումների գյուղական մասնաճյուղերի
շնորհիվ

լուծված

էր

նաև

գյուղական

բնակչության

լրիվ

զբաղվածության

խնդիրը:

Արդյունաբերական ձեռնարկություններն իրենց արտադրանքն արտահանում էին ավելի քան
45 երկրներ: Շրջաններն ունեին տնտեսության որոշակի ուղղվածություն, իսկ Վանաձոր
քաղաքը համարվում էր հանրապետության 2-րդ արդյունաբերական քաղաք, ուներ տասնյակ
խոշոր արտադրական ձեռնարկություններ ու գիտահետազոտական կենտրոններ, որոնց մեծ
մասն ունեին միութենական նշանակություն:
86. Անկախության

տարիների ընթացքում մարզի արդյունաբերությունը ենթարկվել է

կառուցվածքային փոփոխությունների, չնայած առաջատար են մնացել քիմիական և
մետալուրգիական
առաջատար

ճյուղերը,

դիրքերը

զիջել

սակայն
են

արտադրության

մեքենաշինությունն

ընդհանուր
ու

ծավալում

իրենց

սարքաշինությունը,

թեթև

արդյունաբերությունը, զգալիորեն բարձրացել է սննդի արդյունաբերության տեսակարար
կշիռը:

Ի

շնորհիվ

փոքր

հիդրոէներգետիկայի

զարգացման

մարզային

ծրագրի

իրականացման, վերջին տարիներին դինամիկ աճ է ապահովում էներգետիկան: Բացվել են
լեռնահանքային

արդյունաբերության

նոր

ձեռնարկություններ,

ավելացել

են

նրանց

արտադրության ծավալները:
87.

Այժմ

մարզի

արդյունաբերական

արդյունաբերական
ներուժը

համալիրում

կենտրոնացված

է

ըստ

արտադրության

Թումանյանի

ծավալի

տարածաշրջանում,

Վանաձորում գործում է մոտ 50 ձեռնարկություն՝ շուրջ 2500 աշխատողներով: Գործող
ձեռնարկություններից խոշոր են 6, մնացած 120 ձեռնարկություններն իրենցից ներկայացնում
են փոքր ու միջին արտադրություններ, որտեղ ընդգրկված են արդյունաբերությունում
աշխատողների միայն 30%-ը: Մարզի փոքր և միջին արտադրությունների մոտ 40%-ը դրանք
գյուղմթերքներ վերամշակող ու սննդի արտադրության ձեռնարկություններ են: Զգալի թիվ են
կազմում նաև քարամշակող արտադրամասերը, կան փայտամշակման, էներգետիկայի և այլ
տիպի ձեռնարկություններ: Սրանց արտադրանքի բացարձակ մեծամասնությունը իրացվում է
հանրապետությունում, շատ քիչ են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, սարքավորումներով
արտադրությունները, ուստի և արտաքին շուկայում մրցունակ արտադրանքը:

88.

Ներկա իրավիճակի վերլուծություն - Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար

ոլորտը շարունակում է մնալ արդյունաբերությունը: Չնայած համաշխարհային ֆինանսական
ճգնաժամի ազդեցությանը, ոլորտն իր ցուցանիշներով եղել է ամենակայունը և զարգացման
միտումներ ցուցաբերողը: Որպես արդյունք` աճել է նրա տեսակարար կշիռը մարզի
պայմանական ՀՆԱ-ի կառուցվածքում:
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ՀՀ Լոռու մարզի ՀՆԱ-ում տնտեսության իրական հատվածի ո
տեսակարար կշիռների դինամիկան

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

%

2008թ.

89.

Մարզի

ՀՆԱ-ի

մեջ

արդյունաբերության

2009թ.

ոլորտի

տեսակարար

2010թ.

կշռի

աճը

գլխավորապես պայմանավորված է ոլորտում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի
ֆիզիկական աճով:
Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի դինամիկան

100,000.0

73,582.7
60,052.0

միլիարդ դրամ

80,000.0
60,000.0

80,043.7

42,378.4

44,048.2

40,000.0
20,000.0
0.0
2008թ.

2009թ.

2010թ.

2011թ.

2012թ.

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

27

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



90. Լոռու մարզի արդյունաբերության առանձնահատկություններից է մեկը այն է, որ ունի
արտահանման ուղղվածություն: Արտահանման ծավալներով Լոռու մարզը երրորդն է
Երևանից և Սյունիքի մարզից հետո: Չնայած վերջին չորս տարիներին արտադրության և
արտահանման ծավալները մարզում աճել են, այնուամենայնիվ արտադրանքի արտահանման
ծավալների տեսակարար կշիռը հանրապետական ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է:
91. Ներդրումներ - 2010-2013 թվականներին մարզի արդյունաբերության ոլորտում
կատարվել են խոշոր ներդրումներ (2013թ. 1-ին կիսամյակը ներառյալ` մոտ 120 միլիարդ
դրամ), իսկ մինչև 2013 թվականի տարեվերջ նախատեսվում է կապիտալ ներդրումները
հասցնել շուրջ 151 միլիարդ դրամ:

92. Ըստ տարիների ոլորտում կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել է.
1.

2010թ.

23,624.0 մլն դրամ

2.

2011թ.

42,479.3 մլն դրամ

3.

2012թ.

39,001.5 մլն դրամ

4. 2013թ. 1-ին կիս.
Ընդամենը

18,133.1 մլն դրամ

2013թ. սպասվում է 49,453.5 մլն դրամ

119,237.9 մլրդ դրամ

93.Արդյունաբերության ոլորտում կապիտալ ներդրումների մեծ մասն իրականացվել է
«Վալլեքս» ընկերությունների խմբի մեջ ընդգրկված «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում` մոտ 300.0 մլն ԱՄՆ
դոլարի

չափով

(Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի և

կից հարստացուցիչ

ֆաբրիկայի կառուցման համար) և «Սագամար» ՓԲ ընկերության կողմից` շուրջ 12.0 մլն ԱՄՆ
դոլարի

չափով

(Արմանիսի

ոսկի-բազմամետաղային

հանքավայրի

ու

վերամշակող

կոմբինատի կառուցման նպատակով): Արդյունքում շահագործման է հանձնվել Արմանիսի
հանքավայրն ու կից կոմբինատը, բացվել է մոտ 400 նոր աշխատատեղ, իսկ Թեղուտի
հանքավայրի և կից հարստացուցիչ կոմբինատի շահագործումը նախատեսված է սկսել
2014թ. վերջին:
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94. Ըստ արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի և ենթաճյուղերի, վերջին 5 տարիներին
շարունակվում է մշակող արդյունաբերության գերակշռությունը: Սակայն մարզում փոքր
հիդրոէներգետիկայի

զարգացման

ծրագրի

իրականացման

և

ընդերքօգտագործման

ոլորտում ներդրված (ներդրվող) միջոցների արդյունքում մշակող արդյունաբերության
տասակարար կշռի նվազման միտում է նկատվում` 2008-2012 թվականների ընթացքում մոտ
10%-ով իջել է մշակող արդյունաբերության, և դրան հակառակ ավելի քան 11%-ով աճել է
ընդերքօգտագործման ոլորտի տեսակարար կշիռները:

95. Ներկայումս Լոռու մարզում գործում են 24 փոքր ՀԷԿ-եր, որոնցից 14-ը
շահագործման են հանձնվել

2008-2012 թվականների ընթացքում, 1-ը` 2013թ.: Չնայած

դրան,

մարզում

վերջին

տարիներին

բնեղեն

արտահայտությամբ

էլեկտրաէներգիայի

արտադրության ծավալի էական աճ չի գրանցվել: Պատճառներից հիմնականը կլիմայական
փոփոխություններով պայմանավորված (անբարենպաստ, չորային) ջրային պաշարների
պակասն է: Իսկ դրամական արտահայտությամբ էլեկտրաէներգիայի արտադրության
ծավալները մարզում աճել են մոտ 40%-ով` ի շնորհիվ պետության կողմից վարվող խթանող
սակագնային քաղաքականության:
96.

Մարզի

արդյունաբերության

հիմնական

ճյուղի`

մշակող

արդյունաբերության

կառուցվածքում ևս առկա է գերակշռող ենթաճյուղ` մետալուրգիան, որի արտադրության
ծավալների կայուն աճով (չհաշված ճգնաճամային 2009 թվականը) պայմանավորված ոլորտի
դիվերսիֆիկացիա չի արձանագրվում: 2008-2012 թվականներին մշակող արդյունաբերության
տեսակարար կշիռներում էական փոփոխություններ չեն գրանցվել, նկատելիորեն աճել է
մետալուրգիայի (ավելի քան 4%) և զգալի նվազել է քիմիական արդյունաբերության` մոտ 2% և
թեթև արդյունաբերության` 1.5% տեսակարար կշիռները:
97. Մշակող արդյունաբերության ենթաճյուղերից քիմիական և թեթև արդյունաբերության
ճյուղերը, չնայած ունենալով մեծ ներուժ, տարբեր պատճառներով չեն կարողանում
արձանագրել արտադրության ծավալների էական աճ: Եթե քիմիական արդյունաբերության
մասով դա ներդրումների անբավարար ծավալն է ու էներգակիրների գների աճը, ապա թեթև
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արդյունաբերության մասով ոչ բավարար մարկետինգի հետևանքով սպառման արտաքին
շուկաների բացակայությունն է:
Մշակող արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի տեսակարար
կշիռները 2008թ.

այլ ենթաճյուղերի
մեջ չմտնող

քիմիական
արդյունաբերություն
4.07%

թեթև
արդյունաբերություն

ձեռնարկութ.
2.65%

3.14%

Սննդի
արդյունաբերություն
5.42%
Մեքենաշինությունսարքաշինություն
4.97%

փայտամշակում և
կահույքի
արտադրություն
0.30%
Մետալուրգիա
79.44%

Մշակող արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի տեսակարար
կշիռները 2012թ.

քիմիական
արդյունաբերություն

թեթև
արդյունաբերություն
1.79%

Սննդի
արդյունաբերություն
6.07%

2.03%
այլ ենթաճյուղերի
մեջ չմտնող
ձեռնարկութ.
1.35%

Մեքենաշինությունսարքաշինություն
4.85%

փայտամշակում և
կահույքի
արտադրություն
0.16%
Մետալուրգիա
83.75%
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Մարզում
թվում

2014-2017

նաև

փոքր

թվականներին

կանխատեսվում

է

հիդրոէներգետիկայի), տեղեկատվական

հանքարդյունաբերության,

մետալուրգիայի

ու

քիմիական

արդյունաբերության ճյուղերում կապիտալ ներդրումներ` ավելի քան 90.0 միլիարդ դրամի
չափով: Մասնավորապես էներգետիկայի ոլորոտւմ մինչև 2018 թվականը նախատեսվում է
կառուցել (լրացուցիչ կառուցապատել) և շահագործման հանձնել 13 ՓՀԷԿ: Ներդրումների
ընդհանուր ծավալը կկազմի 7,233.8 մլն դրամ, որի արդյունքում մարզում էլեկտրաէներգիայի
տարեկան

արտադրության

ծավալը

կաճի

56.47

մլն

կՎտժ-ով,

իսկ

դրամային

արտահայտությամբ՝ ավելի քան 900.0 մլն դրամով, կբացվեն մոտ 150 նոր աշխատատեղ
(տես. Աղյուսակ 4.1.1.): Նախատեսվում է կառուցել նաև երկու խոշոր ՀԷԿ –եր` Լոռիբերդ ՀԷԿը (մոտ 66 ՄՎտ. հզորությամբ և շուրջ

200 մլն. կՎտժ էլ.էներգիայի տարեկան

արտադրությամբ)` Ձորագետ գետի վրա և Շնող ՀԷԿ-ը (մոտ 75 ՄՎտ հզորությամբ և 300 մլն.
կՎտժ էլ. Էներգիայի տարեկան արտադրությամբ)` Դեբեդ գետի վրա: Ներդրումների ծավալը
կկազմի մոտ 300,0 մլն ԱՄՆ դոլար։ Ներկայումս մշակվում է նաև Լոռու մարզում
հողմաէներգետիկայի

հետագա

զարգացման՝

նոր

20ՄՎտ

հոզորությամբ

հողմաէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր:
Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. թվականներին կառուցելվելիք ՓՀԷԿ-երի վերաբերյալ
Աղյուսակ 4.1.1
Շահագործվելիք ՓՀԷԿ-Ի
անվանումը

հ/հ

1.

Սահակյան ՓՀԷԿ-1

Շահագործ. մեկնարկի

Դրվածքային

Տարեկան

Ներդրումների

կանխատեսվող
տարեթիվը

հզորությունը
(կՎտ)

արտադրանքը
(մլն կՎտժ)

ծավալը
(մլն դրամ)

2014թ.

1,110.0

4.4

814.7

2.

Սահակյան ՓՀԷԿ-2

2014թ.

2,434.0

10.0

1,469.5

3.

Ձորագետ-5 ՓՀԷԿ

2013-2014թթ.

2,120.0

6.1

1,087.4

4.

Ձորագետ-6 ՓՀԷԿ

2013-2014թթ.

1,480.0

4.8

764.9
292.4

5.

Բազում ՓՀԷԿ

2014թ.

542.0

2.1

6.

Ստեփանավան-1 ՓՀԷԿ

2015թ.

961.0

4.4

372.4

7.

Ստեփանավան-2 ՓՀԷԿ

2014թ.

545.0

3.1

246.6

8.

Սեդվի-1 ՓՀԷԿ

2014թ.

313.0

1.2

514.5

9.

Սեդվի-2 ՓՀԷԿ

2014թ.

698.0

2.9

310.4

10.

Կաճաճկուտ ՓՀԷԿ

2014թ.

419.0

2.3

120.9

11.

Կարբի Ջրհոս ՓՀԷԿ

2015թ.

1,000.0

3.6

271.7

(գործող ՓՀԷԿ,
հզորության ավելացում)
12.

Սպիտակ ջուր ՓՀԷԿ

2014թ.

378.0

2.98

57.4

13.

Մարցիգետ-1 ՓՀԷԿ

2016թ.

1,890.0

8.59

911.0

13,890.0

56.47

7,233.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

99. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգախնայողության
ծրագրի շրջանակներում 2014թ. նախատեսվում է ՀՀ Լոռու մարզում իրականացնել 1677.2
հազ.

դրամի

էներգախնայողության

միջոցառումներ:

Գերմանական

KFW

բանկի

աջակցությամբ` 2014 թվականին կմեկնարկի Հայաստան-Վրաստան 400/500 կՎ լարման
հաստատուն հոսանքի ներդիրով էլեկտրահաղորդման օդային գծի ծրագրի առաջին փուլի
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աշխատանքները, ինչի համար հատկացված է 95 մլն եվրո գումար: Էլեկտրահաղորդման գծի
ծրագիծը անցնում է նաև Լոռու մարզով մինչև Ալավերդի-2 ենթակայան: ՀԲ-ի միջոցներով
կմեկնարկի նաև Լոռի էլեկտրահաղորդման գծի վերազինման աշխատանքները` մոտ 7.0 մլն
եվրո գումարով:
100. Լեռնահանքային արդյունաբերություն - 2010-2013 թվականներին լեռնահանքային
արդյունաբերության ճյուղում իրականացված խոշոր ներդրումների արդյունքում մարզում
առաջիկա չորս տարիներին կտրուկ կաճի հանքարդյունաբերության տեսակարար կշիռը՝ մոտ
7 անգամ կաճի ճյուղի արտադրության ծավալը, միայն պղնձի խտանյութի մասով, հասնելով
տարեկան միջին 85.0 հազար տոննայի, դրամական արտահայտությամբ՝ ավելի քան 70.0
մլրդ դրամի:
101. Թեթև արդյունաբերություն - Մշակող արդյունաբերության այս ճյուղն առաջատար
ճյուղերից մեկն է մարզի արդյունաբերական ընդհանուր ներուժի մեջ և շատ կարևոր դեր է
խաղում

մարզում

գործազրկության

նվազման

(հատկապես

կանանց

շրջանում)

և

զբաղվածության խնդրի լուծման հարցում: Դրանք բացառապես կարի արտադրական
ձեռնարկություններ են: Թեթև արդյունաբերության այլ ուղղությունները` տեքստիլ, կոշիկի,
տրիկոտաժի վերացել են, գործում են անհատական կոշիկի և հագուստի կարով զբաղվող մի
քանի անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք աշխատում են ընդհատումներով, արտադրության
ծավալները չնչին են:
102. Այժմ Լոռու մարզում թեթև արդյունաբերության ճյուղը ներկայանում է միայն 6-7
կարի արտադրական ձեռնարկություններով, որոնց մեծ մասը տեղակայված է մարզկենտրոն
Վանաձորում («Գլորիա գլխամասային ֆաբրիկա», «Սարտոն», «ԴավԳար» ՍՊԸ-ներ,
«Բազում Ֆիրմա» ԱԿ և այլն): Պետք է նշել, որ կարի արտադրական ձեռնարկությունները
հիմնականում պահպանել են իրենց արտադրական հզորությունները և սկսած 1995թ-ից
գրեթե 10 տարի համագործակցել ամերիկյան «Ամերեքս» Ֆիրմայի հետ` կատարելով նրանց
պատվերները, ապահովելով 1500-ից ավելի մարդու մշտական աշխատանքով:
103. Ներկայումս մարզի կարի արտադրական ձեռնարկություններն իրենց գումարային
հզորությամբ կարող են արտադրել տարեկան 1.7-2.0 միլիոն հատ հագուստ` կախված
մոդելների բարդությունից, ապահովելով շուրջ 4000 մարդու մշտական աշխատանքով:
Սակայն այժմ թեթև արդյունաբերական ընկերություններն աշխատում են մոտ 15%
հզորությամբ` արտադրելով 2012 թվականին ընդամենը 222 հազար հատ բաճկոններ,
տաբատներ, կոմբինեզոններ, իսկ 2011-ին` 205 հազար հատ:
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հազար դրամ
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Լոռու մարզի կարի արտադրության ճյուղի ցուցանիշներ
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0,0

0
2008թ.

2009թ.

2010թ.

2011թ.

2012թ.

2013թ. 1-ին
կ ի ս.

Արտադրության ծավալ

Աշխատողների թիվ

104. Վերջին 4-5 տարիներին ներդրումներ ոլորտում իրականացվել են միայն «Գլորիա
գլխամասային

կարի

սարքավորումներ

ֆաբրիկա»

ձեռք

բերելու

ՍՊԸ-ում`

շենք-շինություններ

նպատակով:

Ներկայումս

և

տեխնոլոգիական

Լոռու

մարզի

կարի

արտադրական ձեռնարկությունների հիմնական խնդիրը սպառման շուկաներ գտնելն է:
Թերևս բացի «Գլորիա» կարի ֆաբրիկայի, մյուս կարի ձեռնարկությունները խիստ
կարիք ունեն մարկետինգային ակտիվ քաղաքականության:
105. Մշակող արդյունաբերության մեջ արտադրության ծավալների և որպես արդյունք
տեսակարար կշռի զգալի աճ կարող են ապահովել նաև մեքենաշինության-սարքաշինության
և սննդի արտադրության ենթաճյուղերը: Սննդի արդյունաբերության ենթաճյուղում մարզում
գերակշռում է կաթի վերամշակման հատկապես պանրի արտադրությունը:
106.

Մեքենաշինություն-սարքաշինություն

ենթաճյուղի

ընկերությունները

-

հիմնականում

Մեքենաշինության-սարքաշինության

պահպանել

են

իրենց

տեխնիկական-

տեխնոլոգիական, նաև կադրային ներուժը, որի արդյունքում ենթաճյուղը ցույց է տվել կայուն
աճի ցուցանիշներ: Սակայն ենթաճյուղի զարգացման հիմնական գրավականն այսօր
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն է: Նախորդ ՄԶԾ-ով ներկայացվել էր
առաջարկություն

մարզում,

մասնավորապես

Վանաձորում

տեխնոպարկի

ստեղծման

գաղափարը: 2012 թվականին միայն ՀՀ կառավարությունն իր արտահանմանն ուղղված
ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանն ուղղված միջոցառումների շարքում ընգրկեց
Վանաձորում տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնումը: Վանաձոր քաղաքի ընտրությունը
պայմանավորված
արդյունաբերական

է

մի

շարք

կարևորագույն

հզորությունների,

հանգամանքներով,

տեխնոլոգիական

զարգացման

այն

է՝

նախկին

առկա

ներուժի,

համապատասխան ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, կրթական հաստատությունների և
տեխնոլոգիական ավանդույթների առկայությունը:
107. Ըստ տարածաշրջանների մարզի արդյունաբերության անցած հինգ տարիների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերում
կապիտալ ներդրումներն էական փոփոխություններ են առաջացնում տարածաշրջանների
արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի տեսակարար կշիռներում: Դրա վառ օրինակն է
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«Սագամար» ընկերության կողմից Ստեփանավանում Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային
հանքավայրի

և

լեռնահարստացուցիչ

գործարանի

շահագործման

մեկնարկը`

եթե

Ստեփանավանի տարածաշրջանի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի տեսակարար
կշիռը 2008թ-ին կազմել է 1.5%, ապա արդեն 2012թ-ին այն հասել է 8.4%-ի: Անցած հինգ
տարիներին զգալի նվազել է Վանաձորի արդյունաբերության տեսակարար կշիռը` մոտ 6%ով, որը պայմանավորված է մարզկենտրոնում քիմիական, թեթև արդյունաբերությունների,
ինչպես

նաև

մեքենաշինության-սարքաշինության

ճյուղերի

ձեռնարկությունների

կենտրոնացմամբ: Տեսակարար կշռի կայուն նվազում է արձանագրվել նաև Տաշիրի
տարածաշրջանի դեպքում` ավելի քան 2 անգամ, որը նույնպես պայմանավորված է մեկ
ճյուղի, տվյալ դեպքում կաթի վերամշակման ու կաթնամթերքի (պանրի) արտադրության
կենտրոնացմամբ:
108. Առաջիկա 4 տարիներին, պայմանավորված «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գործարկմամբ, էլ
ավելի կմեծանա Թումանյանի տարածաշրջանի արդյունաբերության տեսակարար կշիռը:
Մարզի տարածաշրջանների արդյունաբերության հզորությունների համաչափ զարգացում
2014-2017 թվականներին չի կանխատեսվում:
Լոռու մարզի արդյունաբերության տեսակարար կշիռների դինամիկան ըստ
տարածաշրջանների 2008-ից 2012թթ.

100.0
80.0

%

60.0
40.0
20.0
0.0
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2011թ.

2012թ.

Սպիտակ

1.2

2.8

3.0

1.8

2.7

Տաշիր

2.2

1.6

1.3

1.7

1.0

Գուգարք

5.3

4.5

1.5

2.6

3.3

Ստեփանավան

1.5

1.5

1.2

1.0

8.4

Թումանյան

75.3

80.3

84.6

84.2

75.8

Վանաձոր

14.5

9.3

8.4

8.7

8.8

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

 հանքարդյունաբերության և մետալուրգիայի
զարգացման համար ներդրումների
առկայություն
 հիդրոէներգետիկայի զարգացման համար

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 արտադրության բնագավառում ցածր
տոկոսադրույքներով և երկարաժամկետ
վարկերի առկայություն
 լիզինգային համակարգի զարգացում
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բնական ռեսուրսների ու համալիր ծրագրի
առկայություն
անհրաժեշտ էժան աշխատուժի առկայություն
նոր արտադրություններ ներդնելու համար
արտադրական մասնաշենքերի և
ինժեներական կառույցների առկայություն
էկոլոգիապես մաքուր սննդարդյունաբերական
արտադրանք
դեռևս պահպանված ինժեներական որակյալ
կադրեր
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 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում
ոլորտի բոլոր ճյուղերում և ենթաճյուղերում

 մարկետինգային ծառայությունների դերի
բարձրացում
 կորպորատիվ կառավարման ներդրմամբ
ներդրումների ծավալի էական աճ

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

 սպառման շուկայի խնդրի առկայությունը
 առկա տեխնոլոгիական սարքավորումների
ֆիզիկական և բարոյական մաշվածությունը

 ղեկավար կադրերի ոչ ժամանակակից
մտածելակերպը

 էներгակիրների բարձր սակագները
 գիտատար տեխնոլոգիաների մշակման ու

 տնտեսության ստվերայնության բարձր
մակարդակ
 բարձր որակավորման մասնագետ կադրերի
(բանվոր, ԻՏԱ) սերնդափոխություն
 տրանսպորտային հաղորդակցման ուղիների
շրջափակում

ներդրման բացակայությունը

4.2. Մասնավոր հատվածի զարգացման հիմնախնդիրները
109. Մարզի մասնավոր հատվածի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրներն են.
1. ներդրումների անբավարար վիճակ, և որպես հետևանք` ձեռնարկությունների
շրջանառու միջոցների մշտական պակաս,
2. հաստոցային

պարկի,

մեքենա-սարքավորումների

ֆիզիկական

ու

բարոյական

մաշվածության բարձր աստիճան և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման
հնարավորությունների բացակայություն,
3. փոքր արտադրությունների արագ զարգացման (start up) համար նպաստավոր դաշտի
բացակայություն
4. մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների ղեկավարների ներկա շուկայական
հարաբերություններին ոչ համարժեք մտածողությունը (շուկայի մշտական լիարժեք
ուսումնասիրության անհրաժեշտության գիտակցության բացակայությունը),
5. էներգակիրների բարձր սակագներ,

6. իրացման շուկայի սահմանափակությունը:
110. Ելնելով մարզի արդյունաբերության ներկա իրավիճակից, հեռանկարներից և
հնարավորություններից, ինչպես նաև հաշվի առնելով հանրապետության աշխարհագրական
դիրքը, առաջիկա տարիներին մարզում արդյունաբերության զարգացման հիմնական
ուղղությունները կհանդիսանան`
1.լեռնահանքային արդյունաբերությունը,
2. էներգակիրների արտադրությունը
3.մետալուրգիան,
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4.տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
5.քիմիական արդյունաբերությունը,
6.գյուղմթերքների վերամշակումը,
7.թեթև արդյունաբերությունը:
111. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Մեքենաշինության-սարքաշինության ենթաճյուղի
ներուժի պահպանման և զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի սպառման նոր
շուկաների որոնմանն ուղղված քայլերը: Առայժմ ներկայացված է մեկ գործարար ծրագրային
առաջարկ՝ հանրապետության բոլոր մարզերում բացելու մեքենատրակտորային կայաններ և
մատուցելու գյուղատնտեսական, հողագործական բոլոր տեսակի ծառայություններ 25-ից 40%
էժան Հայաստանում գործող գների համեմատ: Գործարար ծրագրային առաջարկի համար
որպես բազա է առաջարկվում Վանաձորի Գործարանային 2/1 հասցեում գործող
արտադրամասը, որտեղ առկա են բոլոր ենթակառուցվածքները մինի տրակտորների, ինչպես
նաև գյուղատնտեսական անհրաժեշտ բոլոր կցորդ գործիքների արտադրության համար:
Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ֆինանսավորման սկզբից 3 տարվա ընթացքում,
արտադրելով 150 հատ տարբեր ձիաուժի տրակտորներ և 12 տեսակի հողագործական 1000
գործիք: Իսկ մեքենատրակտորային կայաններում կիրականացվեն, ինչպես նշվեց,
հողագործական աշխատանքների ծառայություններ, այնպես էլ գյուղտեխնիկայի տեխ.
սպասարկում: Ընդհանուր առմամբ, արտադրամասում և ՄՏԿ-ներում նախատեսվում է բացել
շուրջ 300 նոր աշխատատեղ: Ծրագրի իրականացումը զգալի դրական նշանակություն
կունենա նաև տնտեսության այլ կարևոր ոլորտի՝ գյուղատնտեսության զարգացման համար
ևս: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 900.0 մլն դրամի ներդրում:
112.Ոչ միայն մեքենաշինության-սարքաշինության, այլև արդյունաբերության այլ ճյուղերի
զարգացման համար վճռորոշ նշանակություն ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառումը: Դրա իրականացման համար, ինչպես արդեն նշել է ՀՀ կառավարությունը, հաշվի
առնելով Գյումրիում տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնման հաջողված մոդելը` Հայաստանի
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2011
թվականի հունվարի 26-ին ստորագրված «Էլ.-հասարակության և մրցունակության համար
նորարարության ծրագիր» N7963-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակում նախատեսվում
է համանման տեխնոլոգիական կենտրոն (ՏԿ) ստեղծել նաև ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր
քաղաքում: Վերջինս հիմք կհանդիսանա ոչ միայն ՀՀ Լոռու մարզի տնտեսական
զարգացման և կենսամակարդակի բարձրացման համար, այլև հնարավորություն կընձեռնի
ձևավորել տարածաշրջանային տեխնոլոգիական հանգույց, որը Գյումրու տեխնոլոգիական
կենտրոնի

հետ

մեկտեղ

կստեղծի

առավել

հիմնավոր

նախադրյալներ

Հայաստանի

ընդհանուր տեխնոլոգիական առաջընթացի, մրցունակության և վարկանիշի բարձրացման
համար:
113.Վանաձորում ՏԿ հիմնումը ենթադրում է ճարտարապետական նախագծման
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կենտրոնի տարածքի նախագծման նպատակով
նախագծային կազմակերպության ընտրության մրցույթի հայտարարում և անցկացում,
կենտրոնի տարածքի նախագծում, շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի
կազմակերպում,
պայմանագրերի
կնքում,
կենտրոնի
տարածքի
վերանորոգում,
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համակարգչային ցանցի նախագծման մրցույթի անցկացում և մի շարք այլ քայլերի
իրականացում: Վանաձոր քաղաքի ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք կարևորագույն
հանգամանքներով, այն է՝ նախկին արդյունաբերական հզորություններ, տեխնոլոգիական
զարգացման առկա ներուժ, համապատասխան ֆիզիկական ենթակառուցվածքների,
կրթական հաստատությունների և տեխնոլոգիական ավանդույթների առկայություն: ՀՀ
էկոնոմիկայի նախարարության կողմից արդեն իրականացվել են նախնական այցեր և
հետազոտություններ Վանաձոր քաղաքում` որպես ՏԿ վերակառուցելու համար
համապատասխան շինության տեղազննման նպատակով, որի արդյունքում արդեն իսկ
ընտրվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի
մասնաճյուղը:
114.Վանաձորի ՏԿ շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել
2013-2014թթ. ընթացքում: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո Վանաձորի ՏԿ
Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի օրինակով կծառայի որպես ինկուբացիոն կենտրոն
ինչպես արդեն գոյություն ունեցող, այնպես էլ նորաստեղծ լաբորատորիաների և
ընկերությունների համար` խթանելով նոր ներդրումների ներգրավումը, սկսնակ
ընկերությունների ձևավորումն ու աշխատատեղերի ստեղծումը:
115.Վանաձոր քաղաքում բարձր ՏԿ հիմնումը կդառնա տեղական և ռեգիոնալ
զարգացումը և բարեկեցությունը պայմանավորող տեխնոլոգիական, ձեռնարկատիրական և
կրթական ենթակառույց:
116.Վանաձորի ՏԿ հիմնման վերաբերյալ, նրա արդյունավետ և լիարժեք գործելու
նպատակով

Վանաձորում

գործող

«Ա2»

ՍՊԸ-ի

կողմից

ներկայացված

են

առաջարկություններ՝ ՏԿ աշխատանքները կազմակերպել ընկերության կողմից արդեն
կազմավորված ու ավելի քան 4 տարի գործող ուսումնա-հետազոտական կենտրոնի (ՈՒՀԿ)
փորձի հիման վրա: Սկզբի համար ՏԿ ունենա ուղղվածություն դեպի մեքենաշինության,
սարքաշինության ու բուն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղեր
117. ՏԿ-ն ունենա հետևյալ կառուցվածքը.
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՈՒՀԿ

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ՊՈԼԻԳՈՆ

ՊՈԼԻԳՈՆ

118. Որտեղ.ՈՒՀԿ կարող է կազմակերպվել և գործել արդեն գործող ՈՒՀԿ-ի բազայի վրա:
1.Փորձարարական պոլիգոնը պետք է համալրված լինի հետևյալ սարքավորումներով
ա)Տրամաչափիչ և թեստավորող սարքավորումներով,
բ) Ջերմության և սառնության խցերով:
2.Տեխնոլոգիական կենտրոնը պետք է համալրված լինի հետևյալ սարքավորումներով
ա)Փորձնական արտադրության համար անհրաժեշտ հաստոցներով

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

37

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



բ)Գերմանական LPEK ֆիրմայի էլեկտրոնային տպագրական շերտերի նախագծման
ու պատրաստման համար տեխնոլոգիական գծով
119.Վանաձորի ՏԿ հաջող գործունեության համար առաջարկվում է այն հիմնել 2 փուլով՝
1. 1-ին կամ նախնական փուլում, մինչև ՏԿ կառուցման ու կահավորման աշխաըանքների
սկիզբն իրականացնել մասնագետների նախապատրաստում, աշխատանքների այն
ուղղությունների որոշում, որոնք իրացման շուկաներ համեմատաբար հեշտ կգտնեն և startup-ների ձևավորման աշխատանքներ: Զուգահեռ նաև դպրոցահասակ երեխաների
ռոբոտոտեխնիկայի ու ժամանակակից էլեկտրոնիկայի խմբակների ձևավորում:
2. 2-րդ փուլում ՏԿ ամբողջական ձևավորում: ՏԿ գործունեության սկզբում առաջարկվում է
ընտրել երեք ուղղություն՝
ա)արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում կիրառելու նպատակով անլար
տեխնոլոգիաների ներդրմամբ ապարատա-ծրագրային մոդուլային համակարգերի
ստեղծում,
բ)տեղեկատվության գրանցման արդյունաբերական մոդելի ստեղծում,
(Վանաձորում արտադրված երկրորդային չափող-հսկող սարքերի փոխարեն)
գ)ժամանակակից էլեկտրահաղորդակների և կատարողական մեխանիզմներ:
120. ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ - Լոռու մարզի տնտեսության մասնավոր
հատվածում և հատկապես արդյունաբերության ոլորտում խոչընդոտների որոշ մասի
վերացման կամ մեղմացման ու առաջարկությունների, կանխատեսումների իրականացման
արդյունքում՝ առաջիկա 4 տարում՝ 2014-2017 թվականներին ավելի քան 93 մլրդ դրամի
ներդրումների արդյունքում Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը
արդեն 2014 թվականին կհատի 100.0 մլրդ դրամի սահմանագիծը, իսկ 2017 թվականին՝
կանխատեսվում է մոտ 150.0 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ:
121. Արդյունաբերության ոլորտում կանխատեսվող ներդրումների
տարիների և ոլորտի ճյուղերի բերված է աղյուսակ 4.2.1-ում.

բաշխումն

ըստ

Աղյուսակ 4.2.1
(միլիոն դրամ)
Արդյունաբերության ճյուղը

Ընդամենը
2014-2017թթ.
ՄԶԾ

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

10,250.0

10,250.0

10,250.0

10,250.0

41,000.0

Էներգետիկա

9,303.6

9,303.7

9,303.6

9,303.6

37,214.5

Մշակող արդյունաբերություն, որից.

1,852.5

1,969.1

1,519.2

1,519.2

6,860.0

102.5

102.5

102.5

102.5

410.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

5,200.0

450.0

450.0

ընդերքօգտագործման ոլորտ

Մետալուրգիա
Քիմիական արդյունաբերություն
Մեքենաշինություն-սարքաշինություն
Թեթև արդյունաբերություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

116.6
4,100.0

4,100.0

25,506.1

25,622.8

900.0
116.7

116.7

350.0
8,200.0

21,072.8

21,072.8
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122. Լոռու մարզի տնտեսության մասնավոր հատվածի և հատկապես արդյունաբերության
ոլորտում խոչընդոտների որոշ մասի վերացման կամ մեղմացման առաջարկությունները
բերված են աղյուսակ 4.2.2.- ում:
Աղյուսակ 4.2.2.
Ոլորտում առկա
հիմնախնդիրները

Ազդեցությունը

Առաջարկություններ

Մեքենաշինության և սարքաշինության ոլորտ
Հաստոցային պարկի,
մեքենա-սարքավորումների
ֆիզիկական ու բարոյական
մաշվածության բարձր
աստիճանը
Արտադրանքի իրացման
դժվարություններ`
տրանսպորտային մեծ
ծախսերի պատճառով
Հումքի և կոմպլեկտավորող
մասերի ներկրման բարձր
մաքսատուրքերը
Սարքաշինական ճյուղի առկա
կադրային ռեսուրսներ

Անմրցունակ
արտադրանք,
արտահանման
դժվարություններ

Սարքավորումների լիզինգի և վարկերի
միջոցով ժամանակակից
սարքավորումների ներկրում

Արտադրանքի
ինքնարժեքի
բարձրացում

Հումքի ձեռք բերման և արտադրանքի
իրացման համար տրանսպորտային
ծախսերի հնարավոր իջեցում

Մրցունակության
անկում` արտադրանքի մեծ ինքնարժեքի
հետևանքով
Գիտատար, մրցունակ
արտադրանք,

Նոր տեխնոլոգիաների, հոսքային գծերի,
ինչպես նաև նրանց կոմպլեկտավորող
մասերի ներկրման դեպքում ճկուն
մաքսային քաղաքականության կիրառում
Վանաձորում «Տեխնոպարկ»-ի հիմնման
հնարավորություն

Փոքր և միջին ձեռներեցության ոլորտ
Բարձր ստվերայնություն,
մրցակցային ոչ հավասար
դաշտ

Օրինական դաշտում
աշխատող ձեռնարկությունների արտադրանքի իրացման
դժվարություններ
Տեխնոլոգիական
սարքավորումների
բարոյապես և
ֆիզիկապես
մաշվածություն

Փոքր արտադրական
ձեռնարկությունների
արտադրանքի ցածր
մրցունակություն

հնարավորինս հավասար մրցակցային
դաշտի ստեղծում` օրենսդրական, ինչպես
նաև վարչարարության ուժեղացման
միջոցներով
առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման
լիզինգի ավելի պարզեցված պայմանների
ապահովում

Թեթև արդյունաբերության ոլորտում
Արտադրանքի արտահանման
հարցում արտերկրի 1-2
գործընկերներից
կախվածություն
Արտաքին ուղիղ կապերի ոչ
բավարար վիճակ

Ոլորտի
ձեռնարկությունների
զարգացման որոշակի
հեռանկարների
բացակայություն
Դժվարություններ
հումքի ներկրման և
արտադրանքի
արտահանման
հարցերում

Արտահանման խթանմանն աջակցող
պետական կառույցների կողմից ոլորտի
ձեռնարկությունների հետ անմիջական
աշխատանք
Պետական աջակցություն
հանրապետությունում և արտերկրում
կազմակերպվող ցուցահանդեստոնավաճառներին մասնակցության
գործում

Սննդի արդյունաբերության ոլորտում
Ներքին սահմանափակ շուկա

Արտադրանքի փաթեթավորման հին, ոչ մրցունակ տեսք

Արտադրության
ծավալների աճի
դեպքում իրացման
դժվարություններ
Առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման,
լիզինգավորման ավելի պարզեցված
պայմանների ապահովում
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123.Մարզպետարանի կողմից հատուկ հոգածություն կդրսևորվի փոքր և միջին
ձեռներեցության զարգացման նկատմամբ: Միաժամանակ օժանդակություն և աջակցություն
կցուցաբերվի այն ընկերություններին, որոնք հանդես կգան զարգացման սեփական
նախաձեռնություններով և ծրագրերով:
124. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Ըստ կոնկրետ ճյուղերի և ոլորտների, հիմնական
խնդիրներն ու դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններն այսպիսին են.
1.
Համակողմանիորեն աջակցել մարզում գործարար մթնոլորտի բարելավման և
արդյունաբերության զարգացման համար կարևորագույն ենթակառուցվածքներից մեկի`
առևտրա-արդյունաբերական պալատի գործունեությանը: Անհրաժեշտ է շուտափույթ
լուծել ԱԱՊ-ի շենքի կառուցման համար հողահատկացման հարցը: Պետք է նշել, որ
Լոռու մարզի ԱԱՊ-ն գործարարությանն աջակցության արդեն կայացած կառույց է,
թերևս ամենաակտիվն ու կայացածը մարզային ԱԱՊ-ների մեջ: Ներկայումս
Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի ԱԱՊ-ի հետ համատեղ աշխատանքներ են տարվում Լոռու
մարզի տնտեսական ինտերակտիվ քարտեզի ստեղծման ուղղությամբ,
2.

Մարզում շարունակել արդեն ավանդական դարձած արդյունաբերական արտադրանքի
«Լոռիպրոդէքսպո» ցուցահանդես-վաճառքները, այլ երկրների արտադրողների
մասնակցությամբ:

3.

Արտերկրում մարզի արդյունաբերական արտադրանքի իրացման հիմնախնդիրների
լուծման նպատակով (հատկապես թեթև, սննդի արդյունաբերությունում) ըստ ոլորտների
ԶՀԳ-ի հետ համատեղ աշխատանքային ծրագրի մշակում: Պետք է նշել, որ Զարգացման
հայկական գործակալությունն արդեն այս տարի նախաձեռնել է հայաստանյան պանիր
արտադրողներին
մեկ
ասոցիացիայի
մեջ
միավորելու
աշխատանքներ
և
մարզպետարանի կողմից ցուցաբերվել է հնարավորինս աջակցություն ԶՀԳ-ին:
Հիմնական նպատակը` աջակցել հայկական պանրի արտահանման ծավալների աճին`
նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և գովազդային ակտիվ աշխատանքներ
իրականացնելու ուղղությամբ:

4.

Մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրանքի արտահանման
խթանման նպատակով արտերկրի առանձին մարզերի կամ շրջանների հետ
հորիզոնական կապերի հաստատման և զարգացման գործընթացի շարունակում
(Ռուսաստանի Դաշնության, ՈՒկրաինայի տարբեր մարզեր, Ֆրանսիայի
Մարսել
քաղաք և այլն):

5.

Շարունակել 2004թ. ապրիլի 8-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված Լոռու
մարզում
փոքր
հիդրոէներգետիկայի
զարգացման
ծրագրի
հետևողական
իրականացումը:

6.

Գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական
պատճառներից մեկի` ստվերային տնտեսության դեմ արդյունավետ պայքարի դեպքում,
տնտեսվարող սյուբեկտների համար հնարավոր է ապահովել մրցակցային հավասար
պայմաններ, ինչը առանց լուրջ ներդրումների կարող է հանգեցնել արտադրության
ծավալների զգալի աճի, ինչպես նաև դրական դեր կխաղա արտադրանքի որակական
հատկանիշների բարձրացման և իրական գնագոյացման վրա:
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4.3. Մասնավոր հատվածի զարգացման 2014-2017թթ. առաջնահերթությունները
125. Մասնավոր հատվածի զարգացման հիմնախնդիրների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ մարզի տնտեսության հետագա զարգացման համար կարևոր է, շարունակելով
առանձին ՓՄՁ-ների մակարդակով ցուցաբերվող աջակցությունը, անցում կատարել
առանձին ոլորտների և տարածաշրջանների մակարդակով մասնավոր հատվածի
զարգացման հետևյալ ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը:
1. ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային
ծրագրերի մշակում:
գործարարության

Ծրագրերի մշակման առաջին փուլում պետք է հստակեցվեն

զարգացման

այն

ռեսուրսները,

որոնք

տարածաշրջանի

համայնքները պատրաստ են տրամադրել մասնավոր ներդրումները խրախուսելու
համար:
2.

Գերակա

ոլորտներում

հայեցակարգերի
այլ

կարևոր

մասնավոր

հատվածի

զարգացման

մարզային

ընդունում: Մասնավոր ներդրումների ներհոսքին նպաստող մեկ

գործոն

է

մարզի

համար

գերակա

ոլորտների

զարգացման

հայեցակարգերի ընդունումը, որտեղ առանցքային նշանակություն է ունենալու մարզի
տարածաշրջանների գերակայությունների որոշակիացումը: Հայտնի է, որ բացի
Վանաձորից

և

Թումանյանի

տարածաշրջանից,

մարզի

մյուս

բոլոր

տարածաշրջանների համար գերակա ոլորտներ են գյուղմթերքների վերամշակումը և
իրացումը, ինչպես նաև զբոսաշրջությունը և հարակից ծառայությունները: Սակայն,
որպեսզի ներդրումները արդարացված լինեն և նվազի նրանց ռիսկայնությունը,
անհրաժեշտ է հստակեցնել այդ ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի
ծավալները և իրացման շուկաները:
3.

Մասնավոր ներդրումների խթանման միջոցառումների կազմակերպում:
Տարածաշրջաններում մասնավոր հատվածի զարգացման ծրագրերի, ինչպես նաև
մարզում գերակա ոլորտների զարգացման հայեցակարգերի հենքի վրա կձևավորվեն
մասնավոր ներդրումների ներգրավման առաջարկներ, ինչը էապես կբարելավի
գործարար միջավայրը և հատկապես մասնավոր ներդրումների մրցակցային
պայմանները: Հետազոտությունները վկայում են, որ ներդրումներ կատարելու
ցանկություն և մտադրություններ ունեն ինչպես տեղացի արտագնա, այնպես էլ այլ
արտաքին ներդրողներ, սակայն այդ գործընթացները հաճախ դանդաղում և չեն
իրագործվում տեղերում պատշաճ շահագրգռվածության և համագործակցության
բացակայության պայմաններում: Այս առումով, մասնավոր հատվածի զարգացման
ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է կազմել
տարածաշրջանային և մարզային ներդրումային առաջարկների փաթեթներ և
պարբերաբար կազմակերպել իրազեկման միջոցառումներ տեղացի արտագնա և այլ
արտաքին ներդրողների համար:

126. Գծապատկեր 4.3.1.-ում ներկայացված է ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի
զարգացման միջոցառումների իրագործման փուլային սխեման
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Գծապատկեր 4.3.1.
ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման միջոցառումների իրագործման
փուլային սխեմա

Տարածաշրջանային /
համայնքային մակարդակ
Գործարարության

Փուլ 1

Մարզային
մակարդակ
Գերակա ոլորտների

զարգացման ռեսուրսների

ապրանքների և

հաշվառում և գնահատում

ծառայությունների իրացման
շուկանների ուսումնասիրում

Փուլ 2

Մասնավոր հատվածի

Գերակա ոլորտների

զարգացման

զարգացման հայեցակարգերի

տարածաշրջանային/

մշակում և ընդունում

համայնքային ծրագրերի
մշակում և ընդունում

Փուլ 3

Տարածաշրջանային

Գերակա ոլորտներում

/համայնքային մասնավոր

մասնավոր ներդրումների

ներդրումների

ներգրավման մարզային

ներգրավման

առաջարկների մշակում

առաջարկների մշակում

Փուլ 4

Ներդրումային առաջարկների փաթեթների կազմում և առաջմղման
միջոցառումների իրականացում
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4.4.ՓՄՁ ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն
127. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը

մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր
ուղղություններից մեկն է: Այս կապակցությամբ 2014-2017թթ. ՄԶԾ-ով նույնպես առաջարկվում
է բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես պլանավորման և կառավարման
տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման միջոցով` ներգրավելով այդ
գործնթացներում ՏԻՄ-երի և գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին:
ՄՁ պետական աջակցության ուղղությամբ իրականացվող հետևողական
քաղաքականության արդյունքում վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում
արձանագրվել է ՓՄՁ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների դինամիկ աճ:
128.

129. Ըստ ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից հրատարակված 2008-2009թթ. «Փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության ոլորտը Հայաստանում» տեղեկագրի, 2009 թվականին գրանցված
ՓՄՁ սուբյեկտների մարզային բաշխվածքն ըստ անհատ ձեռնարկատերերի և տնտեսական
գործունեության իրավունք ունեցող առևտրային իրավաբանական անձանց ներկայացված է
աղյուսակ 4.4.1-ում:
ՓՄՁ սյուբեկտների մարզային բաշխվածքն ըստ անհատ ձեռնարկատերերի և
տնտեսական գործունեության իրավունք ունեցող առևտրային իրավաբանական անձանց
Աղյուսակ 4.4.1.
Մարզ

ՓՄՁ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐ

Ընդամենը ՀՀ
ք. Երևան
Ընդամենը մարզեր
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք

ԱՁ
73,692
30,209
43,483
2,949
5,394
6,187
3,369

Լոռի

5,904

8.0

6,223
4,046
3,872
1,841
3,698

8.4
5.5
5.3
2.5
5.0

Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ

100.0
41.0
59.0
4.0
7.3
8.4
4.6

ԻԱ
59,230
31,647
27,583
1,647
2,763
2,597
3,334

Ընդամենը
100.0
53.4
46.6
2.8
4.7
4.4
5.6

132,922
61,856
71,066
4,596
8,157
8,784
6,703

100.0
46.5
53.5
3.5
6.1
6.6
5.0

4,248

7.2

10,152

7.6

4,522
2,899
2,872
795
1,906

7.6
4.9
4.8
1.3
3.2

10,745
6,945
6,744
2,636
5,604

8.1
5.2
5.1
2.0
4.2

130. ՓՄՁ պետական քաղաքականության տնտեսական նպատակների անկյունաքարն է
հանդիսանում ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման անհամամասնությունների հաղթահարումը`
օգտագործելով
յուրաքանչյուր
տարածաշրջանի
տնտեսական
զարգացման
առանձնահատկություններն ու ներուժը, խթանում են տնտեսվարող սուբյեկտների միջև ներմարզային
և միջմարզային համագործակցության զարգացմանը: Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցության
հիմնական ուղղություններն են`
1.
Ֆինանսական աջակցություն (սկսնակներին և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին
վարկային երաշխավորությունների տրամադրում),
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Գործարար ուսուցում, տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում սկսնակ և
գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին
Շուկաների առաջմղման աջակցում:

131. Նշված ուղղություններով մարզի ՓՄՁ-ներին ցուցաբերված աջակցությունը իրականացվել
է աղյուսակ 4.4.2.–ում ներկայացված մեխանիզմներով:

ՓՄՁ աջակցման մեխանիզմները
Աղյուսակ 4.4.2.
Աջակցության
ուղղություններ

Ֆինանսական
աջակցություն

Աջակցության մեխանիզմները ըստ ՓՄՁ սուբյեկտների
Գործող ՓՄՁ-ներ
Երաշխավորվում է վարկի հիմնական
գումարի ոչ ավելի, քան 70%-ը,
երաշխավորության առավելագույն չափը
մինչև 10 մլն դրամ:

Տեղեկատվական,
խորհրդատվական և
ուսուցողական ծրագրեր

Տեղեկատվական և խորհրդատվական
աջակցություն, ուսուցողական դասընթացներ
նեղ մասնագիտական խորհրդատվական
աջակցություն,

Տեխնիկական
աջակցություն

Գովազդային վահանակների պատրաստում
Պիտակների տպագրություն
Գովազդ հեռուստատեսությամբ
Ինտերնետային կայքի պատրաստում
Մասնակցություն ցուցահանդեսներին:

Սկսնակ գործարարներ
Մինչև 1 մլն դրամ վարկի
ստացման համար
տրամադրվում է վարկային
երաշխիք վարկի գումարի մինչև
130% չափով:
Դասընթացներ և անհատական
խորհրդատվություն գործարար
ծրագրի մշակման համար

132. Մարզի զարգացման ծրագրով ՓՄՁ աջակցության միջոցառումները իրականացվում են
«Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի
(Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ) Լոռու մասնաճյուղի (ք. Վանաձոր) և նրա Ստեփանավանի
ներկայացուցչության գործունեության շրջանակներում:
133. Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու
մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում: ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Լոռու
մասնաճյուղի և ՓՄՁ զարգացման մարզային խորհրդի սերտ ու համագործակցված աշխատանքի
արդյունքում 2013թ. I կիսամյակի ընթացքում Լոռու մարզի ՓՄՁ-ներին տրամադրվել է հետևյալ
աջակցությունները`
1.
2.
3.
4.

Տեղեկատվական և գործարար ուղեցույցների տրամադրում
Գործարարների հետ խմբային հանդիպումներ
ՈՒսուցողական աջակցության ծրագիր
«Լավագույն կին-գործարար» մրցանակաբաշխություն

-

500ՓՄՁ սուբյեկտ
5ՓՄՁ սուբյեկտ
58ՄՁ սուբյեկտ և անհատ
18 կին գործարարներից 2 –ին
տրամադրում
134.Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանց ծրագրի շրջանակում
1.
2.

-

15 ՓՄՁ

-

180 ՓՄՁ

-

6ՓՄՁ

4.

համագործակցության հայտի ընդունում
ամսական էլ. տեղեկաթերթերի և այլ տեղեկատվական
բնույթի նյութերի տարածում
3. ՁԵՑ-ի համապատասխան գործիքների միջոցով
հայաստանյան ՓՄՁ սուբյեկտների պահանջին
համապատասխան գործընկերների որոնում և
գործարար կապերի ստեղծմանն աջակցություն
Տեղական տնտեսական զարգացման քարտեզագրում

-

5.

Համայնքների տնտեսական ներուժի բացահայտում

-

մարզի 13 քաղաքներում, 22
գյուղերում
Ստեփանավան և Տաշիր

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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քաղաքներ
6.
7.
8.
9.

Իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցած
փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագիր
Տրամադրված վարկային երաշխավորություններ
www.marketplace.smednc.am կայքում տվյալների տեղադրում

1111ՓՄՁ սուբյեկտ
-

19ՓՄՁ սուբյեկտ և անհատ
1գործող ՓՄՁ սուբյեկտի
240Ձ

135. Զբոսաշրջությունը Լոռու մարզի ՓՄՁ զարգացման գերակա ուղղություններից է:
136. Զբոսաշրջության

ներկա իրավիճակի նկարագրություն - Լոռու մարզն իր
աշխարհագրական, բնակլիմայական, պատմության, մշակույթի, նաև բնության հարուստ
ժառանգությամբ ունի զբոսաշրջության զարգացման մեծ ներուժ: Մարզում գործում են մոտ
40 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ (հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, հյուրատներ,
ռեստորան-հյուրանոցներ, առողջարան, հանգստի և մանկական ճամբարներ), որոնց
ընդհանուր հզորությունը կազմում է մոտ 750 մարդ/օր: Թեև լիազոր պետական մարմինների
կողմից մարզ այցելող զբոսաշրջիկների պաշտոնական թիվ չի գրանցված, դիտարկումները
ցույց են տալիս, որ զբոսաշրջային սեզոնի ընթացքում Լոռու մարզ են այցելում շուրջ 400
հազար զբոսաշրջիկ:
137. Հյուրանոցային տնտեսություն - Մարզում ննջատեղերի տարբեր քանակներով և
որակավորմամբ գործում են՝ 11 հյուրանոցներ, 2 հյուրանոց-ռեստորաններ, 1 հյուրանոցային
համալիր, 18 հյուրատուն, oթևանատուն կամ B&B, «Լոռի» առողջարանը, 3 պանսիոնատ և 1
զբոսաշրջային հանգրվան: Հյուրանոցներից 3-ը («Ավան Ձորագետ», «Արգիշտի» և «Գրին
հաուզ»
հյուրանոցները
հիմնականում
համապատասխանում
են
միջազգային
չափանիշներին):
138. Հանրային սննդի կետեր - Մարզի ողջ տարածքում գործում են շուրջ 110
ռեստորաններ, սրճարաններ և խորտկարաններ: Դրանցից մի քանիսը իրենց կահավորման
և սպասարկման մակարդակով մոտ են միջազգային ստանդարտներին: Պետք է նշել, որ այդ
օբյեկտներից մեծ մասը կառուցվել և շահագործման են հանձնվել վերջին տարիներին և
հիմնականում տեղակայված են Վանաձոր քաղաքում:

139. Պատմա-մշակութային օբյեկտներ - Մարզի տարածքում են գտնվում հազարից
ավելի պատմա-մշակութային օբյեկտներ` եկեղեցիական համալիրներ, եկեղեցիներ,
մատուռներ, տուն-թանգարաններ, գեղարվեստի թանգարան, երկրագիտական թանգարան և
այլն: Դրանց մի մասը առայժմ գտնվում է անմխիթար վիճակում: Հարկ է նշել, որ վերջին
տարիներին պետական բյուջեով իրականացվում է մարզի պատմա-ճարտարապետական
կոթողների վերականգնման աշխատանքներ: Դեռևս չլուծված է մնում դրանց շրջակայքում
սանհանգույցների
տեղակայման,
հուշանվերների
վաճառքի
կազմակերպման
ու
համակարգման հարցերը:
140. Հիմնախնդիրներ - Զբոսաշրջության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները բնորոշ են
ինչպես ամբողջ ՓՄՁ-ին, այնպես էլ առանձնահատուկ են ոլորտի համար: Ընդ որում դրանք
սերտորեն
առնչվում
են
տնտեսության
այլ
ոլորտների
(ծառայություններ,
ենթակառուցվածքներ և այլն) հետ:
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141.Ոլորտի հիմնախնդիրներն են՝
1. Մարզում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի բացակայությունը,
2. Պետական աջակցությամբ ոլորտին առնչվող ծրագրերի սակավությունը,
3. Թերզարգացած զբոսաշրջային կառույցների առկայությունը,
4. Պատմա-մշակութային որոշ հուշարձանների ու կոթողների անմխիթար վիճակը,
5. Զբոսաշրջության հարցերով զբաղվող պետական կառույցների ու մարզպետարանի թույլ
համագործակցությունը,
6. Մարզային ենթակայության, ինչպես նաև համայնքային ճանապարհների ոչ բավարար
վիճակը,
7. Մարզում օթեւանատների ցանցի բացակայությունը,
8. Մարզի, ինչպես նաև առանձին պատմա-ճարտարապետական օբյեկտների մասին
գովազդային-տեղեկատվական
բուկլետների,
բրոշյուրների
ու
գրքույկների
բացակայությունը, գիդերի ինստիտուտի բացակայություն:

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

 Հարուստ պատմամշակութային



ժառանգություն

 Գեղատեսիլ բնություն, տեսարժան վայրեր,
թանգարաններ

 Հյուրանոցների, հյուրատների առկայություն
 Բավարար քանակի վաճառատների և
վառելիքի լցակայանների առկայություն,
 Անվտանգության ապահովում և ավանդական
Հայկական հյուրընկալություն
 Մարզային իշխանությունների
նպատակաուղղված վերաբերմունք ոլորտի
զարգացմանը
 Փառատոների, ավանդական դարձած
տոնակատարությունների կազմակերպում







ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մարզում զբոսաշրջությանն ուղղված
աշխատանքների կանոնակարգում, հնարավոր
պետական միջոցների ուղղորդում
զբոսաշրջության կենտրոնների կլաստերների և
դրանց կառավարման համակարգերի ստեղծում
մարզը, որպես գրավիչային տարածք, տուրօպերատորների փաթեթներում ներգրավում
որակյալ մասնագետների պատրաստում եւ
վերապատրաստում
մարզպետարան – միջազգային կառույցներ –
մասնավոր հատված և ՓՄՁ
համագործակացության ուժեղացում
ներքին, էկո և գյուղական տուրիզմների,
հեծանվաարշավների եւ քայլարշավների
հնարավորությունների մեծացում

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

 Լրացուցիչ զբաղմունքի, զվարճանքի վայրերի

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

 տնտեսության ստվերայնության բարձր

բացակայություն

 իջեւանատների սակավություն եւ մատուցվող








ծառայությունների ոչ բավարար մակարդակ
ենթակառուցվածքների ցածր մակարդակ,
հասարակական զուգարանների
բացակայություն
Աջակցության պետական ծրագրերի
բացակայություն
Գովազդային նյութերի, ցուցանակների,
քարտեզների եւ մարկետինգի
բացակայություն
ուղեկցող-գիդերի, էքսկուրսավարների
բացակայություն
մասնագիտացված կազմակերպությունների,
մեքենաների վարձակալման կետերի

մակարդակ

 բարձր որակավորման մասնագետ կադրերի





(բանվոր, ԻՏԱ) սերնդափոխություն
տրանսպորտային հաղորդակցման ուղիների
շրջափակում
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության
ավելացում, անտառահատումներ
Բարձր գներ
Արտագաղթ, ՀՀ վարկանիշի անկում
ինտերնետ հասանելիության թուլություն և
բարձր գներ
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բացակայություն

142. ՀՀ Լոռու մարզը և Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպեր Լազուրի Ափ ռեգիոնը միջազգային
համագործակցության շրջանակներում նախատեսել են (մինչեւ 2014թ-ի դեկտեմբեր) մարզում
համատեղ իրականացնել տուրիզմի եւ ագրոտուրիզմի զարգացման ծրագրեր` մինչև 80.0հազ եվրո
արժողությամբ: Հաշվի առնելով ֆրանսիական առաջադեմ, հարուստ փորձը, նախատեսվել է
Թումանյանի տարածաշրջանում (Ալավերդի քաղաքում) ստեղծել զբոսաշրջային մարզային
գրասենյակ: Ծրագրի նախնական փուլում
Ֆրանսիայում կվերապատրաստվեն գրասենյակի
աշխատակազմը եւ գիդեր: Կստեղծվի քառալեզու ինտերնետային կայք, լուսանկարների եւ
տեսաֆիլմերի ֆոնդ, կտպագրվեն քառալեզու տեղեկատվական թերթիկներ, կիրականացվի
մոնիտորինգ և գնահատում` ծրագրի հաջորդ փուլերի իրականացման նպատակով: Ագրոտուրիզմի
բաղադրիչով նախատեսվել է մասնագետների վերապատրաստում Ֆրանսիայում, որից հետո տեղում
նրանց ուժերով վերապատրաստողների վերապատրաստումների կազմակերպում: Ծրագրվում է նաև
Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում ագրոտուրիզմի բաժնի բացման
հարցի քննարկումը համապատասխան պետական կառույցների մակարդակով։
143. Ռհոն Ալպեր տարածաշրջանի աջակցությամբ Դեսին-Ստեփանավան կազմակերպությունը
Ստեփանավանի ինֆորմացիոն կենտրոնի եւ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ
նախատեսում է էկոտուրիզմի զարգացման ծրագրի իրականացում Ստեփանավան քաղաքում եւ նրան
հարակից համայնքներում: Ծրագրի ժամկետը 2 տարի է, սկիզբը` 2013թ-ի երկրորդ կեսից:
Նախատեսվում են քայլքային երթուղիների մշակում, քայլքային արշավների գիդերի եւ տեղական
դերակատարների վերապատրաստում, քարտեզագրում եւ նյութատեխնիկական բազայի վերազինում:
144. Լոռու մարզպետարանը զբոսաշրջության զարգացման նպատակով որոշակի քայլեր են
ձեռնարկվել, մասնավորապես, Թումանյանի տարածաշրջանի 7 համայնքների (Ալավերդի, Ախթալա,
Թումանյան, Օձուն, Արդվի, Հաղպատ, Դսեղ) մասնակցությամբ նախաձեռնել են ստեղծել «Լոռու
Տուրիզմ» հիմնադրամ, որի ֆինանսական միջոցները կուղղորդվեն Ալավերդի քաղաքում
նախատեսվող զբոսաշրջության մարզային գրասենյակի պահպանմանն ու շահագործմանը, ինչպես
նաեւ մարզում տուրիզմի զարգացմանն ուղղված այլ ծրագրերի իրականացմանը:
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145. Գծապատկեր 4.4.1-ում ներկայացված են մարզում ՓՄՁ աջակցման նոր ստեղծված
ենթակառուցվածքների տեղը ՓՄՁ աջակցման գործընթացում:
Աջակցության հայտի

Գծապատկեր 4.4.1

Հայտի վերաբերյալ
որոշման կայացում և
ՓՄՁ զարգացման
պլանավորում

փաստաթղթերի
ձևակերպում

Մարզային
ՓՄՁ
սուբյեկտ

ՓՄՁ ԶԱԿ
Ստեփանավանի
ներկայացուցչություն

Ընդունված որոշման
հաստատում և
աջակցման
հանձնարարություն

Մասնավոր
հատվածի և ՓՄՁ
զարգացման
մարզային
խորհուրդ

ՓՄՁ ԶԱԿ

ՓՄՁ ԶԱԿ
մարզային մասնաճյուղ
(ք.Վանաձոր)

Բանկեր

Ֆինանսական
ռեսուրսներ

Գործարար
ծառայություններ
մատուցող
կազմակերպություններ

Այլ մասնագիտացված
կազմակերպություններ

Գործարար
ծառայություններ

Այլ
ծառայություններ

4.5. ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրները
146. Ֆինանսական և ոչ-ֆինանսական աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների հարաբերությունը
վկայում է այն մասին, որ անհրաժեշտություն կա հանգամանալից վերլուծել ոչ-ֆինանսական
աջակցության գործիքների մատուցման արդյունավետությունը: Այս առումով անհրաժեշտ է, որ ՓՄՁ
զարգացման մարզային խորհուրդը ստեղծի և պարբերաբար վերլուծի ծրագրի շահառուների իր
տեղեկատվական բազան:
147. Աջակցություն ստացածների տարածքային բաշխվածության մեջ առայժմ գերակշռում են
մարզկենտրոնում և քաղաքային համայնքներում գործող ՓՄՁ-ները: Ծրագրի սկզբնական փուլում այս
հանգամանքը թերևս հասկանալի է, սակայն հետագայում պետք է տարածաշրջանների ավելի
համամասնական ընգրկում ապահովել: Դա միաժամանակ հնարավորություն կստեղծի ծրագրի
աջակցման մեխանիզմները ավելի հասանելի դարձնել գյուղական համայնքների համար, որտեղ
գործող ՓՄՁ-ների քանակը դեռևս չնչին է: Անհրաժեշտ է հետևողականորեն մեծացնել գյուղական
համայնքներից շահառուների տեսակարար կշիռը ՓՄՁ աջակցության հաջորդ տարիների
պլաններում:
148. Ծրագրի շահառուների շրջանակները ընդլայնելու գործում կարևոր դեր ունեն կատարելու
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնց մասնակցությունը ՓՄՁ աջակցման ծրագրերի
պլանավորման և իրագործման գործընթացներում նախատեսված է, սակայն դեռևս թույլ է
դրսևորվում:
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149. ՄԶԾ ՓՄՁ աջակցման ծրագիրը զգալիորեն բարելավեց վարկային ռեսուրսների
հասանելիությունը մարզի գործող և սկսնակ այն ՓՄՁ-ների համար, որոնք գրավային ռեսուրսների
անբավարարության
պատճառով
չէին
կարողանում
օգտվել
վարկավորման
առկա
հնարավորություններից:
150. Ծրագրով իրականացված նախաձեռնությունները աջակցելով հանդերձ շահառու ՓՄՁ-ների
գործունեության բարելավմանը դեռևս բավարար չեն էականորեն նպաստելու համար մարզի
մասնավոր հատվածի կայուն և մրցունակ զարգացմանը:
151. Մարզի համայնքներում մասնավոր հատվածը ձևավորված է հիմնականում.
1.
2.
3.
4.

6.

7.

8.

9.

Առևտրի ոլորտում` մանրածախ առևտրի կետեր և խանութներ,
Ծառայությունների ոլորտում` կենցաղային ծառայություններ,
Արտադրության ոլորտում` տեղական գյուղմթերքների վերամշակում և տեղական հումքից
շինանյութերի արտադրություն,
Զբոսաշրջության ոլորոտում՝
մարզում զբոսաշրջության զարգացման հայացեկարգի
կազմման նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծում և այդ խմբում ընդգրկված
պետական, ՏԻՄ և մասնավոր կառույցների միջև պարտականությունների հստակեցում,
Մարզպետարանի և զբոսաշրջության զարգացման հարցերով զբաղվող պետական
կառույցի` ՀՀ Ա և ՏԶ նախարարությանն առընթեր «Զբոսաշրջության զարգացման
գործակալության» աշխատանքների համակարգում,
Մարզի Ստեփանավանի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջանների դեպքում ՓՄՁ
զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի կազմման ժամանակ որպես գերակա
ուղղություններից մեկն ընդունել զբոսաշրջությունը,
Ոլորտի մասնագիտական կադրերի (գիդեր, հյուրանոցային տնտեսության տարբեր
աշխատակիցներ և այլն) պատրաստման և որակավորման աշխատանքների ընթացքի
արագացում և շրջանակների ընդլայնում, ուղեցույցների, բուկլետների ու բրոշյուրների
բազմալեզու հրատարակության աշխատանքների ակտիվացում,
Շինարարության ոլորտում` փոքրածավալ շինարարություն և վերանորոգման
աշխատանքներ:

152. Մարզում ձեռնարկատիրության հետագա զարգացման առկա հնարավորություններն
են.

1.

բնակչության ձեռներեցությունը` համայնքում բարձրագույն և մասնագիտական
կրթություն ունեցող անձանց սեփական գործ սկսելու ցանկությունը,
2. տեղական գյուղմթերքների հումքային բազայի հիման վրա վերամշակման և
իրացման արդյունավետ կազմակերպումը,
3. զբոսաշրջության զարգացումը` հաշվի առնելով համայնքների մի մասի բարենպաստ
աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները,
4. համայնքում ներդրումներ կատարելու տեղացի արտագնա ձեռներեցների
պատրաստակամությունը:
153.Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
սահմանափակող հիմնական գործոններն են.

մասնավոր ներդրումների ներհոսքը

1. Համայնքապետերը կարևորելով մասնավոր ներդրումների ներգրավման
անհրաժեշտությունը, դեռևս չունեն հստակ պատկերացում ներդրումների
խրախուսման իրենց դերի վերաբերյալ,
2. Մասնավոր ներդրումների համար տեղական ռեսուրսների, մասնավորապես հողի և

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

49

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

արտադրական տարածքների հատկացման հնարավորությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության բացակայությունը,
3. Գործարար նախաձեռնությունների իրականացման համար անհրաժեշտ որակյալ
աշխատուժի և մասնագետների պակասը:
154. ՀՀ Լոռու մարզի արդյունաբերություն, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի ոլորտների
ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին կազմում է 93,274,600.0
հազ դրամ և նախատեսվում է իրականացնել հիմնականում մասնավոր ներդրումների
միջոցով (տես` հավելված 4.1.1.):
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4.6. Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը
Ռազմավարական նպատակներ և
առաջնահերթ ծրագրեր
Ռազմավարական նպատակ 1.
Մշակել ՓՄՁ աջակցության և մասնավոր
հատվածի զարգացման
տարածաշրջանային ծրագրեր`
ներգրավելով այդ գործընթացներում ՏԻՄ
և գործարար համայնքի
ներկայացուցիչներին
Ծրագիր 1.
ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի
զարգացման տարածաշրջանային
ծրագրերի մշակում
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
1. Ծրագրերի մշակման խորհրդատվական
աջակցում
2. Տարածաշրջանային և համայնքային
ծրագրերի ընդունում

Ռազմավարական նպատակ 2.
Աջակցել գերակա ճյուղերի,
մասնավորապես
զբոսաշրջության, գյուղմթերքների
վերամշակման և իրացման
ձեռնարկությունների մրցունակության
բարձրացմանը:

Ծրագիր 2.
Գերակա ոլորտներում մասնավոր
հատվածի զարգացման մարզային
հայեցակարգերի ընդունում:
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
1. Զբոսաշրջության և գյուղմթերքների
շուկաների հետազոտում
2. Գյուղմթերքների վերամշակման և
իրացման մարզային հայեցակարգի
մշակում
3. Մարզում զμոսաշրջային կենտրոնների
ձևավորման հայեցակարգի մշակում
4. Գերակա ոլորտներում գործող
ձեռնարկությունների աշխատուժի
պահանջարկի ուսումնասիրում
5. Գերակա ոլորտներում մասնագետների
և կառավարիչների
վերապատրաստման կոորդինացում

Ցուցանիշներ
ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի
զարգացումը պլանավորվում
և կառավարվում է
տարածաշրջանի
մակարդակով:

-Խորհրդատվական
ծառայությունների
մատուցման մրցույթները
կազմակերպված և
ֆինանսավորված են
-ՏԻՄ և մասնավոր հատվածի
ներկայացուցիչները
ներգրավված են ծրագրերի
մշակման գործընթացում
-Հստակեցված են գործարար
ծրագրերի իրագործման
համար տեղական
ռեսուրսների օգտագործման
հնարավորությունները
Գերակա ոլորտների
ձեռնարկությունների
եկամուտների աճ:
Գյուղատնտեսական
արտադրանքի արտահանման
ծավալների աճ:
Հյուրընկալության և հարակից
ծառայությունների
որակի բարելավում:
Զբոսաշրջիկների և
այցելուների թվաքանակի աճ:
-Տեղական ապրանքների և
ծառայությունների իրացման
շուկաները և պահանջարկի
ծավալները հստակեցված են
-Գյուղմթերքների
վերամշակման և իրացման
համակարգի զարգացման
միջոցառումների պլանը
ընդունված է
-Զբոսաշրջային կենտրոնների
զարգացման միջոցառումների
պլանը ընդունված է
-Աշխատուժի պահանջարկը
ըստ մասնագիտությունների և
տարածաշրջանների
գնահատված է
-ՓՄՁ աջակցման տարեկան
ֆինանսական պլաններում
նախատեսված են գումարներ
գերակա ոլորտների
մասնագետների և
կառավարիչների
վերապատրաստման համար

Ռիսկեր/Նախադրյալներ

ՏԻՄ ղեկավարների
աջակցությունը և
մասնակցությունը
ծրագրերի մշակման
գործընթացում

Մրցույթների
կազմակերպման
համար անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցների
անբավարարությունը

Գյուղմթերքների իրացման
և զբոսաշրջության
շուկայում մրցակցային
միջավայրի
անբարենպաստ
պայմանները մարզի
համար

Շուկաների հետազոտման
գործընթացում որակյալ
մասնագիտական
կադրերի ներգրավում:
Մարզի գերակա
ոլորտների զարգացման
միջոցառումների պլանը
համահունչ է ճյուղային
նախարարությունների
քաղաքականությանը:
Օտարերկրյա և
միջազգային
կազմակերպությունները
պատրաստ են
համաֆինանսավորել
վերապատրաստման
ծրագրերը:
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Ռազմավարական նպատակ 3.
Նպաստել տեղացի արտագնա, ինչպես նաև
այլ արտաքին ներդրողների ներգրավմանը
մարզում մասնավոր հատվածի
զարգացման ներդրումային ծրագրերում
Ծրագիր 3.
Մասնավոր ներդրումների խթանման
միջոցառումների կազմակերպում:
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
1. Ներդրումային առաջարկների վերաբերյալ
տեղեկատվական նյութերի մշակում
2. Ներդրումային հնարավորությունների
ներկայացման միջոցառումների
կազմակերպում
Ռազմավարական նպատակ 4.
Մարզի Ստեփանավանի, Թումանյանի և
Գուգարքի տարածաշրջաններում ՓՄՁ
զարգացման համար զբոսաշրջությունը
դարձնել որպես առաջատար ոլորտներից
մեկը
Ծրագիր 4.
ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի
զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի
մշակման ժամանակ զբոսաշրջության
առանձին ծրագրի մշակում:
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
1. Նշված տարածաշրջանների համայնքների
քառամյա ծրագրերում ընդգրկել
զբոսաշրջության զարգացման
համայքային ծրագիր
2. Տարածաշրջանային զարգացման
ծրագրում համակարգված ձևով ընդգրկել
համայնքային ծրագրերը
Ծրագիր 5.
Մարզի համար զբոսաշրջային նոր
ուղղությունների ներդրում և մարզի
զբոսաշրջային հնարավորությունների մասին
տեղեկատվական-գովազդային համակարգի
ստեղծում
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
1. Զբոսաշրջային նոր ուղղությունների
(գյուղական տուրիզմ, ձմեռային,
էքստրեմալ) ներդրման պայմանների
ստեղծում
2.Մարզի զբոսաշրջային հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվականգովազդային նյութերի հավաքում մեկ
տեղում



Տարածաշրջաններում և
առանձին համայնքներում
մասնավոր ներդրումների
ծավալների աճ
-Տարածաշրջանային և/կամ
ոլորտային ներդրումային
առաջարկների վերաբերյալ
տեղեկատվական նյութերը
հրապարակված են
-Տեղացի արտագնա և այլ
արտաքին ներդրողների
իրազեկման նպատակային
միջոցառումները
իրագործված են
Նշված տարածաշրջաններում
զբոսաշրջային
ենթակառույցների
առկայությունը` գործում են
հանգստի կազմակերպման
(բուժման) 10-ից ավելի
օբյեկտներ
- Մի քանի համայնքների
քառամյա ծրագրերում
ընդգրկված են
զբոսաշրջության
զարգացմանն ուղղված
միջոցառումներ
- Մարզի քաղաքային
համայնքներից 6-ն ունեն
զբոսաշրջության
զարգացման ծրագրեր
- Համայնքները, ծրագրերի
կազմման ընթացքում
համագործակցություն են
հաստատել ԶԶԳ-ի հետ
- Օձուն համայնքում
զբոսաշրջիկների խմբերի
այցերի ակտիվացում
- Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից կազմված է
ձմեռային տուրիզմի
վերականգման ծրագիր
- Առանձին համայնքների,
անհատ անձանց
նախաձեռնությամբ արդեն
կան կազմված գովազդայինտեղեկատվական
բրոշյուրներ, քարտեզներ
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Գործարարության
զարգացման տեղական
ռեսուրսների և
ենթակառույցների
անբավարար վիճակը
Ներդրումային
առաջարկները և
դրանց իրագործման
պայմանները
համապատասխանում
են պոտենցիալ
ներդրողների
ակնկալիքներին:

Նշված
տարածաշրջաններում
առկա են մեծ
բազմաթիվ պատմաճարտարապետական
կոթողներ և բնական
հուշարձաններ

Համայնքների կողմից
արդեն իսկ կազմված /
ընդունված ծրագրերի
իրագործման համար
Ֆինանսավորման
բացակայությունը

Զբոսաշրջային նոր
ուղղությունների
ներդրման համար
պետական
աջակցության
բացակայությունը:
Արտերկրից
ներդրողների կողմից
ցուցաբերվել է
հետաքրքրություն
Վանաձորում ձմեռային
տուրիզմի կենտրոնի
վերականգնմամբ:
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5. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
5.1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

155. Կրթության ոլորտի զարգացման հիմնական նպատակը մնում է կրթության որակի և
մատչելիության բարձրացումը: Որակյալ կրթության ապահովման և կրթության ոլորտի
արդյունավետության բարձրացման նպատակով երկրում շարունակվելու են իրականացվել
բարեփոխումների ծրագրեր` կրթական բոլոր մակարդակներում: Ավարտին է հասցվելու
ավագ դպրոցների համակարգի ստեղծման ծրագիրը, շարունակվելու և ընդլայնվելու են
գյուղական
համայնքների դպրոցներում նախադպրոցական կրթական
ծրագրերի
իրականացումը, ապահովվելու է վարչական աշխատողների և ուսուցիչների որակավորման
բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստումների և ուսուցիչների ատեստավորման
գործընթացի շարունակականությունը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների համար ուսումնական հաստատություններում համապատասխան
պայմանների ստեղծման և բարելավման աշխատանքները, նրանց` հանրակրթական
համակարգում ինտեգրվելուն ուղղված միջոցառումները, ավելացվելու է ներառական
կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների թիվը, շարունակվելու է
հաստատությունների նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական բազայի համալրման,
նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքները, գյուղական համայնքների
դպոցահասակ երեխաների երթևեկության կազմակերպումը, դպրոցների հիմնանորոգման,
մարզադահլիճների և խաղահրապարակների կառուցման, տեխնիկական վերազինման ու
գույքի թարմացման հետ կապված աշխատանքները:
156. Ոլորտի զարգացման քաղաքականությունը ուղղվելու է երկրում տնտեսական աճի,
աղքատության
կրճատման,
սոցիալական
վիճակի
անհավասարության
մեղման,
էկոլոգիական
անվտանգության
ապահովման
և
հասարակության
զարգացման
գործընթացների իրականացմանը:
157. Պետական ու ազգային կարևորագույն խնդիր է համարվում կրթության համակարգի
պահպանումը, զարգացումը և միջազգային ասպարեզում նրա մրցունակության ապահովումը:
5.1.1Կրթության ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն
158. Լոռու մարզի կրթության զարգացման տեսլականը դիտարկվում է երկրի ընդհանուր
զարգացման, ազգային և պետական անվտանգության ապահովման հետևյալ հիմնական
թիրախների հաղթահարման համատեքստում`
1. Կայուն տնտեսական աճի ապահովում
2. Միջազգային և տարածաշրջանային համագործակցություն
3. Անկախ պետականության ամրապնդում և քաղաքացիական հասարակության
զարգացում,
4. Բարեկեցության ապահովում և աղքատության հաղթահարում,
5. Հայեցի դաստիարակություն և հայապահպանություն:
159. Նախադպրոցական կրթություն - Ինչպես ամրագրված է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության ծրագրում՝ նախադպրոցական կրթության զարգացումն
ուղղվելու է համակարգի արդիականացմանը և զարգացման նախադրյալների ստեղծմանը:
Նախադպրոցական կրթության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարելավումը
շարունակում է մնալ որպես տարրական կրթության գերակայություն, հանդիսանալով
սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին նախադպրոցական կրթության մեջ
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ընդգրկելու կարևորագույն նախապայման: Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական
ավագ տարիքի երեխաների տարրական կրթությանն արդյունավետ նախապատրաստելու
հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար մեկնարկային պայմաններ
տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար:
160. Ոլորտում գործունեության առաջնային ուղղությունները եղել և մնում
են
օրենսդրական դաշտի և կառավարման համակարգի կատարելագործումը, կադրերի
մասնագիտական
կարողությունների
զարգացումը,
նյութատեխնիկական
և
ուսումնանյութական
հիմքի
բարելավումը,
ծառայությունների
մատչելիության
և
ընդգրկվածության մեծացումը:
161.

Նախադպրոցական

համակարգի

առկա

վիճակը

- Ինչպես

ցույց

է տալիս

վիճակագրության վերլուծությունը, Լոռու մարզում (ինչպես նաև հանրապետությունում)
նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատությունների

և

մանկապարտեզ

հաճախող

երեխաների թիվը անկախության առաջին տարիներից սկսած նվազման միտում ուներ: Դա
պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով .
1. Լինելով պետական ենթակայության հիմնարկներ, մանկապարտեզները շարունակում
էին ֆինանսավորվել պետական բյուջեի միջոցներով, սակայն ֆինանսավորման
չափերի կտրուկ նվազման պատճառով ծառայությունների որակն անկում էր ապրել,
ինչի հետևանքով ծնողները դադարել էին երեխաներին մանկապարտեզ տանել:
2. Հանրապետությունում տեղի էր ունեցել աշխատատեղերի անկում:
3. Վատթարացել էին սոցիալական պայմանները և այլն:
162.

Հետագա

տարիներին,

չնայած

հանրապետության

տնտեսական

վիճակի

համեմատական կայունացմանը, նախադպրոցական հաստատությունների թիվը կրկին
շարունակում էր նվազել: Սակայն, սկսած 2009 թվականից,
աստիճանական

փոփոխություն,

և

համաձայն

վերջին

դիտվում է վիճակի

տվյալների,

Լոռու

մարզի

մանկապարտեզների, ինչպես նաեւ մանկապարտեզ հաճախող երախաների թիվը որոշակի
աճի և կայունացման միտում ունի: Մարզի նախադպրոցական հիմնարկների և հաճախող
երեխաների

թվաքանակի վերաբերյալ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի

կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության տվյալները բերված են աղյուսակներ 5.1.1.-ում,
5.1.2.-ում և 5.1.3.-ում՝
Աղյուսակ 5.1.1.
հ/հ
1.
2.
3.
4.

Ուսումնական
տարի
2009-2010
2010- 2011
2011 - 2012
2012-2013

Մանկապարտեզների
քանակը
59
65
66
69

Մանկապարտեզ
հաճախող երեխաների
թիվը
3511
4061
3983
4107

Ավագ խումբ հաճախող
երեխաների թիվը
1446
1711
1542
1668

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

54

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը
Աղյուսակ 5.1.2.
Նախադպրոցական հիմնարկների

Հաճախող երեխաների քանակը

քանակը
2007
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ք. ԵՐԵՎԱՆ

637

628

622

639

660

50491

53718

53877

58316

63542

192

192

189

198

206

22877

23977

24453

26373

30247

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

17

14

13

15

19

802

1152

1102

953

1270

ԱՐԱՐԱՏ

66

67

64

66

73

3904

4252

4184

4652

4940

ԱՐՄԱՎԻՐ

53

52

57

56

55

3754

3975

3733

4410

4269

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

45

42

43

41

41

2461

2570

2639

2536

2576

ԼՈՌԻ

53

53

55

57

59

3221

3482

3303

3489

3688

ԿՈՏԱՅՔ

50

50

50

50

48

3839

4056

4252

5171

5126

ՇԻՐԱԿ

46

47

45

45

46

3516

3801

3711

3759

3928

ՍՅՈՒՆԻՔ

55

51

46

49

50

3467

3543

3554

3812

4000

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

17

17

17

17

17

628

702

703

742

811

ՏԱՎՈՒՇ

43

43

43

45

46

2012

2208

2243

2419

2687

2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Լոռու մարզում գործող նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունները

Աղյուսակ 5.1.3.
Հ/Հ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Համայնքը,
մանկապարտեզի անվ.
ք. Վանաձոր
ք. Ալավերդի
ք. Տաշիր
ք. Ստեփանավան
ք. Սպիտակ
ք. Թումանյան
ք. Ախթալա
Գուգարքի «Երազիկ»
Դարպաս
Դեբեդի «Արեիկ»
Եղեգնուտ
Լեռնապատ
Ձորագյուղ
Մարգահովիտ,
կրթամարզամշակութային
Արեւաշող
Շիրակամուտի թիվ 1
Արեւածագ
Աքորի
Դսեղ
Թեղուտ
Լորուտ

Մանկապարտեզներ
ի թիվը
20
6
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Երեխաների թիվը
1722
465
284
385
229
25
65
50
30
19
10
25
10
60
60
30
26
52
20
22
20
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Հաղպատ
Ճոճկան
Մեծ Այրում
Շնող
Քարինջ
Օձուն
Ամրակից
Լեջան
Կուրթան
Հոբարձի
Յաղդան
Վարդաբլուր
Լեռնահովիտ
Սարչապետ

Ընդամենը
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1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

68

23
43
11
55
15
135
10
15
33
29
20
43
36
30

4107

163.2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Լոռու մարզում գործում են 68 նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններ, որոնք տեղակայված են 113 համայնքներից միայն 35-ում,
այսինքն` համայնքների 65 տոկոսում նախադպրոցական հաստատություն չի գործում:
164. Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կրթության ոլորտում
մատչելիության առումով ամենախոցելին նախադպրոցական կրթությունն է: Ընդ որում,
նախադպրոցական հաստատությունները բացակայում են հատկապես գյուղական վայրերում
(մարզի 105 գյուղական համայնքներից 77-ում նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություն չի գործում), որի պատճառով էլ գյուղաբնակների 3-6 տարեկան երեխաների
ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում ցածր է միջին մարզային
ցուցանիշից: Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվաքանակը 1-ին դասարան գնացող
երեխաների ընդհանուր թվաքանակի
40%-ն է կազմում:
ՀՀ կառավարության
գերակայություններից է նախադպրոցական կրթության մատչելիության բարձրացումը, որի
խնդիրն է` ՀՀ մարզերում նախադպրոցական հաստատություններ չունեցող և
թերկոմպլեկտավորված մանկապարտեզներ ունեցող համայնքներում նախադպրոցական
կրթության ծառայությունների կազմակերպումը, նախադպրոցական կրթության մեջ
երեխաների ընդգրկվածության մեծացումը: Դպրոցահեն կրթական նոր ծառայություններում
ըստ կրթության հասանելիության և մատչելիության ապահովման ենթաբաղադրիչների`
ներառվում են նաև սոցիալապես անապահով, ազգային փոքրամասնության, կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: Ընդհանուր առմամբ, մարզում
մանկապարտեզ հաճախող և դպրոցահեն այլընտրանքային մոդելներով նախադպրոցական
խմբերում գործող ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թվաքանակը 1-ին
դասարան գնացող երեխաների ընդհանուր թվաքանակի շուրջ 70%-ն է կազմում:
165. 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն (Վանաձորի թ.3,4,7,8,
Եղեգնուտի, Լեռնապատի, Սպիտակի թ. 2` ավստրիական տիպի, Ստեփանավանի թ. 6՝
իտալական տիպի) իրենց գործունեությունը կազմակերպում է տնակային պայմաններում:
Լոռու մարզի 20 համայնք ունի համայնքային սեփականություն հանդիսացող
նախադպրոցական հաստատության
շենք (2-ը՝ տնակային), որոնք անգործության են
մատնված, քանի որ գտնվում են
անմխիթար վիճակում: Առայժմ շենքային վատ
պայմանների պատճառով որպես մանկապարտեզ հնարավոր չէ իրականացնել դրանց
շահագործումը: Դրանք պայմանավորված են առավել հաճախ տեղական բյուջեներին
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անհրաժեշտ ծախսերի ծավալի համար համայնքի բյուջետային մուտքերի` բացակայությամբ:
Թեև դոտացիաները «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`
որպես անհատույց և անվերադարձ հատկացվում են համայնքներին, սակայն դրանք
ծառայում են նաև համայնքային նշանակության այլ խնդիրների լուծման համար և
նպատակային հատկացումներ չեն կրթության համակարգի համար, դեռևս բացակայում է
նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրացման համար ֆինանսական մոդելը, ծախսերի
պլանավորման նորմատիվային եղանակը: Ներկայումս նկատվում է մի այլ միտում. քանի որ
շատ ավելի խնդրահարույց է նախադպրոցական հաստատությունների շենքերի
հիմնանորոգումը, համայնքները գնում են ավելի կարճ եւ հեշտ ճանապարհով՝
նախադպրոցական ծրագիրը իրականացնում են դպրոցական շենքերում, որոնք ավելի
բարվոք վիճակում են եւ մեծ ներդրումների կարիք չունեն, ինչպես օրինակ, Վարդաբլուրում,
Ձորագյուղում, Արեւածագում, Սարչապետում եւ այլն:
166. Նախադպրոցական հաստատություններում ջեռուցումն իրականացվում է.
1.Կենտրոնացված
- 5 հաստատություն
2. Լոկալ
- 30 հաստատություն
3. Գազի վառարաններով
- 5 հաստատություն
4. Փայտով
- 16 հաստատություն
5. Էլ. էներգիայով կամ այլ վառելիքով
- 12 հաստատություն
:
167. Չնայած այն փաստին, որ նախադպրոցական հաստատությունները գտնվում են
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության տակ և, հետևաբար,
ֆինանսավորվում են համայնքային բյուջեից, այնուամենայնիվ, պետական բյուջեում
նախատեսված են ծախսեր նախադպրոցական կրթության զարգացման համար:
168. ՀՀ կառավարության կողմից 2008թ. մարտի 13-ի նիստի թիվ 10 արձանագրային
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների
2008-2015 թվականների ռազմավարական և փորձնական ծրագրի» փորձնական փուլը
իրականացվել
է
Շիրակի
մարզի
Ախուրյանի
և
Լոռու
մարզի
Սպիտակի
տարածաշրջաններում:
169. Ինչպես ամրագրված է այդ ծրագրերում` կառավարության հիմնական նպատակը
նախադպրոցական կրթության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարելավումն է
ազգաբնակչության
բոլոր
խավերի, հատկապես
անապահով
խավերի
համար:
Ռազմավարական այս ծրագիրը հիմնականում նպատակաուղղված է .
1. նախադպրոցական կրթական ծառայություններում երեխաների ընդգրկվածության
աճին,
2. ծառայություններում մատչելիության և որակի բարձրացմանը,
3. այլընտրանքային
քիչ
ծախսատար
նախադպրոցական
ծառայությունների
ներդրմանը,
4. ծնողների և համայնքների մասնակցության բարձրացմանը:
170. Այսօր 19 մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում գործող
նախակրթարաններում
5-6 տարեկան 384 երեխա ստանում է նախադպրոցական
կրթություն: Այս նախակրթարաններում աշխատում են 23 դաստիարակներ, որոնք
վերապատրաստման դասընթացներ են անցել ծրագրի շրջանակներում: Վերոնշյալ 19
նախակրթարաններից 5-ը ստանում են պետական ֆինանսավորում: Հաջորդ տարի նրանց
կմիանան մնացած 14-ը:
171. ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Դպրոցական սնունդ»
ծրագրում ընդգրկվել են նաեւ նախակրթարանների երեխաները:
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172. Նախադպրոցական հաստատությունների
առջև
ծառացած են մի շարք
խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն։ Մասնավորապես.
1. Շենքային
անբավարար պայմաններ՝
7 նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություն իրենց գործունեությունը դեռևս կազմակերպում է տնակային
պայմաններում` Վանաձորի թ.3,4,7,8, Եղեգնուտի, Լեռնապատի, Սպիտակի թ.2
(ավստրիական տիպի), Ստեփանավանի թ. 6՝ (իտալական տիպի), իսկ համայնքային
սեփականություն հանդիսացող ևս 20 նախադպրոցական հաստատություն
(2-ը՝
տնակային) անգործության են մատնված, քանի որ գտնվում են անմխիթար վիճակում:
Առայժմ հնարավոր չէ իրականացնել դրանց շահագործումը որպես մանկապարտեզ
շենքային վատ պայմանների պատճառով:
2. Անբավարար ջեռուցում՝ կենտրոնական կամ լոկալ համակարգով ջեռուցվում է միայն
35 մանկապարտեզ, մնացած 33-ում դեռևս օգտագործվում են վառարաններ (կամ
էլ.սալիկներ), որոնք
և վտանգավոր են, և անհրաժեշտ ջերմաստիճան չեն
ապահովում:
3. Սնունդ՝ սննդամթերքի տեսականին հաստատությունների գերակշռող մասում մնում է
միատարր, մատուցվող սննդի կալորիականությունը և սննդարարությունը չի
համապատասխանում պահանջվող նորմերին: Որոշ գյուղական համայնքների
հաստատություններում երեխաները թերսնվում են:
4. Գույք՝ գրեթե բոլոր նախադպրոցական հաստատություններում բացակայում են
անհրաժեշտ քանակությամբ կոշտ և փափուկ գույք ու պարագաներ (սպիտակեղեն,
սեղան-աթոռներ, խաղալիքներ, մարզագույք, սանիտարաիհիգիենիկ պարագաներ և
այլն): Առկա գույքը կամ հնամաշ է, կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի:
5. Ուսումնական միջոցները՝

նախադպրոցական հաստատություններում զգացվում է

տեխնիկական միջոցների, դիդակտիկ պարագաների և գրենական պիտույքների
պակաս, ինչը բացասաբար է անդրադառնում երեխաների դաստիարակության և
համակողմանի զարգացման վրա:
6. Մասնագիտական կադրեր՝ եթե հանրակրթության բնագավառում վերջին տարիներին
իրականացվում են մանկավարժների վերապատրաստման ակտիվ միջոցառումներ,
ապա նախադպրոցական ոլորտում կադրերի վերապատրաստման և մասնագիտական
որակաորման բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ֆինանսավորման
բացակայության պատճառով խիստ սահմանափակ են:
173. Հանրակրթություն - Հանրակրթության ներկա փուլի հիմնական խնդիրը
շարունակում է մնալ կրթության որակի և մատչելիության ապահովումը: Վերջին
տարիների իրականացված բարեփոխումները հնարավորություն են ընձեռել լուծել
համակարգում առկա շատ խնդիրներ, կայունացնել իրավիճակը, նախադրյալներ ստեղծել
զարգացման համար: Բարեփոխումների առանցքային նախաձեռնություններից մեկն
անցումն էր 12-ամյա հանրակրթական համակարգին, որի իրականացումը սկսվել էր
2006թ. և հաջողությամբ ավարտվել 2012 թվականին: Ծրագիրն ուղղված էր
հանրակրթության երրորդ աստիճանում` ավագ դպրոցում, կրթության որակի և
արդյունավետության բարձրացմանը և արդիականացմանը: Ծրագրի ներդրումը
հնարավորություն
տվեց
սովորողներին
կատարել
ճիշտ
մասնագիտական
ընտրություն/կողմնորոշում/ և ապահովել հետագա
ուսումնառության հաջողությունը:
Ինչպես նշված է «Հանրակրթության պետական կրթակարգում»` ավագ դպրոցը
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հանրակրթության վերջին օղակն է և պետք է պատրաստի սովորողներին ինքնուրույն
կյանքի և աշխատանքի շուկա մտնելուն: Համաձայն «Ավագ դպրոցների համակարգի
ստեղծման ռազմավարական ծրագրի»՝ 2009-2012թթ. մարզում ստեղծվել են 11 ավագ
դպրոցներ Վանաձորի թթ. 5, 10, 11, 13 և 17 միջնակարգ դպրոցների բազայի վրա:
174.
Բարելավվել է նաև հատկացվող պետական ֆինանսական միջոցների
օգտագործման արդյունավետությունը` ի հաշիվ դպրոցների օպտիմալացման և
ուսուցիչների շաբաթական ծանրաբեռնվածության բարձրացման: 2013թ Լոռու մարզի
կրթության ոլորտի բյուջետային ծախսերը 2008թ. համեմատ աճել են գրեթե 110%-ով:
2009-2013թթ. կրթության ոլորտին բյուջեից կատարված հատկացումները
Աղյուսակ 5.1.4.
հ/հ

Ոլորտ

2009թ. ճշտված

2010թ. ճշտված

2011թ.
ճշտված

2012թ. ճշտված

2013թ. բյուջե

դպրոցների թիվը

163

161

158

152

152

6618949.59

6461290.54

6181128.5

5779739.52

5857786.07

Կրթություն,
այդ թվում

1

Հանրակրթական
դպրոցներ

6413517.2

6202290.3

5856036.0

5489267.3

5549355.3

2

Հատուկ դպրոց

91051.30

87438.2

99394.2

98592.2

98569.4

3

Մասնագիտացված
հանր .ուս.

82793.00

88943.3

96727.2

104930.4

103533.3

4

Նախնական
մասնագիտական
կրթություն

30780.2

47700.9

49977.5

5

Ներառական կրթություն

34467.5

62914.7

73188.9

84156.9

6

Նախադպրոցական
կրթություն

15406.8

13171.2

21648.7

7

Տրանսպորտային
ծառայություններ

278.1

278.1

278.1

278.1

278.1

8

Դպրոցների
հիմնանորոգում,
կապիտալ շին.

529.79

172.24

394.0

311.42

244.37

175. Լոռու մարզում 2013թ. մեկ աշակերտին ընկնող տարեկան միջին գումարը կազմել
է 215.333 դրամ, որը գրեթե 1.5 անգամ ավելին է 2008թ. մեկ սովորողին ընկնող գումարի
չափից: Մարզի դպրոցական շենքերը և շինությունները, հատկապես հեռավոր
համայնքներում, գտնվում են կառավարության և մարզպետարանի ուշադրության
կենտրոնում և յուրաքանչյուր տարի ներդրումների ծավալն ավելանում է:
176. Հանրակրթության ոլորտի առկա վիճակը – ՀՀ Լոռու մարզում 01.09.2012թ.
դրությամբ գործում են.
1. Մարզային ենթակայության հանրակրթական 152 հաստատություն` 25771 սովորողներով,
այդ թվում`
ա) միջնակարգ դպրոցներ

- 86 (որոնցից 1-ը՝ հատուկ)
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բ) վարժարան
- 1
գ) հիմնական դպրոցներ
- 65 (որոնցից 1-ը՝ հատուկ)
2.ՀՀ ԿԳ նախարարության ենթակայության 11 ավագ դպրոց, 2 հենակետային վարժարան
(ՎՊՄԻ եւ ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի)
3. Մասնավոր 1 դպրոց-վարժարան (Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական համալսարան)
177. 2012-2013թթ. ուսումնական տարում մարզի հանրակրթական և հատուկ
ուսումնական հաստատութուններում սովորում է 25771 աշակերտ, որն անցած ուսումնական
տարվա (2011-2012թթ) համեմատ պակաս է 3844 աշակերտով (որից 2367-ը կազմում է ԿԳ
նախարարության ենթակայության անցած ավագ դպրոցների աշակերտների եւ 1477-ը`
մարզպետարանի ենթակայության դպրոցների աշակերտների թիվը): Դասարանների թիվը
նույն ժամանակահատվածում պակասել է 64-ով` կազմելով 1936: Ինչ վերաբերվում է
աշակերտ/ուսուցիչ թվաքանակի հարաբերակցությանը, ապա Լոռու մարզում այն նվազման
միտում ունի: 2009-2013թթ. այդ թիվը 8.6-ից հասել է 7.2-ի:
178. 2012-2013թթ. ուստարում աշխատող 3616 ուսուցիչներից`
1. բարձրագույն կրթություն ունեն 3386-ը (94%),
2. միջին մասնագիտական կրթություն` 179-ը,
3.միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ (հիմնականում հեռակա ուսուցմամբ ուսանողներ)51-ը:
179. Իրավիճակի վերլուծությունն ու հիմնախնդիրները - Կրթության բնագավառը
դիտվում է որպես տնտեսության առաջընթացն ապահովող առաջնային գործոն: Պետության
համար առաջնահերթ է համարվում հանրակրթական ոլորտի հետագա զարգացումը, որի
գերակայությունն իր արտացոլումն է գտնում նաև բյուջեի միջոցների բաշխման մեջ:
Հանրակրթության

կառավարման

ապակենտրոնացումը,

հաստատությունների

ինքնավարության աճը, ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման համակարգի ներդրումը,
աշխատուժի օգտագործման արդյունավետության բարելավումը նպաստել են համակարգի
կառավարման բարեփոխմանը, արդյունավետության բարձրացմանն ու հանրակրթության
որակի բարելավմանը։ Բարձացվել է նաև հատկացվող պետական ֆինանսական միջոցների
օգտագործման արդյունավետությունը` ի հաշիվ դպրոցների օպտիմալացման և ուսուցիչների
շաբաթական ծանրաբեռնվածության բարձրացման։
180. Մարզի հանրակրթության ոլորտում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր (շենքերի
վերանորոգման, աշակերտական գույքի և համակարգիչների ձեռքբերման, ուսուցիչների
վերապատրաստման), որոնք անշուշտ դրական ազդեցություն են ունեցել հանրակրթության
որակի վրա։ Կրթության ոլորտում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրին
միտված` մարզի պարտուսի տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունը հանրակրթական
համակարգում հասցվել է 99,93%-ի:
181. Կրթության առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների համար
ներառական կրթություն է կազմակերպվել Վանաձորի թիվ 18, Ստեփանավանի թթ.1,2 և 6
դպրոցներում:
182.Վերահսկվել, իրականացվել և համակարգվել են դպրոցների լիցենզավորման
նախապատրաստական և խորհրդատվական աշխատանքները:
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դաստիարակության

գործում

ռազմահայրենասիրական

աշխատանքների կազմակերպման նպատակով հանրակրթական դպրոցներում էական
աշխատանքներ են կատարվել: Լոռու մարզի տարածքում գործող բոլոր 163 դպրոցներում
կահավորվել է ՆԶՊ դասասենյակներ:
184. Արդիական է դպրոցի կառավարման խնդիրը։ Չնայած դպրոցի կառավարման
ապակենտրոնացման քաղաքականությանը շատ դպրոցներում կառավարման խորհուրդները
ձևական բնույթ են կրում։ Անհրաժեշտ է վերապատրաստել խորհուրդների անդամներին և
իրականացնել խորհրդի գործունեության կազմակերպման իրավական փաթեթի լրամշակում։
Չնայած

2006թ.

դպրոցների

խորհուրդների

մոտ

610

անդամներ

անցել

են

վերապատրաստումներ համաշխարհային բանկի «ԿՈՀ» ծրագրի շրջանակներում, սակայն
դրանց կազմի փոփոխության պատճառով խորհուրդների նոր անդամները տեղյակ չեն այդ
կառույցի կանոնադրական և գործառնական խնդիրներին։ Դպրոցը դեռ չի կայացել որպես
ինքնուրույն և ինքնակառավարվող կրթական օղակ։ Այսպես; դպրոցի կառավարման գործում
աշակերտների, ծնողների մասնակցությունը դեռևս ցածր է կամ ձևական։ Համայնքը,
տեղական իշխանությունները չեն շտապում աջակցություն ցուցաբերել դպրոցին, համարելով,
որ դա պետության խնդիրն է։
185. Մարզում շարունակում է նվազել է առաջին դասարան ընդունվածների թիվը: Դրա
հիմնական պատճառներն են` ծնելիության անկումը և բնակչության շարունակական
արտագաղթը: 2012թ. սեպտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ
համեմատած 1-ին դասարանի աշակերտների թվաքանակը մարզում պակասել է 64-ով, իսկ
աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը պակասել է 3844-ով, որից 2367-ը կազմում է ԿԳ
նախարարության ենթակայության անցած ավագ դպրոցների աշակերտների եւ 1477-ը`
մարզպետարանի ենթակայության դպրոցների աշակերտների թիվը:
186. Գյուղաբնակ երեխաների կրթամակարդակի վրա բացասաբար են անդրադառնում
բազմաթիվ գյուղական դպրոցների թերհամալրվածությունը որակյալ ուսուցիչներով, գույքով,
տեխնիկական միջոցներով, գրականությամբ: Բացի այդ, որոշ գյուղերում դպրոցահասակ
երեխաների թիվը բավարար չէ դպրոցը լիարժեք շահագործելու համար: Երեխաները
ստիպված

են

հաճախել

կամ

մոտակա

համայնքների

դպրոցները

կամ

հաճախել

երկկոմպլեկտ դասարաններ:
187. Հանրակրթական ոլորտը Լոռու մարզում ունի ամենամեծ շահառուների խումբը և
կրթական այս մակարդակում ծառայությունները գրեթե հավասարաչափ մատչելի են
բնակչության բոլոր խմբերի

համար: Այսպես. զուտ ընդգրկվածությունը

տարրական

դպրոցում Լոռու մարզում կազմում է 99.6%:
188.

Մարզի

բնակչության

համար

կրթահամակարգի

ամենամատչելի

օղակը

միջնակարգ դպրոցն է՝ 1-9-րդ դասարաններում 6-14 տարեկանների ընդգրկվածությունը
կազմում է 98.8%:
189.
Մարզային
ենթակայության
հանրակրթական
դպրոցների
ցուցանիշները ըստ վերջին տարեթվերը բերված են Աղյուսակ 5.1.5.- ում.
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Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների հիմնական ցուցանիշները
Աղյուսակ 5.1.5.
Ցուցանիշներ
Դպրոցների քանակը
Աշակերտների
քանակը,
այդ թվում`
1-ին դասարան
8-րդ (9-րդ)
դասարան
10-րդ (12-րդ)
դասարան
Միջին հաշվով
1 դպրոց հաճախում
են
Դասարանների
միջին քանակը մեկ
դպրոցում
Միջին հաշվով մեկ
դասարան հաճախում
են
Մանկավարժների
թվաքանակը,
նրանցից
 բարձրագույն
կրթությամբ
 միջին
մասնագիտական կամ
միջնակարգ
կրթությամբ
Մեկ մանկավարժին
ընկնող
աշակերտների միջին
թիվը
Մեկ դպրոցում
աշխատող
մանկավարժների
միջին թիվը

Ու ս ու մ ն ա կ ա ն տ ա ր ի
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

2003/2004

2004/05

2005/06

2010/11

2011/12

2012/13

165

165

165

165

164

163

163

163

158

152

46138

44521

42574

41318

38077

35082

33431

31390

29615

25771

3552

3795

3527

4300

2919

2830

3061

3046

2916

2852

5091

5599

5363

4257

4441

3562

3285

2979

2701

4090

4043

4106

4574

4305

3789

3421

3268

2708

1670

279

2698

258

250

232

217

206

192

187

170

14

13

12.6

12,9

12,2

11.9

11.1

10,4

10,9

10.7

20.1

20.6

20.3

19,3

18,8

18.1

18.3

18,3

17,1

15.8

4566

3785

3911

4107

4097

4042

4137

4117

3598

3616

3987

3238

3362

3542

3552

3570

3649

3662

3310

3386

519

547

549

382

362

472

488

455

288

230

9.5

11,6

10.9

10

9,8

8.7

8.1

7,6

8,2

7.2

29.2

23

23.7

24,8

24,9

24.7

25.3

25,2

22,7

23.7

4853

190. Համակարգի ուժեղ կողմերը
1. Օրենսդրական դաշտի գոյությունը,
2. Շենքային պայմաններով ապահովվածությունը,
3. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ 94 % մանկավարժ կադրերով
ապահովվածությունը,
4.Ուսուցիչների վերապատրաստումը և ատեստավորումը,
5.Ուսուցիչների բավարար աշխատավարձը,
6. Ավագ դպրոցների համակարգի ստեղծումը
7. Դպրոցների խորհուրդներով կառավարման և աշակերտ թվով ֆինանսավորման
համակարգերի ներդրումը,
8. Աշակերտական խորհուրդների ձևավորումը,

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

62

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

9.
Դպրոցների աստիճանական անցումը գազով ջեռուցման համակարգի (152
դպրոցներից 106-ը գազաֆիկացված են, որից 55-ը` կաթսայատուն, իսկ 51-ը` գազի
վառարան),
10. Համակարգչային տեխնիկայի մուտքի դրական միտումը հանրակրթակա
152
դպրոցներ ունեն համակարգիչներ, որոնցից համակարգչային դասարաններ ունեն 120ը),
11.
Աշակերտները` դասագրքերով, ուսուցիչները` ուսուցչի ձեռնարկներով 100%
ապահովվածությունը,
12. Կրթական ծրագրերով, ուսումնամեթոդական ու ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներով
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ապահովվածությունը,
13. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացման գործում համայնքների
համագործակցությունը
միջազգային,
բարեգործական,
հասարակական
կազմակերպությունների և գործարարների հետ,
14. Հանրակրթության և նախադպրոցական կրթության համակարգում ղեկավար և
մանկավարժական կադրերի ամենամյա մասնագիտական մրցույթների անցկացումը,
15.
Ուսումնական առարկաների նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունների
զարգացմանը, այդ առարկաներից խոր ու կայուն գիտելիքներ դրսևորած, տաղանդավոր,
շնորհալի և ստեղծագործական կարողություն ունեցող երեխաների հայտնաբերմանն
ուղղված ՀՀ դպրոցականների ամենամյա առարկայական օլիմպիադաների անցկացումը:
191. Համակարգի թույլ կողմերը
1.
Դպրոցների գործունեության
թույլ վերահսկողությունը (վերահսկողության
լիազորություններ ունեցող մարմնի կողմից),
2.
Հեռավոր և սահամանամերձ գյուղական դպրոցներում որակյալ ուսուցիչ
կադրերի պակասը, մեկ ուսուցչի կողմից մեկից ավել առարկաների
դասավանդումը,
3.հետևաբար,
ներառարկայական
մրցակցության
բացակայությունը
և
դասավանդման ցածր մակարդակը,
4. Դպրոցների ֆինանսական միջոցների գոյացման համահարթեցված կամ ոչ
տարբերակված ձևը , որի պատճառով 152 դպրոցներից ընդամենը 5-6 դպրոցներ
կարող են պահպանության համար հատկացված գումարները օգտագործել ըստ
նպատակի,
5. Ուսումնական լաբորատորիաների և կաբինետների ոչ արդյունավետ
օգտագործումը,
6. Դիդակտիկ պարագաների պակասը,
7.Դասարանների թերկոմպլեկտավորվածությունը, որի պատճառով մարզում
ուսուցիչ /աշակերտ հարաբերակցությունը միջինը հաշվով կազմում է մոտ 1/9,
հանրապետականը` 1/14, իսկ միջազգայինը` մոտ 1/ 19: Այսպիսի ցուցանիշը
հետևանք է գյուղական դպրոցների թերբեռնվածության,
8. 152 դպրոցներից առայժմ 40-ում համակարգիչներով ըստ կրթակարգի ոչ
լիարժեք ապահովվածությունը,
9.
Մարզական դահլիճների, սպորտհրապարակների և մարզական
գույքի
պակասը,
10. Հիմնարար առարկաների դասավանդման դրվածքի անբավարար վիճակը
մարզի գերակշիռ թվով դպրոցներում,
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11.Նախադպրոցական
համակարգի
անմխիթար
վիճակը:
Մարզի
113
համայնքներից միայն 35-ում են գործում թվով 68 մանկապարտեզներ, որից 20-ը
Վանաձորում:
Մանկապարտեզների մեծ մասը շենքային պայմանների
բարելավման կարիք ունի,
12.Դաստիարակ մասնագետ կադրերի և գործի կազմակերպման հմտությունների
պակասը,
13. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական
թույլ հագեցվածությունը, աշխատակիցների ցածր վարձատրությունը:
192. Ընդհանրացնելով մարզի կրթության ոլորտի իրավիճակի նկարագրությունը,
ամփոփ ձևով
ներկայացնենք նրա հիմնական խնդիրները և նրանց միջև
փոխկապվածությունը:
193.Հանրակրթության ոլորտի առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրները
1. Նախադպրոցական համակարգի հաստատությունների գործունեության ապահովում
մարզի բոլոր համայնքներում,
2. 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքերի կառուցում և ևս 20
նախադպրոցական հաստատության (2-ը՝ տնակային) շենքային պայմանների
բարելավում,
3. Մասնագետ դաստիարակ կադրերի պահանջարկի բավարարում,
4. Գյուղական համայնքների դպրոցներում շուրջ 80 ուսուցիչ կադրերով ապահովում,
5. Դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների վերապատրաստման, ատեստավորման
մեխանիզմների ստեղծում ու ներդրում,
6.Դպրոցների ուսումնական լաբորատորիաների և կաբինետների հագեցվածության
ապահովում ժամանակակից միջոցներով,
7. Գազաֆիկացված համայնքների թվով 13 դպրոցների գազաֆիկացում,
8. Մարզի 40 դպրոցների լիարժեք ապահովում համակարգիչներով,
9. Դպրոցների ապահովում հակահրդեհային առնավազն նվազագույն միջոցներով և
սպասարկում,
10. Մարզադահլիճների կառուցում, 11 մարզադահլիճի հիմնանորոգում, 3 դպրոցների
կառուցում, 30 դպրոցների հիմնանորոգում,
11. Առաջնահերթության կարգով մարզի 50 դպրոցների ապահովում անհրաժեշտ
մարզագույքով,
12. Դպրոցների կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում:
194.
Մասնագիտական
կրթություն
Նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական)
և միջին մասնագիտական կրթություն
- Նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում
գործունեության հիմնական նպատակներն են եղել որակյալ մասնագետների պատրաստումն
ու նրանց մրցունակության բարձրացումն աշխատաշուկայում, կրթական ծրագրերի
համապատասխանեցումը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին,
կրթության բովանդակության միջազգային չափանիշներին համադրելիության և ուսումնական
գործընթացի թափանցիկության, ինչպես նաև մատչելիության և հավասարության
ապահովումը:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

64

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



195. Ներկա դրությամբ ՀՀ Լոռու մարզում գործում են ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության ենթակայությամբ գործող երկու (2) նախնական
արհեստագործական

և

ութ

(8)

միջին

մասնագիտական

մասնագիտական

(քոլեջ)

ուսումնական

հաստատություններ (տես` աղյուսակ 5.1.6.) և 7 ԲՈՒՀ-եր (տես` աղյուսակ 5.1.7.), որոնցից` 4-ը
պետական ԲՈՒՀ-եր են, 1-ը` պետության մասնակցությամբ, իսկ 2-ը` պետականորեն
հավատարմագրված ոչ պետական:
ՀՀ Լոռու մարզում գործող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
հաստատությունները
Աղյուսակ 5.1.6.
Հաստատության անվանումը
Վանաձորի Կ.Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1
արհեստագործական պետական
ուսումնարան
Ալավերդու արհեստագործական պետական
ուսումնարան

Իրավական
կարգավիճակը

Ուսանողության
թվաքանակը
2013-2014

Մասնագիտություն-ների
քանակը
2013-2014

ՊՈԱԿ

189

8

ՊՈԱԿ

259

8

448

16

Ընդամենը

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ
Լոռու տարածաշրջանայի պետական քոլեջ

ՊՈԱԿ

406

7

265

7

693

5

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական
քոլեջ

ՊՈԱԿ

Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջ

ՊՈԱԿ

Վանաձորի Մ. Թավրիզյանի անվան
արվեստի պետական քոլեջ

ՊՈԱԿ

155

9

Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան պետական
պոլիտեխնիկական քոլեջ

ՊՈԱԿ

212

4

Սպիտակի պետական քոլեջ

ՊՈԱԿ

154

4

Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. Քալանթարի
անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ
Ալավերդու պետական քոլեջ
Ընդամենը

ՊՈԱԿ

195

4

129
2209

3
43

ՊՈԱԿ

ՀՀ Լոռու մարզում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները
Աղյուսակ 5.1.7.
Բուհի անվանումը
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան
պետական
մանկավար-ժական
ինստիտուտ
Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական
(Պոլիտեխնիկ)
համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

Իրավական
կարգավիճակը

Ուսանողության
թվաքանակը

Մասնագիտությունների
քանակը

2012-2013

2012-2013

ՊՈԱԿ

3180

29

ՊՈԱԿ

552

11

ՊՈԱԿ

420

6
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Պետության
մասնակցու-թյամբ

ՊՈԱԿ
ոչ պետական ԲՈւՀ

177

9

61

5

493

11

166

4

5049

75

ոչ պետական ԲՈւՀ

196. Լոռու մարզում կրթության զարգացման գերակայությունները - Ելնելով մարզի
կրթության ներկա իրավիճակից և հիմք ընդունելով «Կրթության զարգացման 2011-2015թթ.
պետական ծրագրի» ռազմավարական ուղղությունները, կրթության առաջընթացն առավել
նպատակային և արդյունավետ դարձնելու համար կրթության որակի և մատչելիության
բարձրացումը դիտվում է որպես մարզի զարգացման գերակա նպատակ: Այն իրականացնելու
համար
անհրաժեշտ
է
բարձրացնել
կրթության
կառավարման
համակարգի
արդյունավետությունը, զարգացնել կառավարման օղակների և մանկավարժների
մասնագիտական ներուժը, արդիականացնել կրթության բովանդակությունը` ապահովելով
դրա համապատասխանությունը ներկայիս պահանջներին:
197. Հատկապես ուշադրություն է դարձվելու միջնակարգ կրթության համակարգում
տեղի
ունեցող
բարեփոխումներին
ուղղված
դպրոցի
ապակենտրոնացմանը
և
ժողովրդավարացմանը,
կառավարման
մեխանիզմների
կատարելագործմանը
ու
թափանցիկության ապահովմանը, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին հասնելու
համար ուսումնական գործընթացը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցմանը:
Հաջողության կարևորագույն նախապայման պետք է համարել միջոցների օգտագործման
նպատակայնության բարձրացումը և նոր ռեսուրսների բացահայտումն ու ներգրավումը:
198. Ապահովելով կրթության համակարգի արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբերումների
աստիճանական զարգացումն ու ընդլայնումը, կրթության հետագա առաջընթացն անրաժեշտ
է իրականացնել, ստորև ներկայացվող գերակա ուղղություններով:
199. Կրթական նվաճումներին ուղղված ծրագրերի ներդրումային քաղաքականություն.
1. Հաշվի առնելով կրթության բնագավառում բացառիկ նվաճումների տարեցտարի
արագացող աճը և բազմաթիվ բարեփոխումների դրական արդյունքները, անհրաժեշտ
է ներդրվող միջոցների որոշ մասը ուղղորդել բարձրակարգ նվաճումներին միտված
ծրագրերին:
2. Համապատասխան աջակցություն պետք է ստանան սովորողների ու մանկավարժների
այն խմբերը և այն հաստատությունները, որոնք ունակ են բարձրացնելու Հայաստանի
կրթական վարկանիշը:
3. ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015թթ. պետական ծրագրի դրույթներին համաձայն,
մասնավորապես, նախատեսվում է կրթությանն ուղղված պետական տարեկան
հատկացումներում նախատեսել միջոցներ, որոնք մրցութային կարգով պետք է
տրամադրվեն կրթական բացառիկ նվաճումներին ուղղված նախաձեռնություններին:
4. Նման ծրագրեր կարող են առաջարկել և ուսումնական հաստատությունները, և
առանձին մանկավարժներ կամ միավորումներ: Միջոցների բաշխումը կարող են
իրականացնել անկախ փորձագետները և հանձնաժողովները:
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200. Համայնքային կրթության մոդելի զարգացումը միջնակարգ դպրոցներում և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներմուծում - Որպես հիմնական ռազմավարություն
է դիտվում համայնքային կրթության մոդելի զարգացումը միջնակարգ դպրոցներում և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներմուծումը կրթական գործընթաց՝ դրանով իսկ
նպաստելով կրթության բովանդակային զարգացմանը: Կարևոր պայման է դպրոցներում
հեռահաղորդակցման կենտրոնների ստեղծումը: Դրա միջոցով ակնկալվում է դպրոցը
վերափոխել ինտերնետային կապով ապահովված համակարգչային, հեռահաղորդակցման,
կրթական համայնքային կենտրոնի ամրագրելով տեղեկատվություն ստացող և փոխանակող,
մշակութային և կրթական բազմապիսի ծառայություններ, ինչպես նաև համայնք-դպրոց
շարունակական կապի հնարավորությունները:
201. Դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի բարելավումը, դպրոցական շենքերի
վերանորոգումը և նյութատեխնիկական բազայի հարստացումը - Դպրոցների
նյութատեխնիկական
բազայի
բարելավումը,
այդ
թվում
դպրոցական
շենքերի
վերանորոգումը,
հատկապես
հեռավոր
գյուղական
համայնքներում,
դպրոցների
մարզադահլիճների և խաղահրապարակների վերանորոգումը, կոյուղու համակարգի
բարեկարգումը և ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրումը, դպրոցական գույքի
(դասասենյակային, մարզական և այլն) ապահովումը, գրադարանային ֆոնդի նորացումը և
հարստացումը կնպաստեն դպրոցի հզորացմանը, կբարելավեն պայմանները, կբարձրացնեն
հաստատության վարկանիշը:
202. Դասավանդող կադրերի կարողությունների հզորացում - Կրթության ոլորտի
բարեփոխումների և զարգացման ծրագրերի հաջողությունն ու արդյունավետությունը
պայմանավորված
է
մանկավարժների
մասնագիտական
պատրասվածությունից,
բարձրակարգ
կրթական
նվաճումներն
առաջնորդելու
և
կյանքի
կոչելու
պատրաստակամությունից:
203. Ուսուցչական անձնակազմի սիստեմատիկ զարգացումը, որը ներառում է
ուսուցիչների պարբերաբար մասնագիտական վերապատրաստումը, դասապրոցեսում
համակարգչի օգտագործումը, դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների ներդրումը
կստեղծեն նպաստավոր պայմաններ առաջադեմ և ստեղծագործ մանկավարժների ներուժը
օգտագործելու և բարեփոխումների գործընթացներում նրանց ակտիվ ներգրավելու համար:
204. Կշարունակվեն հանրակրթական դպրոցներին որակյալ կադրերով ապահովման,
հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական բնակավայրեր բարձրագույն կրթությամբ
մասնագետների գործուղման, ուսուցիչների աշխատանքի ընդունման մեխանիզմների
կատարելագործման հետ կապված աշխատանքները՝ դրանք դարձնելով առավել
հրապարակային ու թափանցիկ:
205.
Առաջնայնություն
կտրվի
դպրոցների
ինքնակառավարման
բաղադրիչի
ուժեղացմանը, ինչը նախատեսում է հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների
կառավարման, ինչպես նաև դոնորներ, հովանավորներ փնտրելու հմտությունների
զարգացում:
206. Ուշադրության կենտրոնում կպահվի դպրոցական խորհուրդների գործունեության,
դպրոցի կառավարման գործում աշակերտների մասնակցության և ծնողական խորհուրդների
ակտիվացման աշխատանքները:
207. Մարզում կրթական և մարզա-մշակութային միջոցառումների համատեքստում
կարևորվում է նաև երիտասարդական քաղաքականության զարգացումը և նրա
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արդյունավետության բարձրացումը: Այս ուղղությամբ կարևորագույն միջոցառումներից մեկը
մարզում երիտասարդական կենտրոնի ստեղծումն է:

5.1.2. Կրթության ոլորտի ռազմավարությունը
208. Հենվելով մարզի կրթության բնագավառում արձանագրված հաջողությունների և
ձեռքբերումների վրա, կրթության առաջընթացը առավել նպատակային և արդյունավետ
դարձնելու համար, կրթության հետագա զարգացման նպատակների իրականացումը
կապահովվի ստորև ներկայացվող ռազմավարական մոտեցումներին և գերակայություններին
համապատասխան:
1. Բարելավել նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանները,
2. Զարգացնել նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունները,
3. Բարելավել նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման նյութատեխնիկական և
ուսումնանյութական հիմքերը,
4. Ապահովել նախադպրոցական կադրերի արդյունավետ վերապատրաստման,
կատարելագործման և ատեստավորման գործընթացները,
5. Մեծացնել երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական ծառայություններում և
ապահովել մատչելիությունը հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների
համար,
6. Բարելավել հանրակրթական հաստատությունների շենքային պայմանները,
7. Վերազինել և հարստացնել դպրոցների նյութատեխնիկական բազան,
8. Հանրակրթական
հաստատություններում
բարձրացնել
համակարգչային
ապահովվածության և ինտերնետային կապի մատչելիության մակարդակը,
9. Բարելավել հանրակրթական հաստատություններում համակարգչային գրագիտության
մակարդակը, «Ինֆորմատիկա» առարկայի դասավանդման որակը,
10. Ընդլայնել
ուսումնական
գործընթացում
տեղեկատվական
հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես ուսուցման և դասավանդման մեթոդ,
11. Ներդնել լավագույն ուսուցիչների հայտնաբերման և խրախուսման արդյունքահեն
չափանիշներ,
հրապարակայնացնել մանկավարժների լավագույն փորձը և
նվաճումները,
12. Մշակել և ներդնել արտադասարանական և արտադպրոցական դաստիարակության
համակարգի զարգացման հայեցակարգ` աշակերտների կրթական, գեղագիտական,
տեխնիկական, մարզական, ռազմական նախասիրությունների բավարարումը
արդյունավետ դարձնելու նպատակով,
13. Բարելավել կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հաշվառման համակարգը,
14. Նպաստել ներառական կրթության զարգացմանը` մասնավորապես կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հանրակրթական
դպրոցում սովորելու հնարավորություն ընձեռելու ճանապարհով,
15. Աջակցել
ուսումնական
հաստատություներին՝
ուսանողների
արտադրական
պրակտիկայի կազմակերպման, շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման,
գործատու և ուսումնական հաստատություն կապի զարգացման ու գործընթացը
շարունակական դարձնելու հարցերում,
16. Նպաստել համայնքի և կրթական հաստատության միջև համագործակցության
զարգացմանը:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

68

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

209.Կրթության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
կազմում է 4,374,000.0 հազ դրամ և նախատեսվում է իրականացնել հիմնականում ՀՀ
պետական բյուջեներով (տես` հավելված 5.1.1.):

5.1.3. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ
Ամփոփ նկարագիր
Ոլորտային նպատակ.
Բարձրացնել Լոռու մարզի
կրթության որակը

Արդյունքների ցուցանիշներ

Նախադրյալներ

1. Մարզի տարածքում գործող ուսումնական
հաստատությունների ատեստավորված
սովորողների տեսակարար կշիռը, %,
2. Բուհեր, միջին մասնագիտական և այլ
ուսումնական հաստատություններ ընդունված
սովորողների տեսակարար կշիռը, %,

Ոլորտը ՀՀ կառավարության
ուշադրության կենտրոնում է
Ֆինանսական միջոցները
բաշխված են և ժամանակին
հատկացված

3. Օլիմպիադաների /այդ թվում` միջազգային/
արդյունքները
4. Մանկավարժական կադրերի
ատեստավորումը, տարակարգ ունեցողների
տեսակարար կշիռը, %,

1. Լոռու մարզում կրթության ոլորտի կառույցների շենքային պայմանների բարելավում
1.1. Հաստատությունների
շենքային պայմանների
բարելավում

Շենքային պայմանները բարելավված
հաստատությունների տեսակարար կշիռը, %

Ոլորտը ՀՀ կառավարության
ուշադրության կենտրոնում է
Ֆինանսական միջոցներն
առկա են

1.2. Հաստատությունների
ջեռուցման պայմանների
բարելավում

Գազով /լոկալ ջեռուցում/ ջեռուցվող
հաստատությունների տեսակարար կշիռը, %

Ոլորտը ՀՀ կառավարության
ուշադրության կենտրոնում է
Ֆինանսական միջոցներն
առկա են

2. Լոռու մարզում կրթության ոլորտի կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների
բարելավում` համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացում
2.1. Կրթություն
իրականացնող
հաստատությունների
համակարգչային տեխնիկայով հագեցում և
համացանցային կապով
ապահովում
2.2. Դպրոցների
ուսումնական
լաբորատորիաների և
կաբինետների
հագեցվածության
ապահովում
ժամանակակից
միջոցներով և գույքով

Հաստատություններում նոր համակարգիչների
տեսակարար կշիռը, %
Կայուն համացանցային կապ ունեցող
ուս.հաստատությունների թիվը, %

Մարզում գործող ուսումնական
հաստատությոընները
շահագրգռված են փոխանակել
իրենց տեղեկատվությունը

Հաստատություններում նոր լաբորատոր
սարքավորումների տեսակարար կշիռը, %

3. Կրթության բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում և
ատեստավորում
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հաստատությունների
մանկավարժական
կադրերի վերապատրաստում և ատեստավորում



Դասընթացներին մասնակցածների և
ատեստավորվածների թիվը
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Մանկավարժական աշխատանք
կատարողները ցանկություն
ունեն զարգացնելու սեփական
հմտությունները
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5.2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր

210.Մշակույթի ոլորտում ՀՀ Կառավարության կողմից մշակվող և իրականացվող
ծրագրերը պայմանավորված են ՀՀ սահմանադրությամբ, ՀՀ օրենքներով, միջազգային
պայմանագրերով, ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: ՀՀ մարզերում մշակույթի
համաչափ զարգացման ապահովումը ՀՀ կառավարության որդեգրած մշակութային
քաղաքականության մեջ կարևոր հիմնական ուղղություն է:
211. Լոռու մարզի մշակույթի ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվող ծրագրերը,
ընդհանուր առմամբ, նպատակ ունեն բաձրացնելու մշակույթի դերը, պահպանելու ազգային
մշակութային ժառանգությունը, արդյունավետ օգտագործելու ներուժը, ապահովելու
մշակութային ավանդական ձևերի զարգացումը:
212. Վերը նշված ծրագրերը ներկայումս մարզում իրականացվում են պետական, ինչպես
նաև համյնքային ենթակայության մշակութային կազմակերպությունների, մշակույթի ոլորտում
գործունեություն
իրականացնող
հասարակական
կազմակերպությունների,
անհատ
ստեղծագործողների և ստեղծագործական միավորումների կողմից: Մարզպետարանի կողմից
իրականացվում են մարզային նշանակության մշակութային միջոցառումներ: Մարզում գործող
մնացած այլ կազմակերպչաիրավական կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունների
գործունեությունը համակարգվում և համապատասխան մեթոդական աջակցությունը
ցուցաբերվում է մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով:
2009-2013թթ. մշակույթի ոլորտին բյուջեից կատարված հատկացումները
(մլն դրամ)
հ/հ

Ոլորտ

Մշակույթ

2009թ.
ճշտված

2010թ. Ճշտված

2011թ.
Ճշտված

2012թ.
Ճշտված

2013թ. բյուջե

11,755.3

29,101.5

29,101.5

32,174.0

32,193.8

5.2.1. Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի ոլորտի իրավիճակի
վերլուծություն

213. Մարզում գործում են մի շարք մշակութային, սպորտային և երիտասարդական
հաստատություններ, մշակույթի պալատներ և ակումբներ, թանգարաններ, գրադարաններ
թատրոններ, նվագախմբեր և համույթներ, այդ թվում`
1.
Արվեստի դպրոց
9 (Վանաձոր -2, Ստեփանավան-1, Տաշիր-1,
Ալավերդի-1, Թումանյան-1, Շնող-1, Օձուն-1,
Մարգահովիտ-1)
2.
Երաժշտական դպրոց
11 (Վանաձոր -4, Սպիտակ-1, Ալավերդի-1,
Ստեփանավան -1, Մեծավան-1, Ախթալա-1,
Շիրակամուտ-1, Աքորի-1)
3. Գեղարվեստի դպրոց
3 (Վանաձոր-1, Ալավերդի-1, Սպիտակ-1)
4. Պարարվեստի դպրոց
1 (Վանաձոր)
5. Գեղագիտության ազգային
1 (Վանաձոր)
կենտրոն
6. Մանկական
4 ( Սպիտակ-1, Ստեփանավան-1, Ալավերդի-1,
ստեղծագործական կենտրոն
Դարպաս -1)

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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7. Արվեստի պետական քոլեջ
8. Մշակույթի պալատներ
9. Ռուսական մշակույթի տուն
10. Մշակույթի ակումբ
11. Մշակույթի և ժամանցի
կենտրոն
12. Թանգարաններ

13. Գրադարաններ

14. Թատրոն
15. Կամերային նվագախումբ
16. Կամերային երգչախումբ
17. Երգի պետական թատրոն
18. «Հորովել» երգի-պարի
համույթ
19. «Լազուր» ժողովրդական
գործիքների համույթ
20. Երիտասարդական
միջոցառումների
կազմակերպման կենտրոն
21. Տասնյակ
մանկապատանեկան
պարային համույթներ
22. Պատմամշակութային
գերեզմանոցներ
23. Հուշարձաններ
24. Մասնագիտացված
մարզադպրոցներ, այդ թվում`
1. մենապայքարային
մարզաձևերի
2. թեթև ատլետիկայի
3. ծանրամարտի
4. լողի
5. ֆուտբոլի
6. ըմբշամարտի
25. Այլ մարզադպրոցներ
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1 (Վանաձոր)
5 (Վանաձոր-1, Ստեփանավան-1, Ալավերդի-1,
Սպիտակ-1, Տաշիր-1)
1 (Վանաձոր)
42 ( քաղաքային և գյուղական համայնքներում )
1 (Ստեփանավան)
11 (Վանաձոր-3, Ալավերդի-2,Ստեփանավան-1,
Սպիտակ-1, Թումանյան-1, Գյուլագարակ-1,
Դսեղ-1, Մարգահովիտ-1)
53 (16-ը քաղաքային` Վանաձոր- 8, Ալավերդի-2,
Ստեփանավան- 2, Սպիտակ-1, Տաշիր-1,
Թումանյան-1, Ախթալա-1)
5 (պետական -1, համ-քային -2, տիկնիկային – 3)
1 (Վանաձոր)
1 (Վանաձոր)
1 (Վանաձոր)
1 (Վանաձոր)
1 (Ալավերդի)
1 (Վանաձոր)
(Վանաձոր- 8, Ալավերդի- 2, Ստեփանավան-1,
Սպիտակ-2, Մեծավան-1, Դսեղ-1 և այլն )
314
3045 միավոր, որից` 1045 պահպանական
7
2 (Վանաձորի օլիմպիական հերթափոխի և
Վանաձորի մանկապատանեկան )
1 (Վանաձորի օլիմպիական հերթափոխի)
1 (Վանաձոր)
1 (Վանաձոր)
1 (Վանաձոր)
1 (Ալավերդի)
12 (Վանաձոր- 4, Ալավերդի- 1, Թումանյան-1,
Ստեփանավան-1, Սպիտակ-2, Տաշիր-1,
Գուգարք-1, Ջրաշեն-1):

214. Գրադարաններ - Նախկինում գործող 143 գրադարաններից այսօր գործում է
ընդհանուր թվով 71 գրադարաններ, այդ թվում 51-ը` գյուղական համայնքներում: Գյուղական
22 համայնքներում առկա է գրքային ֆոնդը, բայց աշխատող չլինելու պատճառով
գրադարանները չեն գործում: Գյուղական 27 համայնքներում ընդանրապես գրադարաններ
չկան: Գործող գրադարանների գրքային ֆոնդը կազմում է` 1,078,313 միավոր
գրականություն: 31 համայնքներում չգործող գրադարանների գրքային ֆոնդը կազմում է
150,865 միավոր գիրք:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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215. ՀՀ Լոռու մարզում պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում
գրադարանային գործի զարգացման նպատակով իրականացվել են մի շարք ծրագրեր:
Մանսավորապես` գրադարանների հավաքածուները
ժամանակակից գրականությամբ
համալրելու, տեսականին նորացնելու նպատակով մարզային գրադարանին տրամադրվել է
1594 միավոր գրականություն: 2012 թ. ընթացքում իրականացվել է մարզի համայնքային
գրադարանների հետ համագործակցության շրջանակներում
Հայաստանի ազգային
գրադարանի կողմից մասնագիտական
խորհրդատվություններ են
տրամադրվել և
գրադարանների գործունեության զարգացմանն ուղղված սեմինարներ են կազմակերպվել
տարածաշրջանների գրադարաններում:
216.Կենտրոնացված
կարգով գրադարանների համար սարքերի, սարքավորումների
ձեռքբերման գծով պետական բյուջեից ըստ տարիների նախատեսված գումարների հաշվին
2012թ. շարունակվել է համակարգիչների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերումը:
Ծրագրի շրջանակներում շարունակվելու է պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցների
հատկացումը:
217. «Գրադարանների շենքերի հիմնանորոգում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է
մարզային գրադարանի շենքի
վերանորոգում: Մարզային գրադարանի հիմնական
խնդիրներից է մանկակական բաժնի շենքի շուտափույթ վերանորոգումը:
218. Մարզում գրադարանային ծառայությունների բարելավումը դիտարկվում է նաև
գրադարաններում ժամանակակից տեղեկատվական միջոցների ներդրմամբ, ինտերնետային
ցանցին միացմամբ: Գրադարանային ծառայությունների բարելավման ուղղություններից է
նաև ընդհանուր գրադարանային ցանցի ստեղծումը, որի կենտրոնը Լոռու մարզային
գրադարանն է: Ընդհանուր գրադարանային ցանցում, ըստ առաջնայնության, կընդգրկվեն
քաղաքային, այնուհետ գյուղական գրադարանները, որոնք նույպես կիրականացնեն
էլեկտրոնային սպասարկում:
219. Մարզում էլեկտրոնային հրապարակումների միջոցով կընդլայնվի տեղեկատվության
տրամադրումը մարզի բնակչությանը:
220. Նոր գրադարանային ծառայությունների մատուցման ասպարեզում մարզային
գրադարանում նախատեսվում է հատուկ խմբերի` կույր և թույլ տեսողությամբ անձանց
սպասարկումը «Արև» համակարգի միջոցով` նաև համայնքային գրադարաններում, ինչը
հնարավորություն կտա նրանց ինտեգրել հասարակությանը:
221. Թանգարաններ Մարզի թանգարանների գործունեության բարելավումն ու
մշակութային արժեքների անվնաս պահպանությունն ապահովելու համար կարևոր են
թանգարանային ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից առաջնային համարվող հետևյալ
խնդիրների լուծումը առաջիկա չորս տարիների ընթացքում.
1. Շենքի վերանորոգման կարիք ունի Ստեփանավանի Ստեփան Շահումյանի տունթանգարանը,Կուրթանի «Լոռվա կենցաղի» թանգարանը զուրկ է տարրական
պայմաններից:
2. Թանգարանների զարգացման ռազմավարության մշակման գործընթացում կարևոր է
թանգարանային հավաքածուների համալրումը, հաշվառումը, պահպանությունը և
մշակութային ժառանգության անխաթար փոխանցումը
սերունդներին: Մարզային և
հանրապետական նշանակություն ունեցող «Լոռի-Փամբակ» երկրագիտական թանգարանի
ցուցանմուշների թիվը հասնում է 33425 միավորի, որոնք դասակարգված են ըստ բաժինների`
հնագիտության, ազգագրության և նոր-նորագույն պատմության: Թանգարանը ունի նաև
հարուստ գրադարան, որտեղ առկա են թվով 3750 գիրք, որից մասնագիտական
գրականությունը կազմում է 60 տոկոսը: Հավաքածուներում ընդգրկված ցուցանմուշներից
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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շատ շատերը ներկայացնում են ոչ միայն Լոռու մշակույթը, այլ նաև ողջ հայկական մշակույթն
ու արվեստը` մարդկության քաղաքակրթության ձևավորման ակունքներից մինչև մեր օրերը:
2011թ հոկտեմբերին թանգարանին հատկացվել է վերանորոգված քարաշեն շենք,որը կարիք
ուն ներքին կահավորանքի:
222. Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ - Ելնելով ՀՀ
կառավարության վարած քաղաքականությունից, ՀՀ Լոռու մարզում մշակութային կրթության
ոլորտում տարվում են աշխատանքներ` համակարգի արդիականացման և զարգացման
նախադրյալների ստեղծման ուղղությամբ: Մարզի 113 համայնքներից 12-ում գործում են
թվով 24 երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ, որտեղ սովորում են մոտ 1812
երեխա: Երաժշտական և արվեստի դպրոցների որոշ բաժիններ գտնվում են ՀՀ
կառավարության ուշադրության կենտրոնում. մասնավորապես նրանցում ազգային (2007թ.
2008թ.), լարային և փողային (2009թ-ից.) նվագարանների գծով ուսման վարձավճարների
փոխհատուցման պետական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս մոռացության վտանգից
փրկել մի շարք ազգային նվագարանների լինել-չլինելու հարցը:Ընդհանուր առմամբ, ազգային
ժողովրդական, լարային և փողային նվագարանների բաժնում պետության հոգածությամբ
2007թ-ց սովորում են 144 երեխաներ:
223.Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանություն - Լոռու մարզը
Հայաստանի
Հանրապետության
պատմամշակութային
հուշարձաններով
հարուստ
տարածաշրջաններից է, որտեղ առկա է 3045 հուշարձան` 1050 միավորով և նոր ձևաչափի
355 պահպանական գոտիով: Մարզի հուշարձանների ցանկում ընդգրկված են Հայաստանի
պատմության և մշակույթի հնագույն շրջանից մինչև 20-րդ դար ընկած ողջ
ժամանակաշրջանը ներկայացնող տարաբնույթ հուշարձաններ: Դրանք քարեդարյան,
բրոնզեդարյան, անտիկ և միջնադարյան հուշարձաններ են, որոնց մի մասը պեղված և
ուսումնասիրված է, կամ պեղման ընթացքի մեջ է, մյուսները` փաստագրվածված են
հնագիտական հետազոտությունների արդյունքում: Մարզի տարածքում հնագիտական
պեղումներով
հայտնաբերված
և
ուսումնասիրվող
հուշարձանների
շարքում
են
«Թագավորանիստ»,
«Լոռի-Բերդ» ամրոց-հնավայրերը, որոնք տարածաշրջանի եզակի
հուշարձաններից են: Մարզի նշանավոր հուշարձաններից են նաև Հաղպատի, Սանահինի
վանական համալիրները, բազմաթիվ վանքեր ու եկեղեցիներ:
224. Համերգային կազմակերպություններ - ՀՀ Լոռու մարզում գործում են 5
թատրոններ, այդ թվում` Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան պետետական դրամատիկական
թատրոնը, «Բոհեմ» կամերային թատրոնը, Տիկնիկային թատրոնը, Ալավերդու ժողովրդական
թատրոնը, Սպիտակի և Դսեղ համայնքների Տիկնիկային թատրոնները: Վանաձորի
«Հորովել» երգի-պարի անսամբլը, կամերային երգչախումբը, կամերային նվագախումբը,
երգի
թատրոնը,
Ալավերդու
«Լազուր»
ժողգործիքների
համույթը,
Վանաձորի,
Ստեփանավանի, Սպիտակի, Տաշիրի մանկապատանեկան պարային համույթները, որոնք
մեծ ներդրում ունեն մարզի մշակութային կյանքի զարգացման գործում և իրականացնում են
ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանմանը, տարածմանն ու զարգացմանն
ուղղված գործունեություն:
225. Զանգվածային լրատվության միջոցներ - Լոռու բնաշխարհը հարուստ լինելով
մշակութային արժեքներով, անբաժանելի մաս է կազմում նաև լրագրությունը: Խորհրդային
իշխանության տարիներին լույս են տեսել մի շարք թերթեր՝ 1921թ.-ին «Կարմիր Լոռի» թերթը,
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1922թ.-ին՝ «Դեպի լույս» շաբաթաթերթը: «Լոռի-Փամբակ» երկրագիտական թանգարանում
պահպանվել է Ղարաքիլիսայում հրատարակված «Պատլեն» թերթի առաջին հանրի
լուսապատճենային տարբերակը: Թերթը խմբագրել է Երվանդ Խալեյանը: 1931թ. լույս է
տեսել «Սոցարշավ» թերթի առաջին համարը /խմբագիր` Օգսեն Սեմիրջյասն/: 1952թ. լույս է
տեսել օկրուգային «Կայ» թերթը /խմբագիր` Արշալույս Սիմոնյան/: 1969-70թթ.
Կիրովականում լույս էր տեսնում «Կառուցող» շաբաթաթերթը և «Գուգարք» թերթը որոնց
խմբագիրն էր արձակագիր Վալտեր Թորոսյանը:1990թ. «Կայծը» լույս տեսավ «Վերածնունդ»
անվամբ` որպես Կիրովականի քաղխորհրդի թերթ /խմբագիր` Ն. Մեսրոպյան/: 1996թ.
«Վերծնունդի» իրավահաջորդը «Լոռու Մարզ» թերթն է, որի հիմնադիրն է Լոռու
մարզպետարանը /խմբագիր` Մ.Միկոյան/: Լայն արձագանք է ունեցել «Խաթաբալա»
երգիծական թերթը, որը տասնամյակներ շարունակ ջերմորեն է ընդունվել ընթերցողի կողմից
/խմբագիրներ` Ն.Մեսրոպյան, Ս.Խալաթյան/:
226. Վանաձորում լույս են տեսնում նաև գովազդային, ժամանցային «Վանաձորյան
խճանկարե շաբաթաթերթը /խմբագիր` Ա.Սիմիկյան/, «Երկունք» գրական ամսաթերթը
/Մ.Միկոյան/, «Սպեղանի» /խմբագիր` Հ,Կարապետյան/, «Ապագա մանկավարժ» /խմբագիր`
Լ.Սարգսյան/, «Հրաշամանուկ»/ Ա.Գյուլբանգյան/, «Նշտար» /խմբագիր` Ս.Խալաթյան/
թերթերը: Ավելի քան մեկ տասնամյակ լույսէ տեսնում «Մաշտոց» կրթամշակութային
հանդեսը, որը մեծ տարածում ունի ընթերցողների շրջանում: Բնապահպանական խնդիրները
լուսաբանում է «Կանաչ Լոռի» պարբերականը / խմբագիր` Գ.Անտոնյան/:
227. Ալավերդի համայնքում
լույս
է տեսնում
«Թումանյանական
աշխարհ»
շաբաթաթերթը /խմբագիր` Արարատ Թամրազյան/, իսկ Սպիտակ համայնքում «Լուսարձակ»
շաբաթաթերթը /խմբագիր`Ֆ.Ափուջանյան/:
228.
Մշակութային միջոցառումներ - Մշակութային միջոցառումների համար
նախատեսված հատկացումները նպատակաուղղված են ազգային և պետական տոների հետ
կապված զանգվածային միջոցառումների, հոբելյանների, ցուցահանդեսների, փառատոների
և այլ մշակութային միջոցառումների
իրականացման համար: Վերջին
տարիներին
մշակույթի ոլորտում իրականացված ծրագրերը հնարավորություն են տվել ավելի ռացիոնալ
օգտագործել ստեղծագործական ներուժը` ի շահ հասարակության մշակութային
պահանջմունքների բավարարման:
229. ՈԼՈՐՏԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

1. Մարզում գործող մշակութային և սպորտային կառույցների (թատրոնի և կինոյի
ինստիտուտ, երաժշտության և արվեստի քոլեջ, երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի
դպրոցներ, մանկական ստեղծագործական կենտրոններ, մշակույթի պալատներ և
ակումբներ, գրադարաններ, թատրոններ, թանգարաններ, գեղագիտության ազգային
կենտրոն, «Հորովել» երգի պարի անսամբլ,
«Լազուր» ժող. գործիքների անսամբլ,
կամերային նվագախումբ, կամերային երգչախումբ, բազմաթիվ ինքնագործ մանկական
պարային համույթներ, փողային նվագախմբեր, մասնագիտացված և մանկապատանեկան
մարզադպրոցներ և այլ կոլեկտիվներ) առկայությունը նպաստում են հասարակության
կրթվածությանը, որոնք ընդունակ կլինեն ակտիվորեն մասնակցելու երկրի պետական,
հասարակական և տնտեսական կյանքի տարբեր բնագավառների զարգացմանը և
բարգավաճմանը:
2. Մարզի «Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի» հիմնադրամի
առկայությունը նպաստում է ոլորտի անհատ ստեղծագործողների, համույթների, խմբերի
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ստեղծագործական գործունեությանը, պետական և ազգային տոների, ավանդույթների,
ծեսերի և այլ միջոցառումների կազմակերպմանը և անցկացմանը:
3. Կառավարության կողմից աջակցվող երաժշտական և արվեստի դպրոցներում
ժողովրդական նվագարանների բաժնում սովորող աշակերտների անվճար ուսուցմանը:
4. ՀՀ
մշակույթի
նախարարության
կողմից
կազմակերպվող
մասնագիտական
վերապատրաստման դասընթացների առկայությունը երաժշտական, արվեստի և
գեղարվեստի դպրոցներում:
5. Տարածաշրջանի գեղանկարիչների, քանդակագործների, փայտարվեստի վարպետների,
ինքնագործ ստեղծագործողների աշխատանքների պարբերաբար կազմակերպվող
ցուցահանդեսները, որոնք նպաստում են ազգաբնակչության և աճող սերնդի
գեղագիտական ճաշակի բարձրացմանը:
6. Տարածաշրջանում գտնվող բազմաթիվ հուշարձանների, եկեղեցիների, տեսարժան
վայրերի և կառույցների առկայությունը կնպաստի տուրիզմին և զբոսաշրջությանը:
7. Տարածաշրջանում վերակառուցված և վերանորոգված մշակութային և սպորտային
կառույցների առկայությունը:
8. Մարզում կան շատ ակտիվ և գործունյա ուսանողական խորհուրդներ:
9. ՀԿ-ների ակտիվ մասնակցությունը մարզական, մշակութային և երիտասարդական
ծրագրերին:
10.Տաղանդավոր և շնորհալի երիտասարդների առկայություն:

230. ՈԼՈՐՏԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
1. Մարզի շուրջ 73 գյուղական համայնքներում չգործող մշակույթի ակումբների և
գրադարանների առկայություն:
2. Լավագույն
համերգային
կոլեկտիվների
համար
հանրապետությունից
դուրս
հյուրախաղերի հնարավորության բացակայությունը:
3. Մշակութային օբյեկտների բեմական հարդարանքի, տեխնիկական սարքավորումների,
ջեռուցման և այլ պայմանների բացակայությունը:
4. Միջհամայնքային և միջմարզային միջոցառումների բացակայությունը (բացառությամբ
Լոռի- Շիրակ մշակութային օրեր):
5. Մարզի հանրակրթական դպրոցներում երգչախմբերի բացակայությունը:
6. Մանկական թատերախմբերի բացակայությունը:
7. Ժողովրդական արհեստների և տնայնագործական փոքր արհեստանոցների
բացակայությունը:
8. Ազգագրական թատրոնների բացակայությունը:
9. Ազգագրական երգի ու պարի վերապատրաստման դասընթացների բացակայությունը:
10. Երիտասարդության մասին օրենքի բացակայությունը:
11. Տարածաշրջանային կենտրոններում երիտասարդական կենտրոնների բացակայությունը:
12. Երիտասարդ մասնագետների զբաղվածության խնդիրը:
13. Աշխատաշուկայում երիտասարդների դժվարությունները կապված փորձի պակասի հետ:
14. Գյուղական համայնքների երիտասարդության մեկուսացվածությունը:
15. Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտում աշխատողների խիստ ցածր
վարձատրությունը:
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5.2.2. Մշակույթի ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և ռազմավարությունը
231. Լոռու մարզում մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի ոլորտի
հիմնախնդիրները
կապված
են
հիմնականում
շենք-շինությունների,
գյուղական
համայնքներում մշակույթի տների և ակումբների, գրադարանների, թանգարանների,
թատրոնների, պատմամշակութային հուշարձանների, նյութական և ոչ նյութական
մշակութային արժեքների, արվեստի ճյուղերի պահպանման և զարգացման, երաժշտական,
արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների, սպորտային կառույցների հետ: Ոլորտը հիմնականում
ապահովված է մասնագետ կադրերով, սակայն առկա է կադրերի վերապատրաստման
խնդիրը:
232. Մշակույթի առանձին ենթաոլորտներում առկա հիմնական խնդիրներն են՝
Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ. Գեղարվեստական կրթության
համակարգում հիմնական խնդիրները կապված են դպրոցների շենքերի վերանորոգման,
ջեռուցման համակարգերի ներդրման, նոր գույքի և երաժշտական գործիքների ձեռքբերման
և վերանորոգման, դահլիճների, նոր ուսումնամեթոդական գրականության ձեռքբերման հետ:
233. Ենթաոլորտի հիմնական խնդիրներն են`
1. շենքային պայմանների բարելավում,
2. մասնագետների վերապատրաստման և վերակավորման կայուն համակարգի
ստեղծում,
3. գյուղական համայնքներում երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների
սակավություն,
4. ցածր աշխատավարձ,
5. Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի շենքի կառուցում և նյութատեխնիկական բազայի
համալրում:
6. խիստ վերանորոգման կարիք ունի Օձունի Արվեստի դպրոցը, մասնակի
վերանորոգման` Տաշիրի երաժշտական դպրոցը, Վանաձորի Գ.Հախինյանի անվան
երաժշտական դպրոցը. Ալավերդու արվեստի և գեղարվեստի դպրոցները,
Շիրակամուտ համայնքի երաժշտական դպրոցը:
7. Գրեթե բոլոր դպրոցներում (24-ից՝ 13-ում) բացակայում են լոկալ ջեռուցման
համակարգերը:
8. Ուսուցիչների ցածր աշխատավարձի հետևանքով մեծ է դպրոցներից որակյալ կադրերի
արտահոսքը; Ելնելով սոցիալական իրավիճակից սահմանվում են ցածր ուսման
վարձավճարներ, ինչը չի ապահովում դպրոցի պահպանման անհրաժեշտ ծախսերը,
իսկ առանձին դեպքերում,
սահմանված
բարձր
վարձավճարը
բերում է
սովորողների թվաքանակի նվազման:
9. Վանաձորի Արվեստի պետական քոլեջի լուսամուտների վերանորոգում:
234. Թանգարաններ. Մարզի թանգարանների գործունեության բարելավումն ու
մշակութային արժեքների անվնաս պահպանությունն ապահովելու համար կարևոր են
թանգարանային ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից առաջնային համարվող հետևյալ
խնդիրների լուծումը առաջիկա չորս տարիների ընթացքում.
1.Շենքի վերանորոգման կարիք ունի Ստեփանավանի Ստեփան Շահումյանի տունթանգարանը,Կուրթանի «Լոռվա կենցաղի» թանգարանը զուրկ է տարրական
պայմաններից:
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2.Մարզային և հանրապետական նշանակություն ունեցող «Լոռի-Փամբակ» երկրագիտական
թանգարանին 2011թ հոկտեմբերին հատկացվել է վերանաորոգված քարաշեն շենք, որը
կարիք ունի ներքին կահավորանքի:
235.Այսպիսով` Լոռու մարզում մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի
ոլորտի զարգացման հիմնական գերակայություններն են.
1. Մարզի մշակութային ու սպորտային կյանքի զարգացում` պետական աջակցության
ընդլայնմամբ:
2. Ոլորտի կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և վերաորակավորում: Նյութական և
ոչ նյութական մշակութային արժեքների հավաքածուների համալրում, պահպանություն ու
հասարակության ուշադրության ներկայացում:
3. Մշակութային ու սպորտային
կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների
հիմնանորոգում:
4. Պատմական հուշարձանների պահպանություն, ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, և
բարեկարգում:
5. Սոցիալ-տնտեսական,
իրավաքաղաքական,
հոգևոր-մշակութային,
սպորտային
միջոցառումների
կազմակերպական
պայմանների
ու
երաշխիքների
ապահովում
երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ ներուժն ի շահ
հասարակությանն առավել լիարժեք օգտագործելու համար:
236. Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի ոլորտի ռազմավարության
ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին կազմում է 1,654,000.0 հազ դրամ, որից`
մշակույթի ոլորտին` 784,000.0 հազ. դրամ (տես` հավելված 5.2.1.), իսկ սպորտի ոլորտին`
870,000.0 հազ դրամ (տես` հավելված 5.2.2.) և նախատեսվում է հիմնականում
իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեով:
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5.3 Առողջապահություն
5.3.1. Առողջապահության ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն.
237. ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտի 2014-2017թթ. մարզային զարգացման
ծրագրի կազմման հիմքում դրվել են ՀՀ կառավարության 2003թ. օգոստոսի 8-ի
«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 994
որոշմամբ ամրագրված առողջապահության վերաբերյալ դրույթները և ՀՀ կառավարության
առաջիկա տարիների ռազմավարության գերակայությունները: Մարզի բնակչության
բուժսպասարկումը լիարժեք մատչելի և որակյալ կազմակերպելու համար իրականացվել են
մի շարք միջոցառումներ:
238. ԱՀՌԾ-ի շրջանակներում գերակա է համարվել առաջնային բուժօգնության ոլորտը,
իսկ ծրագրային մակարդակով՝ հատուկ կարևորվել են մոր և մանկան առողջության
պահպանումը, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման խնդիրները:
Դրված նպատակների ապահովման հարցում մեծ դեր է վերագրվել առողջապահության
ոլորտում պետական ծախսերի ավելացմանը, դրանց ներոլորտային վերաբաշխմանը` ի
օգուտ առաջնային բուժօգնության օղակի, ինչպես նաև համակարգի կառավարման
բարեփոխումների արդյունքում ակնկալվող արդյունավետության բարձրացմանը:
239. Առողջապահության համակարգի ներկայիս իրավիճակը - Բնակչության
առողջապահական հիմնական ցուցանիշների բացասական տեղաշարժի միտումը
հիմնականում պայմանավորված է առողջապահական համակարգի արդի վիճակով, որի
հիմնախնդիրները կարելի է դասակարգել հետևյալ խմբերի.
1 անբավարար շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա,
2 ծառայությունների զարգացման ֆինանսական խթանների բացակայություն և
բուժաշխատողների ցածր վարձատրություն,
3 ազգաբնակչության ցածր տեղեկացվածություն,
4 կառավարման և վերահսկման մեխանիզմների թերություններ:

240. Ներկա իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
մարզի մի շարք
առողջապահական իրավաբանական անձիք գտնվում են ֆինանսատնտեսական բարդ
վիճակում և ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական
ապահովության վարչության դերը պետք է լինի նրանց ֆինանսատնտեսական վիճակի
առողջացման գործընթացի կազմակերպումը` ճգնաժամից հնարավորին չափ շուտ դուրս
գալու համար:
241.
Լոռու
մարզի
հիվանդացության
և
մահացության
ցուցանիշները
Առողջապահական բնագավառում բնակչության առողջական վիճակը բնութագրող
կարևորագույն ցուցանիշներ են հիվանդացությունը և մահացությունը: Վիճակագրությունը
ցույց է տալիս, որ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ ՀՀ Լոռու մարզում դեռևս բարձր
են մնում հիվանդացության և մահացության մակարդակները: Վերջին տարիներին տարբեր
հիվանդություններով հիվանդացությունը ենթարկվել է էական ներկառուցվածքային և
քանակական փոփոխությունների: Հասարակության համար լրջագույն խնդիր է դարձել
այնպիսի սոցիալական հիվանդությունների աճը, ինչպիսիք են տուբերկուլյոզը, սեռական
ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները, իսկ ալկոհոլամոլությունը և թմրամոլությունը
սկսվել են դասվել հասարակության համար խնդիր դարձած ախտածին հիվանդությունների
շարքում:
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242. 2006-2012թթ. ՀՀ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններում և Վանաձոր քաղաքային
համայնքում համաճարակային իրավիճակը հետևյալն է. 2008թ. հոկտեմբերին Վանաձոր
քաղաքի տարբեր թաղամասերում միաժամանակ արձանագրվել են աղիքային վարակիչ
հիվանդությունների մեծաքանակ դեպքեր՝ աղիքային ընդհանուր խմբի հիվանդացության
232 դեպք, որոնցից 152–ը՝ 0-14 տարեկան: Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում
կանխարգելվել է հիվանդությունների հետագա ընթացքը, նոյեմբեր ամսին արձանագրվել է
32 դեպք, իսկ դեկտեմբերին 28 դեպք: Ինֆեկցիայի հավանական աղբյուրը եղել է խմելու
ջուրը:
243. 2006-2012թթ.մարզում արձանագրված ընդհանուր աղիքային վարակների վերաբերյալ
տեղեկատվություն՝
տարեթիվը
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ընդամենը՝ վարակներ
394
504
653
793
872
995
2587

որից՝ 0-14տ
288
345
470
538
596
364
711

244. Արձանագրված դեպքերը կապ չունեն աղիքային ինֆեկցիաների բռնկումների հետ,
հաշվառվել են ընդհանուր աղիքային, հայտնի և անհայտ էթիոլոգիայի վարակները,
դիզենտերիաները:
245. Ջրամատակարարման համակարգերի գլխամասային կառույցները կարիք ունեն
վերանորոգման և վերակառուցման: Ներքին ցանցը ունի 50-60 տարվա վաղեմություն,
որի հիմնական մասն ենթարկվել է ֆիզիկական և բարոյական մաշվածության, որի
պատճառով հաճախ են արձանագրվում ջրագծերի և կոյուղագծերի վթարներ:
246. Խնդիր է
նաև խմելու ջրի վարակազերծումը համայնքային ենթակայության
ջրամատակարարման
համակարգերում:
Քլորակայաններում
բացակայում
են
վարակազերծման սարքավորումները, որի պատճառով վարակազերծումը կատարվում է
անկանոն և ընդհատումներով, իսկ գյուղական վայրերում ընդհանրապես խմելու ջուրը
մեծամասամբ
չի վարակազերծվում: Խմելու ջուրը չի վարակազերծվում ներքոհիշյալ
համայնքներում՝
1. Ստեփանավանի տարածաշրջանի թվով ութ` Կաթնաղբյուր, Ուրասար, Արմանիս,
Սվերդլով, Գար-գառ, Պուշկինո, Հովնանաձոր, Բովաձոր համայնքներում,
2. Տաշիրի տարածաշրջանի թվով 16` Լեռնահովիտ, Կրուգլայա-Շիշկա, Սարչապետ,
Արծնի, Նորաշեն, Պետրովկա, Ձորամուտ, Ջյունաշող, Դաշտադեմ, Նորամուտ,
Մեղվահովիտ, Բլագադարնոյե, Կաթնառատ, Մեծավան, Միխայելովկա, Պրիվոլնոյե
համայնքներում,
3. Թումանյանի տարածաշրջանի թվով 14` Շնող, Թեղուտ, ,Ջիլիզա, Կաճաճկուտ,
Մղարթ, Արդվի, Քարինջ, Դսեղ, Մարց, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր և Այրում
համայնքներում,
4. Գուգարքի տարածաշրջանի թվով 12` Գուգարք, Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ,
Լորմոնտովո, Անտառաշեն, Քարաբերդ, Եղեգնուտ, Դեբեդ, Հալլավար, Արջուտ,
Բազում և Ազնվաձոր համայնքներում,
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5. Սպիտակի տարածաշրջանի թվով 17` Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Հարթագյուղ,
Կաթնաջուր, Սարալանջ, Ծաղկաբեր, Շիրակամուտ, Գեղասար, Շենավան, Սարահարթ,
Գոգարան, Քարաձոր, Ղուրսալի, Նոր-Խաչակապ, Սարամեջ, Լեռնավան, Լեռնանցք
համայնքներում: Ուստի, առաջարկվում է ձեռնարկվող միջոցառումների ծրագրում
ընգգրկել նաև գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերում
նշված հիմնախնդիրները, կառուցելով ներքին ցանցեր, խմելու ջրի վարակազերծման
նպատակով ապահովել քլորակայանով, համապատասխան սարքավորումներով և
նյութերով:
247. «Լոռի-ջրմուղ կոյուղի» ՓԲԸ սպասարկման տարածքում գործում է Հայ-Գերմանական
միջպետական ծրագիրը, որի գործունեության շրջանակներում պետք է վերանորոգվեն
ջրամատակարարման համակարգերը:
248. ՀՀ Լոռու մարզում համաճարակային առումով աղբահանության և սանիտարական
մաքրման վիճակը եղել և մնում է անհանգստացնող: Մարզի քաղաքների կենտրոնական
հատվածներում աղբահանությունն և սան. մաքրումը հիմնականում կատարվում է, սակայն
դեռևս լուծված չեն աղբարկղների տեղավորման, նրանց շրջապատի բարեկարգման և
ախտահանման խնդիրները: Լուծված չէ նաև բազմաբնակարան շենքերի աղբատար
խողովակների աղբահեռացումը և ախտահանումը:
249. Խիստ անհանգստացնող է ՀՀ Լոռու մարզում աղբաթափման վայրերի
բացակայությունը: Աղբաթափման վայրերի այսօրվա խիստ հակասանիտարական վիճակը
նախապայման է ստեղծում շրջակայքի և ստորգետնյա ջրերի ախտոտման: Այսօրվա
աղբաթափման վայրերը գտնվում են միանգամայն բարձիթողի վիճակում, վաղուց լրացել են
նրանց շահագործման ժամկետները: Աղբավայրերը չեն կառավարվում և չունեն շահագործող
ծառայություն:
250. Արդյունքում աղբավայրերը վեր են ածվել անկանոն տարածված աղբակույտերի
տարածքի: Վերացել են ինչպես սանիտարական գոտիները, այնպես էլ
օժանդակ
կառույցներն ու ծառայությունները: Աղբավայրերը հայտնվել են խիստ հակասանիտարական
վիճակում, որի արդյունքում անկազմակերպ թափված և չծածկված աղբը քամու ժամանակ
հեշտությամբ տարածվում է հարակից բնակավայրերով: Չի բացառվում նաև թռչունների և
կրծողների օգնությամբ վարակի տարածումը: Չեն գործում աղբավայրերից ֆիլտրացվող
կեղտաջրերի մաքրման համակարգերը, որի հետևանքով այդ կեղտաջրերը ֆիլտրվում են
դեպի ընդերք, աղտոտելով ինչպես ստորերկրյա, այնպես էլ մակերևույթային ջրերը:
251. Հաշվի առնելով, որ մարզում ոչ վարակիչ հիվանդությունների, մասնավորապես
սիրտ-անոթային համակարգի, շաքարային դիաբետի, չարորակ նորագոյացություններ և
քրոնիկական շնչառական հիվանդությունների տարածվածությունը ունեն աճի միտում, և այս
առումով, առավել ռիսկային խմբում են հայտնվում հատկապես բնակչության աղքատ և
սոցիալապես
անապահով
խմբերը,
ինչպես
նաև,
բնակչության
ոչ
լիարժեք
տեղեկացվածությունը նշված հիվանդությունների և ռիսկերի վերաբերյալ, ապա
առաջնահերթ խնդիր է դառնում այդ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և
հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառումները:
252.
Վերջին
երկու
տասնամյակում
Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպությունը մեծ ուշադրություն է դարձրել քրոնիկ ոչ վարակիչ հիվանդություններին,
քանի որ բոլոր երկրներում նրանք հանգեցնում են հիվանդացության, հաշմանդամության և
մահացության մակարդակի բարձրացման: Եվրոպայում բնակչության մահերի 86%-ը և
հիվանդություների բեռի 77%-ը պայմանավորված են քրոնիկական ոչ վարակիչ
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հիվանդություններով, որոնք ներառում են սիրտ-անոթային հիվանդությունները, չարորակ
նորագոյացությունները, շաքարային դիաբետը և քրոնիկ թոքային հիվանդությունները:
253. Հայաստանի համար այս խնդիրն ևս արդիական է, քանի որ ըստ վիճակագրական
տվյալների Հայաստանում մեծահասակ ազգաբնաչության ընդհանուր մահացության
տեսկարար կշռում առաջին տեղը գրավում են սիրտ-անոթային համակարգի
հիվանդությունները, որոնց մասնաբաժինը կազմում է մոտավորապես 50%, իսկ երկրորդ
տեղում չարորակ նորագոյացություններն են՝ 20%: ՀՀ Լոռու մարզում ևս ոչ վարակիչ
հիվանդությունների, մասնավորապես սիրտ-անոթային համակարգի, շաքարային դիաբետի,
չարորակ նորագոյացությունների և քրոնիկական շնչառական հիվանդությունների,
տարածվածությունը դրսևորում է աճի միտում, և այս առումով, առավել ռիսկային խմբում են
հայտնվում հատկապես բնակչության աղքատ և սոցիալապես անապահով խմբերը:
254. 2005-2012թթ. տվյալները, որոնք բերված են ստորև (Աղյուսակ 5.3.1), ցույց են տալիս,
որ ՀՀ Լոռու մարզում առկա է շաքարային դիաբետով, նորագոյացություններով, սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններով հիվանդացության աճ: Չնայած տուբերկուլյոզով
հիվանդների ընդհանուր թիվը նվազել է, այնուամենայնիվ նկատվում է առաջնակի
հայտնաբերված տուբերկուլյոզով հիվանդների աճ, որը պայմանավորված է հիվանդների
հայտնաբերման գործընթացի լավացումով: Հոգեկան խանգարումներով հիվանդների 2012թ
4792–ից 592-ը՝ գրանցված են նարկոլոգիական կաբինետում:
Աղյուսակ 5.3.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Շաքարային դիաբետ

2427

Նորագոյացություններ

2326

Հոգեկան խանգարումներով
հիվանդներ

4491

Սեռավարակներ

1608

Սիրտ-անոթային համակարգի
հիվանդություններ

Տուբերկուլյոզ

2361

2701

3509

3414

3581

3902

1928

2301

2756

2754

2814

3004

4293

4352

4543

4568

4126

4792

2031

1412

912

911

1128

978

1312

5600

5702

7027

7326

8306

10002

11697

11791

696

900

371

364

344

419

553

615

2026
4229

2390

255. Համաձայն բերված աղյուսակի՝ սիրտ-անոթային հիվանդների թիվը վերջին 4
տարվա ընթացքում աճել է 48%-ով, շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվը՝ 28%-ով,
նորագոյացություններով հիվանդների թիվը՝ 13%-ով: Այս աճը տեղի է ունենում այն դեպքում,
երբ նկատելի քայլեր չեն արվում ազգաբնակչության առողջապահական գիտելիքները
բարձրացնելու ուղղությամբ և դեռևս ցածր է տեղեկացվածությունն ոչ վարակիչ
հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման վերաբերյալ: Այսինքն՝ դեռևս
հիվանդների որոշակի մաս տեղյակ չէ իր մոտ առկա հիվանդության մասին և չի դիմում
համապատասխան բուժհաստատություններ:
256. ՀՀ Լոռու մարզում վերջին տասնամյակի ընթացքում տարբեր միջազգային
կազմակերպությունների, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության և առողջապահության
նախարարության հետ համատեղ իրականացված հետազոտություններ փաստում են, որ
մարզի չափահաս բնակչության շրջանում տարածված են ոչ վարակիչ հիվանդությունների
ռիսկի գործոնները՝ ծխում է տղամարդկանց 61%-ը և կանանց՝ 2%-ը, կանանց և
տղամարդկանց շրջանում հիպերտոնիայի տարածվածության ցուցանիշը կազմում է
համապատասխանաբար՝ 22 և 27 %:
257. Մեկ այլ հետազոտության համաձայն մարզի 25-65 տարեկան բնակչության 27,8 %-ը
ծխում է, ընդ որում քաղաքային բնակչության շրջանում ծխամոլությունը կազմում է 23,4 %,
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գյուղական բնակչության շրջանում` 45,5 %: Գյուղում ծխում է տղամարդկանց 68,2 % և կանաց
2,6 %-ը, իսկ քաղաքում` համապատասխանաբար 62,4% և 3%-ը: Զարկերակային գերճնշման
տարածվածությունը կազմում է 22,8 %, իսկ 21,4 %-ը չարաշահում է աղը, որը հատկապես
տարածված է գյուղում ապրող տղամարդկանց շրջանում և կազմում է 30,3%: Ալկոհոլային
խմիչքները չարաշահում է տղամարդկանց 29,1 %-ը և կանանց 2,2%-ը: Ալկոհոլային
խմիչքների չարաշահում հատկապես բարձր է գյուղում հարցված տղամարդկանց շրջանում և
կազմում է 36 %: Բնակչության 54,7%-ը ունի ավելորդ քաշի խնդիր: Տղամարդկանց 45,3 %-ը և
կանանց 31,6 %-ը ունեն հավելյալ քաշ, իսկ տղամարդկանց 16 % և կանանց 18,3 %-ը`
գերքաշություն:
258. Միայն «Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր» ՓԲԸ-ի (ներկայումս
«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ) շտապ բուժ օգնության բաժանմունքի 2007թ. և
2012թ կատարած կանչերի տվյալների վերլուծությամբ պարզվում է, որ այն կազմել է
համապատասխանաբար 15136 և 18614, այսինքն՝ առկա է կանչերի թվի աճ 18,7%-ով:
Կանչերի 71,1%-ը իրականացվել է 40 տարեկանից բարձր հիվանդների համար, ընդ որում 65
տարեկանից բարձր հիվանդ բնակչությունը ապահովել է կանչերի 36,4%-ը: Բոլոր տարիների
կանչերի մոտավորապես կեսը պայմանավորված է սիրտ-անոթային հիվանդություններով,
ընդ որում դրանց մոտավորապես 50% դեպքերում ախտորոշվում է հիպերտոնիկ կրիզ, ինչը
բնակչության անտեղյակության կամ քրոնիկական հիվանդության վատ կառավարման
արդյունք է: Այսինքն բավականին անելիքներ կան ինչպես ԱԱՊ մակարդակում, այնպես էլ
ազգաբնակչության շրջանում:
259. Մարզի բնական աճի ցուցանիշները (ծնելիություն և մահացություն) Վիճակագրությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին կայունացել է ծնելիությունը: 1000
բնակչի հաշվարկով ծնելիության ցուցանիշը 24-ից (1986 թ. միջին հանրապետական) նվազել
է 11-ի (2005թ.) և 11.6-ի (2012թ.): Դեռևս բարձր է մնում մահացությունը: 1000 բնակչի
հաշվարկով այն 5.7-ից (1986 թ. միջին հանրապետական) աճել է 10.04-ի (2012թ.):
260. Բնական աճի ցուցանիշը նվազել է 18.3–ից (1986թ. միջին հանրապետական) 1.56
(2008թ.) և մինչև 0.9 (2012թ.):
261. Դեռևս հեռու են Եվրոպական միջին ցուցանիշներից մայրական և մանկական
մահացության ցուցանիշները:
2005-2012թթ. Լոռու մարզում ծնելիության, մահացության և բնական աճի
ցուցանիշները`
Աղյուսակ 5.3.2
Ծնելիություն

Մահացություն

Բնական աճ

Բացարձակ թիվ

3129

2586

1, 9

Ըստ 1000 բնակչի

11,0
3054

9,1
2671

10, 8
3057

9, 4
2825

10, 8
3276

10,0
2831

11,5

9.9

Բացարձակ թիվ

3366

2682

2.0

Ըստ 1000 բնակչի

11,9
3483

9,5
2905

2,7

Լոռու մարզ` 2005-2012թթ.
2005

2006

Բացարձակ թիվ
Ըստ 1000 բնակչի

2007

Բացարձակ թիվ
Ըստ 1000 բնակչի

2008

Բացարձակ թիվ
Ըստ 1000 բնակչի

2009
2010

Բացարձակ թիվ

1, 4

1.1

1.7
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10,3
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Բացարձակ թիվ

11,1
3049

10,4
2777

Ըստ 1000 բնակչի

10.6

9.7

Ըստ 1000 բնակչի
2011

Բացարձակ թիվ
Ըստ 1000 բնակչի

2012
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1,7

0,9
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262. Լոռու մարզի առողջապահական համակարգի ընդհանուր ցուցանիշները - Լոռու
մարզում գործում են հետևյալ բուժհաստատությունները`
Աղյուսակ 5.3.3.
հ/հ

բուժհաստատության տեսակը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

հիվանդանոց
բժշկական կենտրոններ
դիսպանսեր
առողջության կենտրոններ
պոլիկլինիկաներ
Լոռու մարզային արյան
փոխներարկման կայան
առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոններ

Բուժակ-մանկաբարձական կետեր

263.

քանակը
1
5
1
3
5
1

մահճակալների թիվը
45
400
35
20

20
(որից` 5 ՓԲԸ-ները (Օձունի, Շնողի,
Ճոճկանի, Ջրաշենի և Վարդաբլուրի)
համայնքային ենթակայության
91

Ընդամենը՝ 500

Մարզում աշխատում են՝ բժիշկներ-418, միջին բուժաշխատողներ-970, այլ-485,

ընդամենը՝ 1873 մարդ:
264. Մարզում հաշվառված են նաև մասնավոր 111 դեղատներ և 66 ստոմատոլոգիական
ծառայություններ, որոնցից 4-ում տեղադրված է պետական պատվեր:
265. Մարզի տարածքում գործում են նաև բուժական տարբեր թեքումներով այլ
կենտրոններ.
1. Վանաձորում՝
ա) «Հովարդ Կարագյոզյան» բարեգործական ատամնաբուժական և ակնաբու-ժական
կենտրոնը (սպասարկում է Վանաձոր քաղաքի 0-14տ երեխաներին,
ինչպես նաև
Գուգարքի և Սպիտակի
տարածաշրջանների 0-14տ սոցիալապես անապահով
երեխաներին)
բ) «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում գործող երեխաների և
դեռահասների առողջության համալիր պահպանման «Արաբկիր» բժշկական ինստիտուտի
Վանաձորի մասնաճյուղը, որն իրականացնում է մտավոր և ֆիզիկական արատ ունեցող
երեխաների վերականգնողական բուժում:
2. Ալավերդիում՝
«Հիպոկրատ» բժշկական կենտրոնը (իրականացնում է ազգությամբ հույն և սոցիալապես
անապահով խմբերում ընդգրկված անձանց առաջնային բուժօգնություն, դեղորայքի
անվճար բաշխում):
3.Սպիտակում՝
ա) Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ գործող «Հույս Հայաստա-նին» և
«Ֆրանսահայ միության» մանկական բժշկական կենտրոնները, (իրականացնում են մինչև
15 տարեկան երեխաների անվճար ստոմատոլոգիական և մանկաբուժական օգնություն,
հատկացվում է անվճար դեղորայք):
բ) Երեխաների և դեռահասների առողջության համալիր պահպանման «Արաբկիր»
բժշկական ինստիտուտի Սպիտակի մասնաճյուղը, (իրականացնում է մտավոր և
ֆիզիկական արատ ունեցող երեխաների վերականգնողական բուժում):
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գ) «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամը,
բժշկական նշանակության սարքավորումներ և պարագաներ է հատկացնում մարզի
բուժհաստատություններին:
266. ՀՀ Լոռու մարզին Ֆրանսահայ բժիշկների միության Փարիզի մասնաճյուղի կողմից
2011թ. տրամադրվեց շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկա, որի միջոցով անվճար
ստոմատոլոգիական բուժօգնություն կստանա մարզի 0-18 և 60-ից բարձր տարիքի ողջ
ազգաբնակչությունը: Շարժական կլինիկան հերթականությամբ կայանվում է մարզի բոլոր
պոլիկլինիկաներում,
առողջության
առաջնային
պահպանման
կենտրոններում
և
ամբուլատորիաներում՝ սպասարկելով նաև նրանց կազմի մեջ գտնվող բուժակ
մանկաբարձական կետերի սպասարկման տարածքի բնակչությանը:
267. Ստորև՝ ըստ տարեթվերի բերված է տեղեկատվություն 2005-2012թթ. մարզի
բժշկական կադրերի քանակի (բացարձակ թվերով և 10000 բնակչի հաշվով) մասին.
Բժշկական կադրեր և նրանցով ապահովվածությունը

10000 բնակչի
հաշվով

429 15.2

2012
Բացարձակ թվեր

15.5

10000 բնակչի
հաշվով

Բացարձակ թվեր

2011

10000 բնակչի
հաշվով

2010
Բացարձակ թվեր

10000 բնակչի
հաշվով

2009
Բացարձակ թվեր

10000 բնակչի
հաշվով

2008
Բացարձակ թվեր

10000 բնակչի
հաշվով

2007
Բացարձակ թվեր

10000 բնակչի
հաշվով

2006
Բացարձակ թվեր

10000 բնակչի
հաշվով

Բացարձակ թվեր

2005

418

14.8

Բժիշկներ բոլոր մասնագիտություններով
431

15.1

419

14.8

420

14.9

432

15.3

432

15.3

437

Միջին բուժանձնակազմ
996

35.0

985

34.7

990

35.1

1043

37.0

1043

37.0

1043

36.9

971

34.4

970

34.4

268. Լիովին գործում է ՀՀ առողջապահության նախարարության (ՀՀ ԱՆ) և
Առողջության
առաջնային
պահպանման
բարեփոխումների
(ԱԱՊԲ)
ծրագրի
օժանդակությամբ ԱԱՊ բժշկի մոտ բնակչության գրանցման ավտոմատացված համակարգը:
269. Մարզում ընտանեկան բժշկության կայացման համար, ըստ բնակչության թվի,
անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 140 ընտանեկան բժիշկ: 2000-2012թթ. ընթացքում 56 բժիշկ
և 74 բուժքույր արդեն մասնագիտացել են որպես ընտանեկան բժիշկ և ընտանեկան
բուժքույր:
270. Միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը – ՀՀ Լոռու մարզում
գործող բարեգործական և միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը էական
արդյունք է տվել առողջապահության բնագավառում, մասնավորապես` տեխնիկական
համագործակցության շրջանակներում տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների
կողմից կազմակերպվում են`
1. վերապատրաստման դասընթացներ
2. հաշմանդամ երեխաների բուժսպասարկում
3. շարժական բժշկական խմբերի կողմից այցելություններ տարածաշրջանների
գյուղական համայնքներ:
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4. Միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող բժշկական
ծրագրերով ՀՀ Լոռու մարզի մի շարք բուժհաստատությունների հատկացվել են
բուժպարագաներ և սարքավորումներ:
271. Մոր և մանկան հիմնական խնդիրները - Մոր և մանկան առողջության
բարելավումը բնակչության առողջության պահպանման կարևորագույն նախադրյալներից է:
Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը սոցիալ - տնտեսական անկման պայմաններում
առաջին հերթին տուժում են երեխաները և կանայք` հասարակության առավել խոցելի այն
խավը, որն ապագայի կրողն է: Չնայած վերջին տարիներին մանկական ծառայությունում
արձանագրված որոշակի առաջընթացին (պատվաստումների գործընթացի, կրծքով
կերակրման ցուցանիշի բարելավում և այլն), դեռևս մանկական մահացության
կառուցվածքում գնալով ավելի է մեծանում շուրջծննդյան հիվանդություններից և զարգացման
արատներից մահացության տեսակարար կշիռը:
272. Լոռու մարզում մանկաբուժական ոլորտում առկա են հետևյալ հիմնախնդիրները.
1. Մասնագետներով հագեցվածության և վերջիններիս որակավորման անբավարար
մակարդակ (որոշ դեպքերում նույնիսկ մասնագետների բացակայություն),
2. Ժամանակակից սարքավորումներով և պարագաներով ոչ լիարժեք հագեցվածություն,
3. Ցուցաբերվող բուժօգնության որակի լուրջ խնդիրներ, երբեմն հակասող
ապացուցողական բժշկության դրույթներին,
4. Նախածննդյան խնամքի և հղիության հսկողության ընդգրկվածության ոչ բավարար
մակարդակ, հղիության ախտաբանությունների վաղ հայտնաբերման և նորածնային
պաթոլոգիաների ներարգանդային ախտորոշման թույլ համակարգ,
5. Մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ու հիվանդացության
դեռևս բարձր մակարդակ,
6. Նորածնային և պերինատալ մահացության աճի ակնհայտ միտում,
7. Մանկական մահացության կառուցվածքում պերինատալ պատճառներից և վաղ
նորածնային շրջանում մանուկների մահացության մեծ տեսակարար կշիռ,
8. Երեխաների տնային մահացության բարձր ցուցանիշներ,
9. Երեխաների պատվաստումներով ժամանակին և ամբողջական ընդգրկվածության
ցուցանիշների վատացում,
10. Երեխաների սնուցման վիճակի շարունակական վատացում` կրծքով կերակրման
ցուցանիշների իջեցում, հավելյալ սնուցման կազմակերպման սխալ գործելակերպ,
11. Վաղ հասակի երեխաների թերսնուցման և սակավարյունությունների բարձր
տարածվածություն, ցածր քաշով ծնված երեխաների տեսակարար կշռի մեծացում,
12. Մանկան զարգացման գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի անբավարար
մակարդակ,
13. Մանկան զարգացման շեղումների, անկարողության, հաշմանդամության վաղ
հայտնաբերման, վաղ միջամտության ծրագրերի և վերականգնողական բուժման
կազմակերպման անհրաժեշտ պայմանների անբավարար մակարդակ
14. Համայնքային կառույցների/ընտանիքի անբավարար ներգրավվածություն երեխաների
առողջության պահպանման, մասնավորապես վաղ մանկության զարգացման
ապահովմանը նպաստող ծրագրերում, ինչպես նրանց գիտելիքների մակարդակի,
այնպես էլ մասնակցության առումով,
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15. Անբավարար վիճակում է գտնվում հղիների նախածննդյան հսկողության և խնամքի
կազմակերպման գործընթացը, զգալի աճել են հղիության ախտաբանությունները և
բարդացած ընթացքով ծննդաբերության դեպքերը,
16. Անբավարար վիճակում է գտնվում գտնվում կանանց մոտ սեռական ճանապարհով
փոխանցվող ինֆեկցիաների նկատմամբ հետազոտությունները, մեծանում է սեռական
օրգանների քաղցկեղով հիվանդ կանանց թիվը:
273.Մասնագիտացված հիվանդանոցային բուժօգնության հիմնախնդիրները Բավականին խնդիրներ կան մասնագիտացված հիվանդանոցային բուժօգնության
ոլորտում` չնայած 2001թ. օպտիմալացման ծրագրի առաջին փուլով բավականին
կրճատվեց մահճակալային ֆոնդը, (2000թ`. 1786 մահճակալ. 2005թ.` 850 մահճակալ)
2007թ` oպտիմալացման ծրագրի երկրորդ փուլում` 545 մահճակալ, 2011թ` oպտիմալացման
ծրագրի երրորդ փուլում` 500 մահճակալ, սակայն դեռևս բավականին ցածր է
մահճակալային ֆոնդի զբաղվածությունը` 35%-ից 40%, հատկապես ցածր է մահճակալային
ֆոնդի զբաղվածության ցուցանիշը առողջության կենտրոններում` 15%-20%, չկան
բուժօգնության որակի վերահսկման չափորոշիչներ, հիվանդանոցները կարիք ունեն
վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման:
274. Հիվանդանոցային ծառայության քառամյա զարգացման ծրագրի համար առկա
են չորս հիմնախնդիրներ`
1. Կառուցվածքային փոփոխություններ - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
նոր շենքի կառուցումը՝ հագեցած գերժամանակակից սարքավորումներով, որը
բավականին մատչելի և որակյալ կդարձնի հիվանդների բուժսպասարկումը և
բուժօգնությունը: Ցանկալի կլիներ, որ մշակվեին և տրամադրվեին հիվանդությունների
բուժման
ժամանակակից
ուղեցույցները
(guideline), նրանց
բուժման «ոսկյա
ստանդարտները» (golden standarts), որը հնարավորություն կտար ճիշտ ախտորոշելու և
բուժելու հիվանդներին: Այս խնդրին լուծում տալով՝
ա) կնվազի անհրաժեշտ մասնագետների դիֆիցիտը մարզում
բ) ավելի որակյալ կդառնա բուժումը (կմեծանա առողջացման ցուցանիշը, կփոքրանան
կրկնակի հոսպիտալացումները, ինչպես նաև կնվազեն
պաթանատոմիական և
կլինիկական ախտորոշումների անհամապատասխանելիությունները, մահճակալ օրերը,
մեկ
հիվանդության
բուժման
միջին
տևողությունը,
մահճակալային
ծանրաբեռնվածությունը և այլն):
2.Բուժսարքավորումներով վերազինում - Վերջին տարիներին կենտրոնացած
գնումների միջոցով ՀՀ ԱՆ բավականին բուժսարքավորումներ է հատկացնում
հիվանդանոցներին, սակայն վերջինս հեռու է դեռ բավարար լինելուց: Անհրաժեշտություն
կա կարիքները ուսումնասիրելով հատկացնել կոնկրետ այն բուժսարքավորումները, որոնց
պահանջարկը առաջնահերթ է տվյալ հիվանդանոցի համար:
3.Ինֆորմացիոն փոխանակման ցանցի ստեղծում - Միջազգային որևէ
դոնորական կազմաերպության կողմից դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում
ստեղծել ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական կազմակերպությունների միջև գործող
ինֆորմացիայի փոխանակման ցանց, որը կապահովի.
ա)մարզի գլխավոր մասնագետների կոնսուլտացիաները մարզի հեռավոր շրջաններում,
բ)ազգաբնակչությանն ավելի բարձրորակ բժշկական սպասարկում և մարզի բժիշկներին
նորագույն նվաճումների հետ ծանոթություն,
գ)միջազգային ասպարեզ դուրս գալու հնարավորություն,
դ)բժշկական կոնսիլյումներ՝ «հենց տեղում»:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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4.Կադրերի
ապահովում
և
բուժաշխատողների
վերապատրաստում
Առողջապահության ոլորտի հիմնախնդիրներից է նաև բժշկական կադրերով
ապահովման և բուժաշխատողների վերապատրաստման գործընթացը:
ա) Չնայած մարզը հիմնականում ապահովված է բժշկական կադրերով,
այնուամենայնիվ այսօր մարզի բուժհաստատությունները ունեն մի շարք մասնագետների
պակաս (վարակաբան՝ 4, ակնաբույժ՝ 4, սրտաբան՝ 3, քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ 3,
ներզատաբան՝ 3, նյարդաբան՝ 3, ռենտգենաբան՝ 1, ուռուցքաբան՝ 2, պալարախտաբան՝
1, հոգեբույժ՝ 1, նեոնատոլոգ՝ 1, ախտաբանաանատոմ՝ 1, թերապևտ 1, մաշկավեներաբան՝
2,
ֆիզիոթերապևտ՝
1,
մանկաբույժ
6,
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ՝
5,
վնասվածքաբան՝ 1, նյարդավիրաբույժ՝ 1, նեֆրոլոգ՝ 1, մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ 3,
թմրաբան՝ 1, գերձայնային հետազոտության բժիշկ՝ 3, վիրաբույժ՝ 3):
բ)
Մարզում
շարունակում
է
արդիական
մնալ
բուժաշխատողների
վերապատրաստման խնդիրը, առկա է տեղամասային բժիշկների մասնագիտական
գիտելիքների և հմտությունների շարունակական բարելավման հարցը:
275. Հոգեկան հիվանդությունները հաճախ ընթանում են քրոնիկական ընթացքով,
բերում են անձի հուզակամային ոլորտի հարթեցման, կյանքի հմտությունների մասնակի կամ
ամբողջական կորստի, բացասաբար են անդրադառնում միջանձնային հարաբերությունների
և սոցիալական կապերի վրա, առանձին դեպքերում հանգեցնում են թուլամտության:
276. Հիվանդության
սրացման
ժամանակ
հիվանդներն
ուղեգրվում
են
համապատասխան ստացիոնարներ ոչ տևական ժամկետով: Սրացումներից դուրս նրանց մի
մասը տեղավորվում են երկարատև խնամք և բուժում իրականացնող հաստատություններում
(հիմնականում Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց, Վարդենիսի հոգեբուժական տունինտերնատ): Հոգեբուժական հիվանդանոցում հիվանդների երկարատև գտնվելը բերում է
հոսպիտալիզմի, սոցիալական կապերի ավելի արտահայտված կորստի, աշխատանքային
ունակությունների և կյանքի ընթացքում ձեռք բերած հմտությունների խաթարման:
Հիվանդների մի զգալի մաս, հասարակության մեջ տեղ գտած խարանի պատճառով, դուրս է
մղվում հասարակությունից, ընտանիքից, երբեմն լքվում է մերձավոր հարազատների կողմից,
չի կարողանում պաշտպանել իր իրավունքները և հոգալ անձնական կարիքները:
277. Նմանատիպ կոնտինգենտի հսկողությունը, խնամքը պահանջում են զգալի
ֆինանսական միջոցներ, որոնք կարող են նվազել, եթե Վանաձոր քաղաքում գործի խնամք
իրականացնող համայնքային կառույց, որտեղ կարող են իրականացվել ոչ միայն քաղաքի,
այլև մարզի այլ տարածաշրջանների հիվանդների խնամքը, ովքեր կարող են ապրել
համայնքային կենտրոնում` ստանալով խորհրդատվություն և ամբուլատոր բուժում: Խնամք
իրականացնող կառույցը նախատեսված է մոտ 30 հիվանդի համար: Նմանատիպ կառույցներ
կան աշխարհի շատ, հատկապես բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում, որոնք
գործում են ինչպես պետական միջոցներով, այնպես էլ տարբեր հիմնադրամների
հովանավորությամբ:
278. Որպես կանոն համայնքային այդպիսի կենտրոնները ֆինանսական մեծ
միջոցներ չեն պահանջում և զգալիորեն թեթևացնում են անձի զգալի փոփոխություններով
քրոնիկ հոգեկան հիվանդների խնամքն իրականացնելու պետության ծախսերը և,
ամենակարևորը, մեղմում են ստիգման, բարձրացնում հիվանդների կյանքի որակը,
նվազագույնի հասցնում նրանց կողմից կատարվող հակասոցիալական արարքները:
Խորհրդային տարիներին այս մոդելը հաջողությամբ կիրառվել է նաև մեր
հանրապետությունում, այդ թվում Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերում,
որտեղ գործել է ցերեկային ստացիոնար և աշխատանքային թերապիայի կարի

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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արհեստանոց:
Վերջինս
հանդիսանում
է
հիվանդների
ռեսոցիալիզացիայի
և
ռեաբիլիտացիայի կարևոր բաղադրիչ:
279. Առաջարկվում է Լոռու մարզի առողջապահության ռազմավարությունում տեղ
տալ այս մոդելի ներդրմանը: Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերը
պատրաստակամություն է հայտնում դիսպանսերի անձնակազմի կողմից մասնագիտական և
կադրային ռեսուրսների տրամադրմանը:
280. Առաջարկութուններ.
1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայությունը
որակյալ կադրային և տեխնիկական ներուժով հագեցման կարիք ունի: Բուժօգնության որակի
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նպատակահարմար է կազմակերպել
ընտանեկան բժիշկների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների համատեղ վերապատրաստման
դասընթացներ:
2. Մարզի տարածքի հիվանդանոցների կազմում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական
բաժանմունքները նորագույն ժամանակակից տեխնիկայով վերազինման և կահավորման
խիստ կարիք ունեն:
3. Մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակը էականորեն կախված է ֆինանսական
հատկացումներից և չնայած վերջին տարիներին նկատվում է ֆինանսական հատկացումների
աճ, սակայն այն դեռևս հեռու է իրական պահանջարկից: 2002 թվականի համեմատ գրեթե
կրկնակի ավելացել է մարզի առողջապահությանը ուղղված պետական ֆինանսական
հատկացումները:

281.Դեռևս մի շարք բուժհաստատությունների շենքային պայմանները հեռու են
բավարար լինելուց՝
Աղյուսակ 5.3.4.
( հազ. դրամ)
1.
2.
3.

«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր»
ՊՓԲԸ
«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Շենքի կառուցում
Ենթակա է ընթացիկ վերանորոգման `
1016,14 մ2
Ենթակա է վերանորոգման` 2134 մ2

4.

«Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Ենթակա է վերանորոգման` 1400 մ2

40,000.0

«Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

2

40,000.0

5.

ԳՈՒԳԱՐՔԻ

Ենթակա է վերանորոգման` 1400 մ

4, 656,000.0
50, 000.0
80,000.0

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ

1.

2.
3.

1.

2.

1.

1.
2.
3.
4.

Բազումի ԲՄԿ
Ազնվաձորի ԲՄԿ
Դարպասի ԲՄԿ
Փամբակի ԲՄԿ

«Վահագնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ`
1. Ձորագետի ԲՄԿ
«Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ
ՍՊԻՏԱԿԻ
«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
1. Շենավանի ԲՄԿ
2. Նոր Խաչակապի ԲՄԿ
«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ
1. Շիրակամուտի ԲՄԿ
ՏԱՇԻՐԻ
«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
1. Դիահերձարան

Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա

է
է
է
է

վերանորոգման
վերանորոգման
վերանորոգման
վերանորոգման

4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0

Նոր շենքի կառուցում` 50 մ2
Ենթակա է կառուցման 75.0 մ2
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

10,000.0
50,000.0

շենքի վերանոգում
շենքի վերանոգում
Ենթակա է գազաֆիկացման
Ենթակա է վերանորոգման
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Ենթակա է վերանորոգման
Ենթակա է վերանորոգման

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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2. Դաշտադեմի ԲՄԿ
3. Մեղվահովիտի ԲՄԿ
4. Նորամուտի ԲՄԿ
5. Կրուգլայա շիշկայի ԲՄԿ
6. Ապավենի ԲՄԿ
7. Գոգավանի ԲՄԿ
«Մեծավանի առողջության կենտրոն»ՊՓԲԸ
1.
Պաղաղբյուրի ԲՄԿ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
1. Կաթնաղբյուրի ԲՄԿ``
«ՈՒռուտի առողջության առաջնային պահպանման
կենտրոն» ՓԲԸ
«Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման
կենտրոն» ՓԲԸ
1.
Կողեսի ԲՄԿ
2. Հովնանաձորի ԲՄԿ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ

Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա
Ենթակա

է կառուցման 50.0 մ2
է կառուցման 50.0 մ2
է կառուցման 50.0 մ2
է կառուցման 50.0 մ2
է կառուցման 50.0 մ2
է կառուցման 50.0 մ2

8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0

Վերանորոգում` 24,0 մ2
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Ենթակա է վերանորոգման
հիմնանորոգման` 48.0 մ2
կից կառուցում՝ ընտանեկան բժշկի
համար` 24 մ2
Ենթակա է իմնանորոգման` մասնակի
87.0 մ2
Ընթացիկ վերանորոգում
Ընթացիկ վերանորոգում
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

2,400.0
120,000.0
4,800.0
20,000.0
8,700.0
1,000.0
1,000.0

« Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի

1.

1.
2.

հիմնանորոգում` 49.3 մ2

Ծաղկաշատի ԲՄԿ

6,000.0
2

Մեծ Այրումի ԲՄԿ

ընթացիկ նորոգում` 20.0 մ

2.

«Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման
կենտրոն» ՓԲԸ

3.

«Ախթալայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ
1. Քարկոպի ԲՄԿ

1,000.0

Ենթակա է ջեռուցման անցկացման

շենքի կառուցում ` 50մ2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,000.0
8,000.0
5,264,300.0

5.3.2. Առողջապահության ոլորտի զարգացման նպատակները և ռազմավարությունը

282. Հաշվի առնելով մարզի առողջապահության ոլորտի ներկա իրավիճակը, մարզում
բնակչության առողջական վիճակի բարելավման համար զարգացման գերակա նպատակ
են. համարվում բուժծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացումը: Այս
նպատակին է միտված առողջության առաջնային պահպանման մակարդակի, առաջնային
և երկրորդային բուժօգնության հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի
բարելավման, կադրերի վերապատրաստման, տարափոխիկ հիվանդությունների և
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ուժեղացման ուղղությունները:
1. Տեղային և մարզային
մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և
վերահսկողության բարելավում,
2.
Տարբեր
մակարդակների
բուժհաստատություններում
մասնագետներով
և
սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում,
3. Ազգաբնակչությանը ցուցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության
շարունակական բարձրացում,
4. Բնակչության ոչ վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության և մահացության
կրճատում,
5. Սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող և վարակիչ հիվանդությունների
կանխարգելման նպատակով պատվաստումների կազմակերպում և իրականացում,
լաբորատոր համակարգի կատարելագործում,
6. Շտապ բուժօգնություն մատչելիության և սպասարկման որակի բարելավում,
7. Երեխաներին և դեռահասներին ցոււցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության
շարունակական բարձրացում,
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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8.

Նորածինների առողջության բարելավում, նորածնային հիվանդացության և
մահացության կրճատում, մայրական մահացության կրճատում,
9. Վաղ հասակի երեխաների հիվանդացության և մահացության իջեցում, առողջ աճի և
զարգացման ապահովում,
10. Ընտանեկան բժշկության ներդրման նպատակով ավարտին հասցնել առաջնային
բուժօգնության օղակում աշխատող բժիշկների և բուժքույրերի մասնագիտացումը
որպես ընտանեկան բժիշկներ և բուժքույրեր,
11. Անհրաժեշտություն է զգացվում կանոնակարգելու ԲՄԿ-ների բուժքույրերի
աշխատանքը,
բարձրացնելու
նրանց
մասնագիտական
գիտելիքները
և
հմտությունները:
12. ՀՀ Լոռու մարզում «Շտապ օգնություն» ծառայություն իրականացնող ընկերությունները
համալրվել են նոր ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած 8 հատուկ
սանիտարական մեքենաներով, որից 1-ը ռեանիմոբիլ, սակայն դեռևս մտահոգիչ է
տրանսպորտային պարկի վիճակը, որը հեռու է բավարար լինելուց: Առկա
տրանսպորտային միջոցները հիմնականում 18-20 տարի է շահագործման մեջ են
գտնվում և ևս փոխարինման կարիք ունեն:
283. Առողջապահության ոլորտի 2014-2017թթ. ռազմավարության ֆինանսավորումը
կազմում է 5,264,300.0 հազ. դրամ (տես` Հավելված 5.3.1.):
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5.3.3. Առողջապահության ոլորտի զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը
Նպատակներ և գործողություններ
Ցուցանիշ
Ռիսկեր
Նպատակ 1. Տեղային և մարզային մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և վերահսկողության բարելավում
1) Մարզային մակարդակում կազմակերպչական, մեթոդական և
մեթոդական ուղեցույցների
վերահսկողական գործառույթների մշակում և հաստատում 2014-2017թթ.
առկայություն
2) Ազգաբնակչության առողջության վիճակի գնահատման և մոնիտորինգի
համակարգի ուժեղացում, առողջապահական տվյալների հավաքագրման
որակի և հավաստիության բարելավում
3) Երեխաների և դեռահասների առողջության վիճակի գնահատման և
Առանձնացված ըստ տարիքի և սեռի
մոնիտորինգի համակարգի ուժեղացում, առողջապահական տվյալների
տվյալների առկայություն
հավաքագրում` առանձնացված ըստ տարիքի և սեռի:
Նպատակ 2. Տարբեր մակարդակների բուժհաստատություններում մասնագետներով և սարքավորումներով հագեցվածության
ապահովում
1) Մարզի պահանջներին համապատասխան մասնագիտություններով
Մարզի բուժհաստատություներում
Ֆինանսական
նպատակային մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրաների
համապատասխան մասնագետների
նպատակային ուղեգրման համակարգի ներդրում,
առկայություն, բուժօգնության որակի սուղ միջոցներ,
և մատչելիության բարելավում
ՀՀ ԱՆ –ի
կողմից ոչ
2) Մարզի մասնագետների որակավորման նպատակային ծրագրի մշակում Մարզի բուժհաստատություններում
բավարար
և ներդրում: Մասնագետների շարունակական ուսուցման համակարգում համապատասխան մասնագետների
հատկացում
և իրականացում,
գիտելիքների և հմտությունների
շարունակական թարմացում,
բուժօգնության որակի բարելավում
3) Մարզի բուժհաստատություններին անհրաժեշտ սարքավորումներով
Անհրաժեշտ սարքավորումների
ապահովում:
առկայություն
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Նպատակ 5. Բնակչության ոչ վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության և մահացության կրճատում
1) Առողջության ամրապնդման և հիվանդությունների (ոչ վարակիչ)
կանխարգելման կենտրոնի ստեղծում
1.
ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածվածության և նրանցից
մահացության իրավիճակի գնահատում և վերլուծություն,
հիմնախնդիրների վերհանում,
2.
ոչ վարակիչ հիվանդությունների ռիսկի գործոնների տարածվածության
ուսումնասիրություն, վերլուծություն, գնահատում, նվազեցման ուղիների
մշակում,
3. մեթոդական ձեռնարկների մշակում և տպագրում,
4. համապատասխան կրթական ծրագրերի իրականացում և
մասնագետների ուսուցում,
5. ազգաբնակչության կրթության կազմակերպում ԶԼՄ-ների հետ
համատեղ ծրագրերի իրականացում:

-

-

-

-

-

ոչ վարակիչ հիվանդություններից
մահացության ցուցանիշի իջեցում
նվազագույնը %:
ոչ վարակիչ հիվանդություններով
առաջնակի հիվանդացության
ցուցանիշի նվազման %
ոչ վարակիչ հիվանդությունների
առավել տարածված ռիսկի
գործոնների (ծխել, ադինամիա,
հավելյալ քաշ) տարածվածության
նվազման %
Մարզկենտրոնում կստեղծվի
հանրապետական նշանակության
կանխարգելման և առողջության
կենտրոն, նպաստելով մարզային
զարգացման քաղաքականության
իրականացմանը:
Մարզում առողջության
միջավայրի ստեղծում,
ազգաբնակչության
պատասխանատվության
բարձրացում և իրազեկվածության
մեծացում:
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2) ԱԱՊ մակարդակում բժշկական անձնակազմի գիտելիքների և

-

հմտությունների բարելավում առողջության ամրապնդման և
հիվանդությունների կանխարգելման բվագավառում:

-

-

Բժշկական անձնակազմը իր առօրյա
աշխանաքներում կանխարգելման
ծավալի մեծացում,
ազգաբնակչության
իրազեկվածության բարձրացում,
ռիսկի գործոնների նվազում:
Միջին բուժանձնակազմի
ընգրկվածւթյան մեծացում,
պատասխանատվության
բարձրացում:
Ոչ վարակիչ հիվադություններով
հիվանդացության նվազում:

Նպատակ 6. շտապ բուժօգնություն մատչելիության և սպասարկման որակի բարելավում
1) շտապ բուժօգնության մարզային կենտրոնի ստեղծում,
2) տարածաշրջանների շտապ բուժօգնության ենթակայանների վերազինում
անհրաժեշտ ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով և տրանսպորտով,
միասնական կապի ապահովում,
3) շտապ բուժօգնության ծառայությունները որակյալ բժշկական կադրերով
ապահովում,
4) բուժաշխատողների համար վերապատրաստման դասընթացների
կազմակերպում:

- Ժամանակակից տեխնիկայով
հագեցած շտապ բուժօգնության
կայանի առկայություն

Ֆինանսական սուղ
միջոցներ

- դժբախտ դեպքերից և
պատահարներից մահացության
կրճատում, օգնության ժամանակին
կազմակերպում, բուժման
ժամանակահատվածի կրճատում և
ռեսուրսների (ֆինանասական ևայլ)
խնայում

Նպատակ 7. Երեխաներին և դեռահասներին ցուցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության շարունակական բարձրացում
1) Երեխաներին և դեռահասներին անհրաժեշտ բուժօգնության ծավալների
ապահովում` պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում,

Երեխաների և դեռահասների
բուժօգնության ծավալների մեծացում

Ֆինանսական սուղ
միջոցներ

2) Երեխաների և դեռահասների բուժօգնության ապահովման ծրագրերի
ֆինանսավորման շարունակական աճ,
3) Մեթոդական ձեռնարկների

Երեխաների և դեռահասների
բուժօգնության ծավալների մեծացում
Մշակված և տպագրված ձեռնարկների
թիվը

Ֆինանսական սուղ
միջոցներ
Ֆինանսական սուղ
միջոցներ
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Նպատակ 8. Նորածինների առողջության բարելավում, նորածնային հիվանդացության և մահացության կրճատում,
մայրական մահացության կրճատում
1) Նորածինների բուժօգնության որակի և ծառայությունների
- Նորածնային մահացության
մատչելիության բարելավում`
ցուցանիշի իջեցում
1. Նեոնատալ ծառայության իրավիճակի գնահատում, վերլուծություն և
- Պերինատալ պատճառներից
հիմնախնդիրների վերհանում,
մանկական մահացության
2. Նեոնատալ ծառայությունների հզորացում և հագեցում
կրճատում, %
ժամանակակակից սարքավորումներով:
- Մարզկենտրոնում կստեղծվի
մարզային նշանակության նորածինների ինտենսիվ թերապիայի
ուժեղացված ծառայություն:
2) Նորածիններին սպասարկող բժշկական անձնակազմի գիտելիքների և
- նորածիններին սպասարկող
բժշկական անձնակազմը կկիրառի
հմտությունների բարելավում:
ապացուցողական բժշկության
հիմքի վրա մշակված կլինիկական
ուղեցույցներ:
- Նեոնատոլոգների առնվազն 80
% վերապատրաստված կլինեն նոր
ազգային ուղեցույցներին
համապատասխան
3) Նախածննդյան խնամքի և բուժօգնության ծառայությունների որակի և
- Նախածննդյան հսկողության վաղ
մատչելիության բարձրացում`
հաշվառման ցուցանիշի
1. Նորածնային ախտաբանությունների ներարգանդային ախտորոշման
բարձրացման %:
գործընթացի բարելավում, անտենատալ սկրինինգների ներդրում,
- Ցածր քաշով նորածինների
2. Հղիության վաղ հաշվառման և նախածննդյան հսկողության
ցուցանիշի նվազեցման %:
ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում :
- Բարձր ռիսկի հղիների և
հղիության ախտաբանությունների
վաղ հայտնաբերման
ցուցանիշների բարելավում

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

96

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

Նպատակ 9. վաղ հասակի երեխաների հիվանդացության և մահացության իջեցում , առողջ աճի և զարգացման ապահովում
1) Վաղ հասակի երեխաներին ծառայություններ մատուցվող կառույցների
հզորացում, բուժօգնության մատչելիության և մասնագիտական որակի
բարելավում`
1. ԱԱՊ ծառայությունների մատչելիության բարձրացում,
2. Հիվանդանոցային ծառայությունների հզորացում և հագեցում
ժամանակակակից սարքավորումներով, ինտենսիվ թերապիայի և
վերակենդանացման ծառայությունների շեշտադրմամբ:

2) Երեխաներին առողջության առաջնային պահպանման և
հիվանդանոցային օգնություն ցուցաբերող բժշկական անձնակազմի
գիտելիքների և հմտությունների բարելավում:

- 0-1տ և մինչև 5 տարեկան
երեխաների մահացության
իջեցման %
- Երեխաների տնային մահացության և մինչշուրջօրյա
մահաբերության ցուցանիշների
կրճատման %
- մարզային հիվանդանոցների
երեխաների
վերակենդանացման
ծառայությունը հագեցված է
անհրաժեշտ
սարքավորումներով:
- հիվանդանոցներում և ԱԱՊ
հաստատություններում
երեխաներին սպասարկող
բժշկական անձնակազմի կողմից
ապացուցողական բժշկության
հիմքի վրա մշակված կլինիկական
ուղեցույցների կիրառման աճի %:
- նոր ազգային ուղեցույցներին
համապատասխան վերապատրաստված մանկաբույժների և
ընտանեկան բժիշկների % :
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5.4. Սոցիալական ապահովություն
5.4.1. Սոցիալական ապահովության ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն
284. Սոցիալական
բնագավառն
էական
դեր
ունի
մարդկանց
կենսագործունեության պայմանների ապահովման, կենսական պահանջմունքների
գնահատման և բավարարման գործում: Բնակչության բարեկեցության, կենսամակարդակի
գնահատման կարևոր ցուցանիշ է համարվում տվյալ երկրում աղքատության մակարդակը,
որն իր արտահայտությունն է գտնում մի շարք ցուցանիշերով (պարենային
անվտանգություն,
սոցիալական
բնագավառների
բարելավում,
արժանապատիվ
աշխատանք և այլն):
285. Աղքատության մակարդակի վրա էական ազդեցություն ունեն բազմաթիվ
գործոններ (մասնավորապես` բնակչության կրթություն ստանալու, առողջության
բավարար մակարդակ ապահովելու, երկրի հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցություն ունենալու սահմանափակ հնարավորությունները, տարբեր սոցիալական և այլ
ռիսկերի նկատմամբ պաշտպանվածության ցածր աստիճանը, բնակությունը քաղաքային
համայնքներում և այ Կայուն զարգացման ծրագիրը (ԿԶԾ) փաստում է, որ մեր երկրում
աղքատության հաղթա-հարումը հնարավոր է մարդկանց կենսաբանական (սնունդ,
բնակարանի առկայություն, ջրի, էլեկտրաէներգիայի սպառում և այլն), սոցիալական
(առողջություն, կրթություն, աշխատանք, նվազագույն տեղեկացվածություն և այլն) և
հոգևոր (կարդալու, մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու հնարավորություն)
պահանջմունքների համակցված բավարարման ճանապարհով:
286. Փաստելով, որ վերջին տարիները մեր պետության համար նոր
մարտահրավերների և բարդ փորձությունների հաղթահարման ժամանակաշրջան էր, ՀՀ
կառավարության ծրագրի սոցիալական պետական քաղաքականության առանցքում դրվել
է մարդկային կապիտալը` միտված Հայաստանի քաղաքացիների ներուժի լիարժեք և
ամբողջական դրսևորմանը: Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարևորվելու է
կենսաթոշակային բարեփոխումները, ռիսկերի կառավարման (զսպման) միջոցով
պետական նպաստների հասցեականության մեծացումը, հաշմանդամություն ունեցող
անձանց, տարեցների, գործազուրկների, ընտանիքի, կանանց և երեխաների, ինչպես նաև
սոցիալական
պաշտպանության
կարիք
ունեցող
այլ
խմբերի
սոցիալական
պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացման պայմանների ստեղծումը, բնակչության
արդյունավետ
զբաղվածության
և
արժանապատիվ
վաստակի,
անհատական
աշխատանքային հարաբերությունների կատարելագործման և աշխատանքի վարձատրության պետական երաշխիքների ապահովումը, շարունակվելու է պետության կողմից
որդեգրած քաղաքականության իրականացումը:
287. ՀՀ կառավարությունը սոցիալական քաղաքականության ոլորտում առաջիկա
տարիների համար նախանշել է հետևյալ գերակա խնդիրները.
1. ՀՀ կառավարության ծրագրով ուղենշվել են «Մեկ պատուհանի սկզբունքով համալիր
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 10 տարածքային կենտրոնների լիարժեք
գործում», որի լուծման համար նախանշվել են հետևյալ քայլերը.
ա) ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման համար
անհրաժեշտ նորմատիվ-իրավական ակտերի մշակում,
բ) համալիր սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային կենտրոնների
տեխնիկական վերազինում,
գ) համալիր սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային կենտրոնների
աշխատողների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,
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դ) համալիր սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային կենտրոնների
գործառույթների ընդլայնում՝ ներառելով կրթական, զբաղվածության և այլ ծրագրերի
գծով խորհրդատվություն, աջակցություն ցուցաբերելում:
2. Անձի պահպանված աշխատունակության աստիճանի որոշման հիման վրա
հաշմանդամության սահմանման մոդելի ներդրման ապահովում», որի լուծման համար
նախանշվել են հետևյալ քայլերը.
ա) «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և
սոցիալական ներառման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը (որի խորհրդարանական
քննարկումներն անցկացվեցին 2013թ. ապրիլին),
բ) «Հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը,
գ) ԲՍՓ գործակալության մասնագետների վերապատրաստման նպատակով
մեթոդական նյութերի մշակում,
դ) հաշմանդամության սահմանման նոր մոդելի ներդրման նպատակով ԲՍՓ
գործակալության մասնագետների վերապատրաստումը,
ե) ԲՍՓՀ-ների տեխնիկական զինվածության ապահովում և տեղեկատվական
շտեմարանի արդիականացումը,
զ)
ԲՍՓ համակարգի աշխատողների սոցիալ-աշխատանքային երաշխիքների
ընդլայնումը:
Որպես «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման
ապահովում» գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլեր նախանշվել են.
ա) պետական կենսաթոշակային ապահովության համակարգի բարեփոխումների
ամբողջացում՝ հաշվի առնելով կուտակային բաղադրիչը,
բ) կենսաթոշակային հաշիվների վարումն ապահովող տեղեկատվական համակարգի
հիմնական բաղադրիչների մշակումը և ներդրումը,
գ) եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված
հաշվառման համակարգի՝ կուտակային վճարների հավաքագրումն ու անձնավորված
հաշվառումն ապահովող մոդուլների մշակումը, փորձարկումը և ներդրումը:
288. Ներկա իրավիճակը - Լոռու մարզում գործում են.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններ,
«ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության» Լոռու մարզի տարածքային կենտրոն,
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (ՍԱՊԾ) տարածքային
բաժիններ,
«ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու մարզային
բժշկա-սոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներ (ԲՍՓՀ),
«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության տարածքային
(մարզային) կենտրոններ,
ՀՀ ԱՍՆ ենթակայությամբ գործող Վանաձորի մանկատուն,
Բարեգործական հիմունքներով գործող ծերանոց` «Վանաձորի տարեցների տուն»,
«Առաքելություն Հայաստան» հասարակական բարեգործական
կազմակերպության ճաշարաններ:
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289. ՀՀ
ազգային
վիճակագրական
ծառայության
(ՀՀ
ԱՎԾ)
տնային
տնտեսությունների
կենսամակարդակի
իրականացված
հետազոտությունների
արդյունքների համաձայն աղքատության մակարդակը միջին հանրապետականից բարձր է
Շիրակի, Կոտայքի, Լոռու, Արարատի, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերում:
Հայաստան. Աղքատության հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի, 2011թ.
Աղյուսակ 5.4.1
Մարզեր
ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը՝ ՀՀ

Ծայրահեղ
աղքատ
2.7
1.1
2.5
5.6
1.5
4.7
7.1
7.0
1.1
1.5
2.0
3.7

Աղքատ
27.5
20.7
39.3
37
37
45.4
45.5
47.7
26.8
29.9
26.7
35.0

Տոկոսն աղքատների
մեջ
26.7
2.2
9.3
9.3
6.5
12.3
13.3
12.2
3.2
1.6
3.4
100

Տոկոսն ընդհանուր
բնակչության մեջ
34.0
3.8
8.3
8.8
6.1
9.4
10.2
8.9
4.2
1.8
4.5
100

290. Աղյուսակի տվյալները փաստում են, որ Լոռու մարզի աղքատ բնակչության
թիվը` 45.4 բարձր է հանրապետական միջին մակարդակից` 35.0 և զիջում է միայն
Շիրակի` 47.7 և Կոտայքի` 45.5 մարզերին: Աղքատության հիմնական ցուցանիշներն
ըստ մարզերի բերված են՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը2012», Ե., 2012թ., էջ 44:

291. Աղքատության վերլուծության տվյալները փաստում են նաև, որ աղքատ են
բնակչության հետևյալ սոցիալական խմբերը.
1.
2.

Բազմանդամ, հատկապես բազմազավակ ընտանիքների անդամները,
Գործազուրկներն և ցածր աշխատավարձով աշխատողները (ներառյալ մշակույթի և
արվեստի աշխատողները),
3. Փախստականները
և
հետբախումային
խմբերը,
հատկապես
հանրակացարաններում և ժամանակավոր կացարաններում բնակվողները,
4. Միայնակ կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների այն մասը, որոնք բացի
կենսաթոշակից, եկամտի այլ աղբյուրներ չունեն,
5. Չաշխատող երիտասարդ ընտանիքները (այդ թվում` ամուսնալուծված, միայնակ
մայրերի և ծնողազուրկները):
292. 2011թ. ՀՀ hամայնքների ֆինանսիստների միության և ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամի կողմից ՀՀ Լոռու մարզում իրականացված հետազոտությամբ կատարվել է
սոցիալական կարիքների գնահատում, մասնավորապես՝ խոցելի խմբերի և սոցիալական
խնդիրների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրում, մատուցվող սոցիալական
ծառայությունների
սոցիալական կարիքներին համապատասխանության վերլուծություն,
սոցիալական պաշտպանության, առողջապահական և կրթության համակարգերի
հիմնախնդիրների բացահայտում: Կիրառվել են սոցիալական հետազոտության տարբեր
մեթոդներ
(վիճակագրական
տվյալների
ուսումնասիրություն,
փորձագիտական
հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբերի կազմավորում, խորացված հարցազրույցներ):
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293.2011թ. սեպտեմբերին Վանաձոր քաղաքում կազմակերպված ՀՀ Լոռու
մարզպետարանի, համայնքների, կրթական և առողջապահական հաստատությունների, ՀԿների ներկայացուցիչներ մասնակցությամբ կայացած համաժողովի արդյունքներից
«Հիմնախնդիրների սրության և միտումների համատեղման» մեթոդով կատարվել է Լոռու
մարզի սոցիալական առկա հիմնախնդիրների առաջնահերթությունների գնահատում` ըստ
խոցելի խմբերի, որի արդյունքները բերված են Աղյուսակ 5.4.2.-ում:
Աղյուսակ 5.4.2.

Երեխաների սոցիալական հիմնախնդիրները
Միջնակարգ կրթության անբավարար որակ (ծրագրերի բեռնաթափում,
դասարաններում երեխաների թվի կրճատում)
Տնակային ավաններում/հանրակացարաններում բնակվող երեխաների
թերխնամվածություն
Հաշմանդամ երեխաների համար հասարակական վայրերի
անհասանելիություն
Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների առկայություն
(իրավախախտության հակվածություն ունեցող, մուրացիկ, ռիսկային
ընտանիքներում գտնվող, հատուկ կարիքով երեխաներ, աղանդներ)
Դպրոցին նախապատրաստման բացակայություն
Հաշմանդամ երեխաների ներառման դժվարությունների առկայություն

Միջին
միավոր

Մարզ

Վանաձոր,
Գուգարք

Սպիտակ

Սոցիալական հիմնախնդիրներն ըստ խոցելի խմբերի

Ստեփանավան,
Տաշիր,
Թումանյան

Լոռու մարզի սոցիալական հիմնախնդիրների առաջնահերթությունները

Միավորներ
8

4

8

4

6.00

8

5

4

4

5.25

5

5

5

5

5.00

4

8

4

3

4.75

8

3

3

4

4.50

5

4

5

4

4.50

Հաշմանդամ երեխաների կրթության դժվարություն

5

3

4

4

4.00

1-3 տարեկան երեխաների թերսնուցում

4

4

3

4

3.75

3-6 տարեկան երեխաների թերսնուցում

4

4

3

4

3.75

Երեխաների հանդեպ ընտանեկան բռնության առկայություն

4

4

3

3

3.50

Դպրոցական տարիքի երեխաների թերսնուցում

4

3

3

4

3.50

0-3 ամսական նախադպրոցական տարիքի երեխաների թերսնուցում

4

1

3

4

3.00

3 ամսեկանից 1 տարեկան երեխաների թերսնուցում

4

1

3

4

3.00

Երեխայի հանդեպ բռնության առկայություն դպրոցում

4

3

3

1

2.75

8

8

5

3

6.00

5

8

5

4

5.50

3

4

3

3

3.25

1

4

4

1

2.50

Հաշմանդամների ցածր եկամուտ

8

8

8

5

7.25

Հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցման
բացակայություն

8

5

4

4

5.25

Հաշմանդամների զբաղվածության ցածր մակարդակ

5

5

4

4

4.50

Հաշմանդամներին աշխատանքի վերցնելու համար գործատուի
շահագրգրման մեխանիզմներ բացակայություն

4

3

5

4

4.00

Հաշմանդամների համար հասարակական վայրերի և տրանսպորտի
անհասանելիություն

4

4

5

3

4.00

Հաշմանդամների սոցիալական օտարացում

5

3

4

3

3.75

Տարեցների սոցիալական հիմնախնդիրները
Տարեցների եկամուտների ցածր մակարդակ
Տարեցների առողջական խնդիրների առկայություն (կենսաթոշակային
տարիքից հետո համարվի սոցիալական խումբ)
Տարեցների զբաղմունքի կարիք, կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց
օտարացում
Միայնակ և անժառանգ տարեցների խնամքի կարիք
Հաշմանդամների սոցիալական հիմնախնդիրները

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Հաշմանդամների աշխատանքային անմրցունակություն

1

5

5

4

3.75

Հաշմանդամների առողջական խնդիրների առկայություն

1

5

5

3

3.50

Հաշմանդամների կրթության ապահովման դժվարություն

5

3

4

1

3.25

Հաշմանդամների խնամքի պակաս

3

4

5

1

3.25

ԲՍՓ և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական համակարգերի կողմից
հաշմանդամության կարգի վերանայման անկատարություն

4

3

4

1

3.00

Հաշմանդամների համար հատուկ սարքավորումների պակաս

1

4

1

1

1.75

Սեզոնային միգրանտների ընտանիքների քայքայման և ամուսնալուծության
բարձր մակարդակ

8

8

8

5

7.25

Թմրամոլության տարածման հնարավորությունների բարձր մակարդակ
երիտասարդության շրջանում

5

8

8

5

6.50

Աղքատության մշակույթի ձևավորման առկայություն

8

8

8

1

6.25

Սեզոնային միգրանտների երեխաների բարոյական և հայրենասիրական
դաստիարակության պակաս

8

8

4

5

6.25

Արտաքին թրաֆիքինգ

4

5

8

8

6.25

Գործազրկության հետ կապված 50-ն անց կանանց խոցելության բարձր
մակարդակ։

8

5

5

5

5.75

Անապահովության գնահատման բանաձևի անկատարություն

8

4

5

5

5.50

8

5

4

4

5.25

8

5

4

4

5.25

Ներքին թրաֆիքինգ

1

5

8

4

4.50

Ուսումնական հաստատությունն ավարտած և աշխատանքային փորձ
չունեցող երիտասարդների աշխատանքի տեղավորման դժվարություններ

3

4

5

4

4.00

5

1

5

3

3.50

3

4

4

3

3.50

4

1

3

4

3.00

Այլ հիմնախնդիրներ

Աշխատաշուկայի պահանջարկի և առկա մասնագետների առաջարկի
անհամապատասխանություն
Սեզոնային միգրանտների ընտանիքների երեխաների դաստիարակության
մեջ տղամարդկանց դերի պակաս

Մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ընտրության
խորհրդատվության պակաս
Ալկոհոլի չարաշահման դեպքերի ավելացման հնարավորությունների
առկայություն, մասնավորապես, երբ սեզոնային միգրանտները
վերադառնում են, զբաղմունքի պակասի պատճառով
Կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների` (մոլոկան),
երեխաների պարտադիր ուսուցումից դուրս մնալու հնարավորություն

4

1

3

3

2.75

Կրթական հիմնարկների նյութատեխնիկական բազայի անմխիթար վիճակ

3

1

3

3

2.50

Կրթական հիմնարկների շենքային պայմանների ոչ բավարար վիճակ

4

1

1

3

2.25

Առողջապահական հիմնարկների շենքային պայմանների ոչ բավարար
վիճակ

1

1

1

3

1.50

Առողջապահական հիմնարկների սարքավորումների բացակայություն

294. Լոռու մարզի սոցիալական հիմնախնդիրների առաջնահերթությունների
դասակարգված աղյուսակում անհամեմատ բարձր է Սեզոնային միգրանտների
ընտանիքների քայքայման և ամուսնալուծության բարձր մակարդակը, ինչպես նաև դրանից
ածանցյալ Սեզոնային միգրանտների ընտանիքների երեխաների դաստիարակության մեջ
տղամարդկանց դերի պակասի և ալկոհոլի չարաշահման դեպքերի ավելացման
հնարավորությունների առկայությունը: ՄԱԿ-ի կողմից Եվրամիության աջակցությամբ
եռամյա (2012թ. դեկտեմբեր - 2015թ. դեկտեմբեր) ժամկետով ՀՀ ԱՍՀՆ-ի և ՀՀ ՏԿՆ-ի հետ
համատեղ կիրականացնի «Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների
մեղմացում և տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության
մեծացում» ծրագիրը, որը ՀՀ չորս մարզերում (Լոռի, Տավուշ, Գեղարքունիք և Շիրակ)
կիրականացվի յուրաքանչյուրը՝ 10.0 հազար եվրոյին համարժեք սոցիալական ծրագրերով:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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295.Սոցիալական
աջակցություն
և
սոցիալական
ապահովություն
Հանրապետությունում շուկայական տնտեսավարման նոր հարաբերությունները հանգեցրին
բնակչության գերակշիռ մասի կենսամակարդակի կտրուկ անկմանը: ՀՀ կառավարությունը
այս բնագավառը դիտեց առաջնային և ձեռնամուխ եղավ դրա առողջացման գործընթացին:
Տարաբնույթ օգնության ծրագրերից, որում ներգրավվեց բնակչության ավելի քան 90
տոկոսը, անցում կատարվեց ֆինանսական աջակցությանը (ընտանեկան նպաստի
համակարգ), զուգահեռաբար բնակչության մի ստվար մասն էլ ներգրավվեց վարձատրվող
հասարակական աշխատանքներում: 2003թ. ամփոփվեց սահմանված աշխատավարձերի,
կենսաթոշակների, նպաստների և կրթաթոշակների միջև համամասնությունների
ձևավորման, ընտանիքի տնտեսական, սոցիալական պաշտպանության կազմակերպմանն
ուղղված աշխատանքների փուլը: ՀՀ կառավարությունը 2004թ. սկսեց «Աղքատության
նվազեցման ռազմավարական ծրագրի» (ԱՀՌԾ) և ապա 2008թ.՝ «Կայուն զարգացման
ծրագրի» (ԿԶԾ) աշխատանքները:
296.Սոցիալական աջակցության ոլորտի հիմնական նպատակն է նպաստել երկրի
բնակչության աղքատության նվազեցմանն ու հաղթահարմանը, մեծացնել ֆինանսական
միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը ծրագրերի հասցեականության մեծացման
և նպատակային ծրագրերի իրականացման միջոցով:
297.Պետական նպաստների համակարգը կիրառվում է որպես ծայրահեղ
աղքատության հաղթահարման գործիք, կարիք ունի վերափոխման՝ ընդհանուր
աղքատության կրճատման խնդիրների լուծման և կայուն ընտանիքների ձևավորմանն
օժանդակելու համար: Սոցիալական քաղաքականությունը միտված է սահմանամերձ և
բարձր լեռնային բնակավայրերից բնակչության արտագաղթի կանխմանը, այդ
բնակավայրերի բնակչության սոցիալական ակտիվության բարձրացմանը, որը կհանգեցնի
սոցիալական անտարբերության նվազմանը:
298. «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված են և ներկայումս
երկրում
իրականացվում
են
հետևյալ
նպաստների
նշանակման
և
վճարման
աշխատանքները.
1. ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության,.
2. մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ,.
3. երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ,.
4. զոհված՝ ՀՀ ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով
պարգևատրված անձանց ընտանիքի նպաստ:
299. Որպես աղքատության հաղթահարման կարևորագույն գործիք առանձնահատուկ
դեր և նշանակություն ունի ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ընտանեկան նպաստը:
Ընտանեկան նպաստի ծրագրի հասցեականության մեծացման հարցը սոցիալական
աջակցության ոլորտի ամենաառաջնահերթ խնդիրն է և դրան հասնելու նպատակով
իրականացվում են կոնկրետ աշխատանքներ՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգի փոփոխություն, որը հիմնվում է տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի
ամբողջական հետազոտության տվյալների վրա, վարչարարության բարելավում և
աշխատողների վերապատրաստում ու բնակչության իրազեկում:
300. ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. թիվ 1763-Ն որոշմամբ 01.01.2011թ.-ից
ընտանեկան նպաստի համակարգում ներդրվեց առցանց եղանակով անհրաժեշտ տվյալներ
ստանալու մեխանիզմը՝ ընտանիքի կազմը որոշվում է ՀՀ բնակչության պետական
ռեգիստրից էլեկտրոնային առցանց հարցման միջոցով ստացված տվյալների հիման վրա:
Միաժամանակ, ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ակտերի գրանցման գործակալությունից (ՔԿԱԳ) ևս, անհրաժեշտ բոլոր տվյալները
ստացվում են առցանց եղանակով: Նշված միջոցառումների արդյունքում հնարավորինս
կրճատվում են քաղաքացիների կողմից ներկայացվող տեղեկանքների թիվը: Ամբողջությամբ
վերանայվել է անասնապահությունից և հողօգտագործումից ստացվող եկամուտի
հաշվարկման կարգը (անասնապահությունից ընտանիքի ստացվող եկամուտը հաշվարկվում
է տարեկան 150000 դրամ եկամուտը գերազանցող գումարի մասով, իսկ հողօգտագործումից
ստացվող եկամուտ չի հաշվարկվում ՀՀ սահմանամերձ մի շարք բնակավայրերում բնակվող
ընտանիքների համար):
Աղյուսակ 5.4.3.
Ընտանեկան նպաստը Հայաստանի Հանրապետությունում
Հաշվառված ընտանիքներ (% ՀՀ ընտանիքների թվից)
Նպաստառու ընտանիքներ (% հաշվառված ընտանիքների թվից)
Նպաստառու ընտանիքներ (% ՀՀ րնտանիքների թվից)
ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ (մլրդ դրամ)
Նպաստառու ընտանիքների թիվ
Նպաստի միջին չափ (դրամ)

2009թ.
19.16
73.4
14.0
32.324
107493
23560

2010թ.
17.11
78.77
13.50
31.022
105005
26850

2011թ.
14.91
78.94
11.77
35.497
91575
26850

301. Ընտանեկան նպաստը Հայաստանի Հանրապետությունում ցուցանիշները բերված
են՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը-2012», Ե., 2012թ.,
էջ 251:
302. Ընտանեկան նպաստի տեսքով ստացվող եկամուտն ազդում է մանկական աղքատության միջին մակարդակի վրա: Երեխաների ընդհանուր թվի 18 տոկոսն է ընդգրկված
ընտանեկան նպաստի համակարգում: ՀՀ-ում 2011թ. պահպանվել է նպաստառու
ընտանիքների կազմում երեխա ունեցող ընտանիքների բարձր տեսակարար կշիռը, ինչը
համահունչ է պետության որդեգրած քաղաքականությանը՝ սոցիալական աջակցություն
տրամադրելիս երեխաների առաջնահերթության սկզբունքին:
303. 2011թ.-ին շարունակվել է ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված
ֆինանսական միջոցների ուղղորդումն առավել աղքատ ընտանիքներին, առավելապես
երեխա ունեցող ընտանիքներին, մասնավորապես բազմազավակ ընտանիքներին, հաշվի
առնելով նաև ընտանիքի բնակության վայրը (բարձր լեռնային, սահմանամերձ
բնակավայրեր և այլն):
304. Ընտանեկան նպաստի չափն որոշվում է նպաստի բազային մասին ավելացնելով
ընտանիքի մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր անդամի (երեխայի) համար տրվող
հավելումը, որի չափը տարբերակվում է ելնելով տվյալ ընտանիքի անապահովության
միավորից, ընտանիքի բնակության վայրից, բնակարանային պայմաններից, ինչպես նաև
ընտանիքում երեխաների թվից:
305. Յուրաքանչյուր տարվա համար ՀՀ կառավարությունը սահմանում է ընտանեկան
նպաստի բազային մասի, երեխաներին տրվող հավելումների, ինչպես նաև միանվագ
դրամական օգնության չափերը, անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը:
Ըստ անապահովության միավորի՝ հավելման չափերը տարբերակվում են երեք մակարդակով՝ առաջինը՝ 30.01-35.00 անապահովության միավորների տիրույթ, երկրորդ մակարդակը՝ 35.01-39.00 և երրորդը՝ 39.01 և ավելի: Այս տիրույթներում հավելման չափերը
միմյանցից տարբերվում են 500 դրամով: Այսինքն որքան բարձր է անապահովության
միավորը, այնքան բարձր է հավելման չափը: Անապահովության միավորների յուրաքանչյուր տիրույթում հավելման չափը նույնպես տարբերակվում է, սահմանամերձ, ինչպես նաև
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բարձր լեռնային բնակավայրերում բնակվող ընտանիքի երեխայի համար տրվող
հավելումը 500 դրամով ավելի է տվյալ տիրույթի համար սահմանված հավելման չափից,
իսկ եթե ընտանիքում երեխաների թիվը 4 և ավելի է, ապա նրանցից յուրաքանչյուրի
համար տրվող հավելման չափը բարձր է ևս 1000 դրամով:
306. 2012թ. ընտանեկան նպաստի բազային չափը սահմանվել էր 16000 դրամ
(նույնչափ էր կազմում ընտանիքի կազմում երեխա չունեցող ընտանիքի նպաստի
չափը), իսկ երեխաներին տրվող հավելման սահմանված չափերը տատանվել 5500
դրամից մինչև 8000 դրամի սահմաններում:
307. «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով ընտանեկան նպաստի
համակարգում սահմանվել են միանվագ օգնության նշանակման հստակ հիմքեր՝
ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող րնտանիքում երեխայի ծննդյան, երեխայի
առաջին դասարան ընդունվելու և ընտանիքի անդամի (եթե կենսաթոշակառու,
աշխատող, ինչպես նաև առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող
գործազուրկ չէ) մահվան դեպքում՝ հուղարկավորության:
308. Ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքում երեխայի ծննդյան
միանվագ օգնության չափը սահմանվել է 50000 դրամ, երեխայի աոաջին դասարան
ընդունվելու համար միանվագ օգնության չափը՝ 25000 դրամ, իսկ ընտանիքի անդամի
մահվան դեպքում՝ հուղարկավորության միանվագ օգնության չափը՝ 50000 դրամ:
309. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը 2009 թվականից տարբերակվել է
պայմանավորված ընտանիքում ծնված երեխայի թվով: Ընտանիքում ծնված առաջին և
երկրորդ երեխաների համար այն սահմանվել է 50000 դրամ, իսկ երրորդ և հաջորդող
յուրաքանչյուր երեխայի համար 430000 դրամ (2010-2012թթ. դրանք չեն փոփոխվել):
Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը կազմում է ամսական 18000 դրամ,
եթե կերակրող մայրը չի աշխատում: «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի
համաձայն մինչն երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունի ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը՝ մինչև երեխայի երկու տարեկան դառնալը:
Տարիներ շարունակ նպաստի այս տեսակի չափը շատ ցածր էր՝ 3000 դրամ, որը
01.01.2009թ.-ից այն բարձրացվեց 6 անգամ՝ հասցվելով 18000 դրամի: Նպաստի չափի
այդ բարձրացմամբ է հիմնականում պայմանավորված նպաստառուների թվի զգալի
աճը՝ 2009թ. նախորդ տարվա նկատմամբ 59,0%, 2010թ.՝ շուրջ 8.0% և 2011 թվականին՝ 25,23%: Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարմանը
հատկացված ֆինանսական միջոցները 2011թ.՝ 2008թ. համեմատությամբ աճել են
շուրջ 13.3 անգամ:
310. Ելնելով վերը շարադրվածից կարելի է նշել, որ վերջին երեք տարիների
ընթացքում այս երկու նպաստների («Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ» և «Մինչև 2
տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ») համար նախատեսված ֆինանսական
միջոցների կտրուկ աճը պայմանավորվել է ինչպես նպաստների չափերի
բարձրացմամբ, այնպես էլ նպաստառուների թվի աճով: Ընդ որում, մինչև 2 տարեկան
երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեցող ծնողների թվի աճը կարելի է բացատրել
նաև տնտեսական ճգնաժամով: Մասնավորապես, մինչև 2 տարեկան երեխայի
խնամքի նպաստառուին կրճատումներից խուսափելու հնարավորություն է ընձեռնվում,
քանի որ խնամքի արձակուրդում գտնվելն առնվազն երեք տարով զերծ է պահում
աշխատանքից կրճատման ենթարկվելու վտանգից):
311. Համակարգում հաշվառված, սակայն ընտանեկան նպաստի իրավունք
չունեցող՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքի կարճատև
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ֆինանսական խնդիրները լուծելու նպատակով՝ ՍԾՏՏՄ-ին կից գործող սոցիալական
աջակցության խորհրդի (ՍԱԽ) առաջարկությամբ կարող է տվյալ ընտանիքին
նշանակել եռամսյակային հրատապ օգնություն, որի ամսական չափը սահմանվում է
բազային նպաստի չափին հավասար: Հրատապ օգնություն նշանակելու հարցը կարող
է քննարկվել յուրաքանչյուր եռամսյակ և ընդունվել որոշում հրատապ օգնությունը
նշանակելու կամ մերժելու մասին:
312. Անդրադառնալով սոցիալական աջակցության բնագավառում իրականացվող
բարեփոխումներին պետք է փաստել, որ դեռևս օրակարգային է սոցիալական
աջակցության տարբեր ուղղությունների հասցեականության բարձրացման հարցը և
այս տեսանկյունից առանձնանում է հատկապես ընտանեկան նպաստը:
313. Կարևորվում
են
անապահով
ընտանիքների
հայտնաբերման
և
համակարգում հաշվառելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները բնակչության
իրազեկման մակարդակի բարձրացման և տնային այցելությունների միջոցով:
314. Ակնառու է, որ գործող երեք տեսակի նպաստներն առավելապես ուղղված են
երեխա ունեցող ընտանիքներին: Համաձայն ՀՀ կառավարության գործունեության
ծրագրի
նախատեսվում
է
պետական
նպաստների
համակարգը
համապատասխանեցնել սոցիալական ապահովության եվրոպական օրենսգրքով
նախատեսված չափանիշերին, որն առաջին հերթին նշանակում է մեր երկրում գործող
ընտանեկան նպաստի ծրագրի վերափոխումը եվրոպական ստանդարտներին
համապատասխան՝ ընտանեկան նպաստի, այսինքն նպաստառու երեխա ունեցող
ընտանիքների համար: Սակայն այս նպաստի տեսակի ներմուծումը չի բացառում
աղքատ ընտանիքների դրամական օգնության տրամադրման համակարգի
պահպանումը՝ երաշխավորված եկամուտներ չունեցող ընտանիքների դրամական
օգնություն:
315. Այսպիսով՝ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառի
կայուն զարգացման ռազմավարության համատեքստում պետք է քննարկել դրամական
օգնության քաղւսքականության արմատական բարեփոխումները՝ նախատեսելով
տարաբնույթ պետական նպաստներ (հատկապես՝ կենսապահովման, բազմազավակ
ընտանիքներին ուղղված) և նպատակային նշանակություն ունեցող դրամական
օգնություններ (հատկապես՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխա խնամող ընտանիքի
օգնություն, բնակարանային պայմանների բարելավման աջակցություն) :

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

106

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



2009-2012թթ. ընտանեկան նպաստի բազային մասի, հավելումների, միանվագ
դրամական օգնությունների չափերը
Աղյուսակ 5.4.4.
Բնութագրող ցուցանիշեր

2009թ.

2010թ.

2011թ.

2012թ.

Անապահովության սահմանային միավոր

30.00

30.00

30.00

30.00

Ընտանեկան նպաստի բազային մաս
Ընտանեկան նպաստի բազային մաս՝ 01.05.2010թ.-ից
Հրատապ օգնություն

10000

10000
13500
10000

13500

16000

13500

16000

10000

Հրատապ օգնություն՝ 2010թ. մայիսի 1-ից

13500

Միանվագ դրամական օգնություն, այդ թվում՝
Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ (Նպաստառու ընտանիքում այս
գումարի չափը տրվում է կրկնակի չափով)
Ընտանիքում 3-րդ և դրանից հետո ծնված երեխայի համար (2008թ. եղել
է 300000 դրամ)
Նպաստառու
ընտանիքում
առաջին
դասարան
ընդունվելու
կապակցությամբ
Նպաստառու
ընտանիքում
ընտանիքի
անդամի
մահվան
կապակցությամբ
Ֆինանսական միջոցներ ( մլրդ դրամ)
Միջին նպաստի չափը
Միջին նպաստ՝ 2010թ. մայիսի 1-ից
Նպաստառու ընտանիքներ (պլանային թիվ)
Նպաստառու րնտանիքներ (փաստացի թիվ)

50000

50000

50000

50000

430000

430000

430000

430000

25000

25000

25000

25000

50000

50000

50000

50000

32.324
23560

31.022
23350
26850
110700
105005

35.497
26850

35.497
26850

110159
91575

110159
չի նշված

114000
107492

316. 2009-2012թթ. ընտանեկան նպաստի բազային մասի, հավելումների, միանվագ
դրամական օգնությունների չափերը վերցված են՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի «Հայաստանի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը-2012», Ե., 2012թ.,:
317. ՀՀ Լոռու մարզը 2011թ. ամենաշատ նպաստառուներ ունեցողն է եղել: Եթե
համեմատենք նպաստառու ընտանիքների թվի նվազեցումները, ապա Լոռին (6207 ընտանիք)
երրորդն է ՀՀ Շիրակի մարզից (10660 ընտանիք) և Երևան քաղաքից (10092 ընտանիք)
հետո, որը փաստվել է վերջին հինգ տարիների վերլուծության արդյունքում: Եթե համադրենք
տվյալները, ապա 2011թ. համեմատությամբ 2007թ. նպաստառուների թիվը կրճատվել է ՀՀ
Լոռու մարզում ավելի քան 73 տոկոսով կամ գրեթե ¼-ով տոկոսով, որը գրեթե մոտ է
հանրապետական միջին ցուցանիշին:
Նպաստառու ընտանիքների քանակը (2007-2011թթ.)
Աղյուսակ 5.4.5.
Մարզեր
ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը՝ ՀՀ

Նպաստառու ընտանիքների քանակը
2007թ.
26043
6575
8429
6217
14910
24031
9889
25321
5700
2703
7099
136917

2008թ.
23863
6025
9446
5912
14907
22954
10267
21405
5228
2615
6792
129414

2009թ.
21931
5748
9079
6015
15198
21036
10215
20517
4967
2527
6060
123293

2010թ.
19217
5390
8277
5545
13902
18541
8858
17829
4138
2186
5057
108940

2011թ.
15951
4927
7554
5220
12370
17824
7985
14661
3383
1975
4508
96358

318.Նպաստառու ընտանիքների քանակը (2007-2011թթ.) վերցված են՝ «Հայաստանի
Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով-2012», Ե., 2012թ., էջ 109: Ահա թե
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ինչպիսի ազդեցություն կարող է թողնել ընտանեկան նպաստն աղքատության մակարդակի
վրա ներկայացված է ստորև (վերլուծական տվյալները ներկայացված են ըստ մարզերի):
Աղյուսակ 5.4.6.
Հայաստան. Ընտանեկան նպաստի ներգործությունն աղքատության մակարդակի
վրա ըստ մարզերի (%-ներով), 2011թ.

Մարզեր

ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը՝ ՀՀ

Հետտրանսֆերտային
մակարդակ (վճարվել են
կենսաթոշակները և
սոցիալական
աջակցությունը)
Ծայրահեղ
Աղքատուաղքատության
թյան
մակարդակ
մակարդակ
2.7
27.5
1.1
20.7
2.5
39.3
5.6
37.0
1.5
37.0
4.7
45.4
7.1
45.5
7.0
47.7
1.1
26.8
1.5
29.9
2.0
26.7
3.7
35.0

Նախքան ընտանեկան
նպաստի (ԸՆ) վճարումը
(նախա-ԸՆ,
հետկենսաթոշակային և
այլ սոց. աջակցություն)
Ծայրահեղ
Աղքատուաղքատության
թյան
մակարդակ
մակարդակ
4.2
28.1
1.8
21.5
5.7
40.4
7.1
39.2
4.8
39.4
10.0
48.0
12.2
49.3
11.2
50.7
4.3
30.1
2.8
32.3
4.1
28.5
6.5
36.8

Ընտանեկան
նպաստի չվճարման
փոփոխությունը,
տոկոսային կետ
Ծայրահեղ
աղքատության
մակարդակ
1.5
0.7
3.2
1.5
3.3
5.3
5.1
4.2
3.2
1.3
2.1
2.8

Աղքատության
մակարդակ
0.6
0.8
1.1
2.2
2.4
2.6
3.8
3.0
3.3
2.4
1.8
1.8

319.Ընտանեկան նպաստի ներգործությունն աղքատության մակարդակի վրա ըստ
մարզերի (%-ներով) ցուցանիշները բերված են՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի «Հայաստանի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը-2012», Ե., 2012թ., էջ 183:
320. Լոռու մարզում նախքան ընտանեկան նպաստի վճարումը առկա է 48.0% աղքատության և 10.0%` ծայրահեղ աղքատության և աղքատության մակարդակ (սրանք երրորդ
ցուցանիշն է ՀՀ Շիրակի և Կոտայքի մարզերից հետո): Ընտանեկան նպաստի չվճարման
հետևանքով աղքատության ցուցանիշները կտրուկ աճում են և այն ավելի արտահայտիչ է
հատկապես Լոռու մարզում (ամենաբարձր ցուցանիշ), որտեղ ծայրահեղ աղքատությունը
5.3% է դառնում, որը գրեթե 2 անգամ գերազանցում է հանրապետական միջինը:
321. Անդրադառնալով ՀՀ Լոռու մարզին ընտանեկան նպաստի համակարգում
նախորդ տարիների համար ունենք հետևյալ, միջինացված թվական տվյալներով, հետևյալ
գծապատկերը.
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Գծապատկեր 5.4.1.
Լոռու մարզի ընտանեկան նպաստի համակարգում փաստագրված և նպաստառու
ընտանիքների տվյալները (2007-2012թթ.)
Փաստագրված ընտանիքների թիվը

40000
35000

34409

30124

Նպաստառու ընտանիքների թիվը

32401
27283

30000
25000
20000
15000

23461

21732
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20840
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322. ՀՀ Լոռու մարզի ընտանեկան նպաստի համակարգում փաստագրված և նպաստառու
ընտանիքների տվյալների համար հիմք է հանդիսացել Լոռու մարզպետարանի
տեղեկատվական շտեմարանը /սոցիալական ապահովության բաժին/:
323.Համալիր վերլուծության ենթարկելով ստորև ներկայացված 2009-2012թթ. տեղեկատվական շտեմարանները՝ ըստ պետական նպաստների և միանվագ դրամական
օգնությունների, կունենանք հետևյալ պատկերը (աղյուսակներ 5.4.7, 5.4.8):
Աղյուսակ 5.4.7
Լոռու մարզի թվական միջինացված տվյալները ըստ պետական նպաստների
տեսակների (կատարված վճարումներ՝ 2009-2012թթ.)
Ցուցանիշեր

Ընտանեկան նպաստ

Երեխայի ծննդյան միանվագ
նպաստ
(50000 դրամ)
Երրորդ և հաջորդ երեխայի
համար ծննդյան միանվագ
նպաստ
(430000 դրամ)
Մինչև 2 տարեկան երեխայի
խնամքի նպաստ (18000
դրամ)
(միջինացված)
Մարտական Խաչի
շքանանշանակրի ընտանիք
(100000 դրամ)

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

Վանաձոր
(Գուգարք)
6783
6650
5773
6407
1402
1418
1305
1357
184
222
210
193
807
512
585
518
2
2
2
2

Սպիտակ
4417
4353
3801
4128
492
431
470
579
112
120
90
96
567
76
85
92
0
0
0
0

Ստեփանավան
4806
4675
4561
4741
335
370
336
336
59
70
70
67
384
67
72
102
0
0
0
0

Թումանյան
1360
1353
1265
1492
445
498
432
488
98
122
100
95
171
104
132
149
0
0
0
0

Տաշիր
1106
1114
1007
1157
264
324
247
131
60
66
51
52
124
41
55
71
0
0
0
0
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2
2
2
2
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324. Լոռու մարզի միջինացված տվյալները ըստ պետական նպաստների տեսակների
ցուցանիշները վերցված են ՀՀ Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվական շտեմարանից
/սոցիալական ապահովության բաժին/:

Աղյուսակ 5.4.8
Լոռու մարզի թվական միջինացված տվյալները ըստ միանվագ դրամական
oգնությունների տեսակների (կատարված վճարումներ՝ 2009-2012թթ.)
Ցուցանիշեր
Երեխայի ծննդյան միանվագ
օգնություն՝ 50000 դրամ
(կրկնակի)
Երեխայի առաջին դասարան
հաճախման
(25000 դրամ)
Ընտանիքի անդամի մահվան
դեպքում
(50000 դրամ)

Հրատապ օգնություն
(միջինացված)

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

Վանաձոր
(Գուգարք)
420
313
282
256
621
640
548
568
9
11
15
9
807
393
662
581

Սպիտակ
353
392
363
461
378
379
333
348
11
10
9
1
567
270
449
401

Ստեփանավան
169
244
178
164
237
239
201
252
8
4
2
4
384
252
410
404

Թումանյան
59
83
50
59
149
140
108
126
4
4
1
0
171
81
136
135

Տաշիր
85
72
50
52
111
125
85
130
2
8
1
0
124
68
114
101

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ
1086
1104
923
992
1496
1523
1275
1424
34
37
28
14
2053
1064
1771
1623

325. Լոռու մարզի թվական միջինացված տվյալները ըստ միանվագ դրամական
oգնությունների տեսակների ցուցանիշները վերցված են՝ Լոռու մարզպետարանի
տեղեկատվական շտեմարանից /սոցիալական ապահովության բաժին/:
326. Կենսաթոշակային
ապահովություն
- Խորհրդային
ժամանակաշրջանից
ժառանգված կենտրոնացված պլանային համակարգից շուկայական հարաբերություններին
անցման հետևանք են արտադրական ծավալների նվազումը, զբաղվածության մակարդակի
կրճատումը, որոնք անմիջական անդրադարձ են ունենում համակարգի վրա:

327. Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառը կանոնակարգելու նպատակով
մշակվել և 2011 թվականին ուժի մեջ են մտել մի շարք իրավական ակտեր,
մասնավորապես՝
«Պետական
կենսաթոշակների
մասին»,
«Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքները, ՀՀ կառավարության 05.05.2011թ. ««Պետական
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» թիվ 665-Ն, «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 670Ն և մի շարք այլ որոշումներ: Համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել մի
շարք իրավական ակտերում, մասնավորապես՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին»,
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին», «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների
անդամների սոցիալական ապահովության մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին»,
«Շահութահարկի մասին», «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի
անձնավորված հաշվառման մասին», «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին»
ՀՀ օրենքներում:
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328. 01.01.2012թ.-ից՝ հիմնական կենսաթոշակի և աշխատանքային ստաժի մեկ
տարվա համար տրվող հավելման չափերը ՀՀ կառավարության կողմից են սահմանվել է
համապատասխանաբար` 13000 դրամ և 450 դրամ:
329. 2012թ. տարեվերջին ՀՀ Լոռու մարզում բնակվող կենսաթոշակ ստացողները
կազմում են երկրի կենսաթոշակային համակարգում հաշվառված կենսաթոշակառուների
թվաքանակի մեկ տասներորդ մասը, իսկ միջին կենսաթոշակի չափը՝ 27067 դրամ է:
330. Դեռևս ՀՀ կառավարության գործունեության 2011թ. միջոցառումների ծրագրի
կատարման ենթատեքստում մշակվել և ՀՀ կառավարության հավանությանն են արժանացել պետական կենսաթոշակային համակարգի գործունեությունը կարգավորող
ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը, ինչպես նաև մշակվել և ընդունվել են կամավոր
կենսաթոշակային ապահովագրության գործունեությունն ւսպահովող համապատասխան
կարգերն ու գերատեսչական իրավական ակտերը:
331. Շահառուներին
մատուցվող
ծառայությունների
որակը
բարձրացնելու
նպատակով գործարկվել և կիրառվում է կենսաթոշակների վճարման ւսնկանխիկ
համակարգը: Այսօր ՀՀ-ում կենսաթոշակը անկանխիկ եղանակով (բանկի միջոցով)
ստանում է ավելի քան 100 հազար կենսաթոշակառու:
332. ՀՀ Լոռու մարզում գործում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության
տարածքային Վանաձորի, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և Տաշիրի
տարածքային բաժինները: Այս բաժիններում ևս կատարվել են կենսաթոշակային
համակարգի տեղեկատվական ենթակառուցվածքը զարգացնելու աշխատանքներ:
Մասնավորապես՝
1. մեկ միասնական համակարգչային ցանցում ընդգրկվել են կենսաթոշակ
նշանակող և ՔԿԱԳ-ի տարածքային մարմինները,
2. ներդրվել է բնակչության պետական ռեգիստրից անձնագրային և
բնակության վայրի մասին տվյալներն ինքնաշխատ եղանակով ստանալն ու կիրառելն
ապահովող համակարգչային ծրագիր,
333. Մշակվել և ներդրվել է ՔԿԱԳ մարմիններից քաղաքացիների մահվան
վերաբերյալ տեղեկատվությունն ինքնաշխատ եղանակով ստանալն ապահովող
համակարգչային ծրագիր, ձևավորվել և գործում է կենսաթոշակային համակարգի
կենտրոնացված տեղեկատվական շտեմարանը:
334. Վերը նշված, միջոցառումներն էապես նվազեցրել են կոռուպցիոն ռիսկերը,
միտումնավոր և պատահական սխալների հնարավորությունը, և լուծումներ են տրվել
տարվա ընթացքում արձանագրված խնդիրներին:
335. ՀՀ-ում ամենամեծ սոցիալական տրանսֆերտները՝ կենսաթոշակներն են, որոնք
ներառում են տարիքային, զինվորական և սոցիալական կենսաթոշակները: Համաձայն
2011թ. կատարված հետազոտությունների, եթե դադարեցվեն սոցիալական տրանսֆերտների վճարումը, ապա աղքատությունը 35.0 տոկոսից կբարձրանա 53.2 տոկոսի կամ
կաճի ավելի քան 1.5 անգամ: Այն առավել զգալի կլինի ծայրահեղ աղքատների համար՝
գրեթե 6 անգամ:
336. Ստորև ներկայացվող աղյուսակում ներկայացվում է կենսաթոշակառուների
թվաքանակը՝ ըստ նրանց կենսաթոշակների տեսակների և միջին կենսաթոշակի չափերի:
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Աղյուսակ 5.4.9.
Հայաստան. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և միջին կենսաթոշակի չափն ըստ
տարիների և կենսաթոշակի տեսակների
Կենսաթոշակառուների թիվը
Կենսաթոշակի տեսակը
Ապահովագրական (աշխատանքային)
Սոցիալական
Զինծառայության հետ կապված
Ընդամենը՝

2010թ.
467555
50470
9176
522835

2011թ.
465084
50980
8018
520257

2012թ.
454488
51294
6794
509312

Միջին կենսաթոշակի չափը
(դրամ)
2010թ.
2011թ.
2012թ.
26056
28647
28701
10067
13130
13182
19587
19263
14779
24520
27107
27062

337. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և միջին կենսաթոշակի չափն ըստ
տարիների և կենսաթոշակի տեսակների ցուցանիշները բերված են՝ «Հայաստանի
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը - 2012», Ե., 2012թ., էջ 244:
338. Համալիր վերլուծություն կատարելու համար նպատակահարմար է Լոռու մարզի
տվյալները վերլուծել ՀՀ-ի մյուս մարզերի հետ մեկ ամբողջությունում: Լոռու մարզը Երևանից
հետո ամենաշատ կենսաթոշակառուներ ունեցողն է և նման պատկերը փաստվել է վերջին
երեք տարիների վերլուծության արդյունքում: Դիտելով կենսաթոշակուների թիվը
բնակչության ամբողջ թվաքանակի հետ համեմատության արդյունքում խոցելի բնակչության
համատեքստում, ապա կարելի է փաստել, որ 1000 բնակչին ընկնող հաշվարկով ՀՀ Լոռու
մարզը` 180.9 ցուցանիշով զիջում է ՀՀ Տավուշի և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզերին:

Աղյուսակ 5.4.10.

Կենսաթոշակառուների թվաքանակը՝ ըստ մարզերի (2009-2011թթ.)
2009թ.
Մարզերը

ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը՝ ՀՀ

2010թ.

Ընդամենը

1000
բնակչի
հաշվով

180777
22174
41589
38900
37140
52613
39036
49197
25610
10371
25428
522835

162.2
156.9
149.4
137.3
154.0
186.8
139.5
174.8
167.5
185.9
189.5
161.2

2011թ.

Ընդամենը

1000
բնակչի
հաշվով

Ընդամենը

1000
բնակչի
հաշվով

180791
21764
41484
38703
36814
52140
39036
48617
25524
10335
25049
520257

161.5
153.4
148.3
135.7
152.2
185.0
138.8
172.6
167.0
184.9
186.2
159.8

176431
21258
40748
38057
36083
51048
37985
47544
25310
10241
24607
509312

156.5
148.8
144.7
132.3
148.4
180.9
134.0
168.4
165.6
182.5
182.7
155.5

339.Լոռու մարզի կենսաթոշակառու բնակչության բաշխվածությամբ ներկայացվող
աղյուսակը փաստում է, որ կենսաթոշակառուների գրեթե կեսը
բնակվում են
մարզկենտրոնում և Գուգարքի տարածաշրջանում: Կենսաթոշակ են ստանում մարզի
բնակչության 21.35 տոկոսը, հաշմանդամություն ունի կենսաթոշակ ստացողներից
յուրաքանչյուր
երրորդը:
Կենսաթոշակառուների
թվաքանակը՝
ըստ
մարզերի
ցուցանիշները բերված են՝ «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը
թվերով-2012», Ե., 2012թ., էջ 105:

Աղյուսակ 5.4.11.
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Լոռու մարզի կենսաթոշակառուների թիվը` ըստ կենսաթոշակի տեսակների
և ըստ տարածաշրջանների (2009-2012թթ.)
Վանաձոր
(Գուգարք)
25583
25501
25193
25000
49.4
23016
22928
22573
22342
2376
2415
2487
2506
191
159
134
152

Ցուցանիշեր
Կենսաթոշակ ստացողներ,
որից՝
%-ընդհանուրից
ա) Աշխատանքային
կենսաթոշակառուներ

բ) Սոցիալական
կենսաթոշակառուներ

գ) Զինծառայության գծով
(առանց կրկնակի կենսաթոշակ ստացողների)

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

Սպիտակ
7010
6945
6869
6954
13.7
6073
6014
5893
5862
856
865
925
1048
81
66
51
44

Ստեփանավան
5868
5823
5765
5710
11.3
5250
5205
5132
5077
560
568
576
593
57
49
57
40

Թումանյան
9768
9561
9096
8915
17.6
8793
8619
8189
8020
873
858
844
853
102
84
62
42

Տաշիր
4384
4307
4139
4039
8.0
3914
3834
3662
3560
442
451
459
461
28
22
18
18

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ
52613
52137
51062
50618
100.0
47046
46600
45449
44861
5107
5157
5291
5461
460
380
322
296

340. Լոռու մարզի կենսաթոշակառուների թիվը` ըստ կենսաթոշակի տեսակների
և ըստ տարածաշրջանների՝ աղբյուրն է ՍԱՊԾ-ի Լոռու մարզի տարածքային կենտրոնների
տեղեկատվական շտեմարանը:
341. Լոռու մարզի կենսաթոշակառու ստացողների, հաշմանդամություն ունեցող
անձանց և մանկուց հաշմանդամների 2005-2012թթ համեմատական տվյալները բերված է
5.4.2. գծապատկերում, որի աղբյուրն է՝ ՍԱՊԾ-ի Լոռու մարզի տարածքային կենտրոնների
տեղեկատվական շտեմարանը.
Գծապատկեր 5.4.2.
Î»Ýë³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇ ÃÇíÁ

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

56 479

1 2270
804

55 060

5 4261

12 349

13 225

783

792

5 3401

13 758
759

Ð³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ

Ø³ÝÏáõó Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ

52 997

52 613

5 2137

51 062

14 725

15 442

1 6103

1 6 533

752

729

690

719

50 618
1 7061
730

01.01.2005Ã. 01.01.2006Ã. 01.01.2007Ã. 01.01.2008Ã. 01.01.2009Ã. 01.01.2010Ã. 01.01.2011Ã. 01.01.2012Ã. 01.01.2013Ã.

342. Վերլուծական կորը ցույց է տալիս, որ տարեցտարի նվազում են կենսաթոշա-

կառուների թիվը. վերջին ութ տարիների ընթացքում նվազումը կազմել է ավելի քան 10% և
նույն չափով աճել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը:
343. Կենսաթոշակային ապահովության տարածաշրջանային կենտրոններից հավաքագրված
տվյալների հիման վրա ստորև ներկայացվում են վիճակագրական տվյալներ՝ 2009-2012թթ.
կենսաթոշակ ստացողների վերաբերյալ` ըստ տարածաշրջանների:
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Աղյուսակ 5.4.12.

Լոռու մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մանկուց հաշմանդամների,
զինհաշմանդամություն ունեցող անձանց, ՀՊՀ և նրանց հավասարեցված անձանց,
զոհված զինծառայողի (կերակրողին կորցրածի) թվական տվյալները (2009-2012թթ.)
Ցուցանիշեր
Հաշմանդամություն
ունեցող անձանց թիվը

Հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների
թիվը

Զինհաշմանդամություն
ունեցող անձանց թիվը
ՀՊ հետևանքով
հաշմանդամություն
ունեցող անձանց և
նրանց հավասարեցվածների թիվը
Զոհված զինծառայողի
ընտանիք (կերակրողին
կորցրած)

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.

Վանաձոր
Ստեփա- ԹումանՍպիտակ
Տաշիր
(Գուգարք)
նավան
յան
7726
2528
1580
2364
1244
8079
2658
1681
2400
1285
8251
2800
1784
2386
1312
8434
3017
1887
2385
1338
328
147
86
120
48
341
127
86
124
46
340
124
84
126
45
336
137
89
127
41
410
156
103
230
77
350
131
89
198
22
298
109
90
166
57
284
92
68
128
48
148
66
43
88
18
120
52
35
71
13

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ
15442
16103
16533
17061
729
724
719
730
976
790
720
620
363
291

2011թ.

96

39

29

52

11

227

2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

88
219
191
164
132

32
75
65
58
48

27
45
40
33
28

31
128
114
104
86

10
49
0
39
30

188
516
410
398
324

344. ՀՀ
Լոռու
մարզի
հաշմանդամություն
ունեցող
անձանց,
մանկուց
հաշմանդամների,
զինհաշմանդամություն
ունեցող
անձանց,
ՀՊՀ
և
նրանց
հավասարեցված անձանց, զոհված զինծառայողի (կերակրողին կորցրածի) թվական
տվյալների աղբյուր են հանդիսացել՝ ՍԱՊԾ-ի Լոռու մարզի տարածքային կենտրոնների
տեղեկատվական շտեմարանը:
345.Ստորև

ներկայացվում
տվյալները (2009-2012թթ.):

են Լոռու

մարզի

ծնողազուրկ երեխաների

թվային

Աղյուսակ 5.4.13.

Լոռու մարզի ծնողազուրկ երեխաների (ներառյալ՝ միակողմանի և երկկողմանի)
թվական տվյալները (2009-2012թթ.)
Ցուցանիշեր

Ծնողազուրկ երեխաների
թիվը, որից՝
Միակողմանի ծնողազուրկ

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.

Վանաձոր
(Գուգարք)
1599
1504
1525
1433
1567

Սպիտակ
420
383
350
315
410

Ստեփանավան
283
292
319
312
279

Թումանյան
486
447
410
385
477

Տաշիր
243
239
232
221
241
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2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
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1474
1500
1404
32
30
25
29

372
336
304
10
11
14
11

288
315
309
4
4
4
3

439
400
375
9
8
10
10

237
229
219
2
2
3
2

2810
2780
2611
57
55
56
55

346. ՀՀ Լոռու մարզի ծնողազուրկ երեխաների (ներառյալ՝ միակողմանի և երկկողմանի)

թվական տվյալների աղբյուրն է՝ ՍԱՊԾ-ի Լոռու մարզի տարածքային կենտրոնների
տեղեկատվական շտեմարանը:
347. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախաձեռնել և իրականացնում

է արմատական կենսաթոշակային բարեփոխումներ, որոնց նպատակն է պատշաճ կենսաթոշակ ապահովել կենսաթոշակառուների համար, կենսաթոշակային համակարգը դարձնել
ֆինանսապես կայուն, ապահովել ուղղակի կապ կատարված սոցիալական վճարների և
կենսաթոշակի չափի միջև:
348. Իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանում
գործելու է բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգ: Բազմաստիճան կենսաթոշակային
համակարգի հայաստանյան մոդելը խարսխված է գործող բաշխողական համակարգի վրա,
որն, ըստ էության, լրացվել է երկու նոր՝ պարտադիր և կամավոր կուտակային
բաղադրիչներով: Համաձայն ՀՀ կառավարության ծրագրի՝ 2014թ.-ից կգործի կուտակային
կենսաթոշակային համակարգը, որը կապահովի թե՛ նվազագույն կենսաթոշակ բոլորի
համար, թե՛ արդարացի աշխատանքային կենսաթոշակ համակարգի մասնակիցների
համար:
349. Հաշմանդամություն ունեցող անձինք և տարեցներ - Հաշմանդամություն ունեցող

անձանց սոցիալական պաշտպանության բնագավառում շարունակվել են իրականացվել
նպատակաուղղված միջոցառումներ` հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող
անձանց
սոցիալական
ներառման,
հավասար
իրավունքների
ու
հավասար
հնարավորությունների ապահովման, հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում
նրանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծման, նրանց բժշկասոցիալական վերականգնման,
պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովման, նրանց
կրթության, աշխատանքային գործունեության, առողջության պահպանման, ինչպես նաև
հասարակական կյանքում բոլորի հետ հավասար մասնակցության համար անհրաժեշտ
սոցիալական, իրավական և տնտեսական նվազագույն երաշխիքների հետ կապված
իրավահարաբերությունների ապահովման ուղղությամբ:
350. 01.01.2012թ. դրությամբ ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց տվյալների
հաշվառման շտեմարանում հաշվառված է 176506 մարդ, նրանց գրեթե 10 տոկոսը բնակվում
են Լոռու մարզում, որնց հետ իրականացվող աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՀ
ԱՍՀՆ-ի աշխատակազմի ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության Լոռու
մարզային բժշկա-սոցիալական փորձաքննության թվով երեք հանձնաժողովների կողմից:
351. ՀՀ Լոռու մարզում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց ըստ
հաշմանդամության խմբերի և տարածաշրջանների պատկերը հետևյալն է.
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Աղյուսակ 5.4.14.

Լոռու մարզում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց
(ներառյալ՝ երեխաների) թվաքանակը՝ ըստ տարածաշրջանների բաշխվածության
(2009-2012թթ.)
Տարածաշրջանները
Վանաձոր և Գուգարքի
տարածաշրջան

Սպիտակի
տարածաշրջան

Ստեփանավանի
տարածաշրջան

Թումանյանի
տարածաշրջան

Տաշիրի տարածաշրջան

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

Ըստ խմբերի
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
1-ին խումբ
%- ընդհանուրից
2-րդ խումբ
%- ընդհանուրից
3-րդ խումբ
%- ընդհանուրից
մանկուց հաշմանդամություն
ունեցող երեխա
%- ընդհանուրից
Ընդամենը՝

2009թ.
552
4591
2255

2010թ.
534
4634
2593

2011թ.
521
4540
2850

2012թ.
512
4492
3094

328
152
1524
705

318
155
1535
848

340
145
1556
975

336
147
1557
1176

147
102
855
537

120
104
876
615

124
93
892
715

137
93
863
842

86
163
1253
828

86
155
1194
932

84
147
1115
998

89
137
1054
1067

120
77
766
353

119
74
769
395

126
67
765
435

127
58
752
487

48
1046
6.77
8989
58.21
4678
30.30

47
1022
6.35
9008
55.94
5383
33.43

45
973
5.88
8868
53.64
5973
36.13

41
947
5.56
8718
51.09
6666
39.07

729

690

719

730

4.72

4.28

4.35

4.28

15442

16103

16533

17061

352. ՀՀ Լոռու մարզում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ներառյալ՝

երեխաների) թվաքանակը՝ ըստ տարածաշրջանների բաշխվածության աղբյուրը՝ ՍԱՊԾ-ի
Լոռու մարզի տարածքային կենտրոնների տեղեկատվական շտեմարանը:
353. Չնայած այն փաստին, որ վերջին տարիներին առաջին և երկրորդ խմբերի

հաշմանդամների քանակը նվազել է 370 (99+271) մարդով, 2012թ. հաշմանդամների
ընդհանուր քանակը 2009 թվի նկատմամբ աճել է 1619–ով: 2012թ. տվյալներով 17061
հաշմանդամներից 5.56%-ը առաջին, 51.09%-ը երկրորդ և 39.07%-ը երրորդ խմբերի
հաշմանդամներ են: Մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամների քանակը կազմում է
ընդյանուր հաշմանդամների թվի 4.28%-ը:
354. ՀՀ Լոռու մարզում 2012թ. ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող 210 անձանց

բաշխել է 55 սայլակ, 55 ձեռնափայտ, 13 հենակ, 11 քայլակ, 45 լսողական սարք (որից՝ 35-ը՝
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Վանաձորի ՍԾՏԲ), պրոթեզավորվել են՝ 24 անձ (որից՝ 12 կրծքի): Մարզի թվով 3 ԲՍՓՀ-ների
կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լրացվել է 105 վերականգնողական
անհատական ծրագիր՝ 35 սայլակի, 10 լսողական սարքի, 9՝ հենակի, 9՝ ձեռնափայտի, 9՝
քայլակի, 19 պրոթեզի, որից՝ 12-ը՝ կրծքի և 6 ձայնաստեղծ սարքի:
355. Նախնական վերլուծությամբ հաշմանդամություն ունեցողների գրեթե 4 %-ը կարիք
ունի տարբեր տիպի պրոթեզա-օրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների (ներառյալ՝
դրանց վերանորոգումը), ինչպիսիք են պրոթեզները օրթեզները (կորսետ, բանդաժ, ռեկլինատոր, տուտոր և այլն), օրթոպեդիկ կոշիկը, պրոթեզի կոշիկը, ձեռնափայտը, հենակը: Պարագաներ տրման կամ դրանց վերանորոգման գործընթացն իրականացնում են մի շարք կազմակերպություններ («Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՓԲԸ, «Ինտերօրթո» ՍՊԸ, Լոռու մարզի թվով
երեք ԲՍՓՀ-ները, «ԱՐԱՆ», «Լիարժեք կյանք», «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ներ, «Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամ և այլն):
356. Դեռևս հիմնախնդիր է մնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքի
մատչելիության ապահովումն է դեպի պետական ու տեղական ինքնակառավարման
հիմնարկներ, հասարակական, մշակութային, մարզական կառույցներ, ընտրատեղամասեր և
այլն: Թեև առկա է բարենպաստ օրենսդրական դաշտ, սակայն անհրաժեշտ են պետական
լուրջ ներդրումներ և գործելակերպ նվազագույն պահանջները ապահովելու համար:
357. ՀՀ կառավարության ծրագրային աշխատանքներից է՝ հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար տրանսպորտային ծառայությունների մատչելիության ապահովումը,
նրանց վերականգնման արդյունավետության բարձրացման, սոցիալական ներառման
նպատակով մատչելի միջավայրի և հավասար պայմանների ու հնարավորությունների
ապահովման ուղղությամբ շարունակական միջոցառումների իրականացումը:
358. Լոռու մարզային գրադարանի կողմից իրականացվում է երկու ծրագիր («Այլ
խմբերի հետ աշխատանքներ և սպասարկում», «Ընտանեկան գրադարանավար»), որոնցում
լայնորեն ընդգրկված են միայնակ տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք,
ծնողազուրկ երեխաներ, անապահով բազմազավակ ընտանիքների դեռահասներ, իսկ
համագործակցությունը ընթանում է հիմնականում ՀԿ-ների հետ: Խրախուսելի էր կույրերի
համար կիրառվող «Արև» ծրագիրը, որում ընդգրկվել են 150-ից ավելի շահառուներ, նրանցից
շատերն ավարտել են համապատասխան դասընթացներ: Տեսողական խնդիրներ ունեցող
անձանց տրամադրված համակարգիչները միացված են նաև համացանցին: 2011թ. նոյեմբեր
- 2012թ. սեպտեմբեր ժամանակահատվածում Լոռու մարզային գրադարանը իրականացրեց
EIFL միջազգային կազմակերպության «Առողջապահական կամուրջ» դրամաշնորհային
ծրագիրը, որի շնորհիվ ստեղծվեց տեխնիկայով, գրականությամբ և տեսանյութերով
հագեցած առողջապահական ռեսուրս-կենտրոն, բարձրացվեց առողջապահական թեմաների
շուրջ ընթերցողների իրազեկությունը և բժշկական խորհրդատվության ապահովումը
(ծրագրի
շրջանակներում
գրադարանը
համագործակցում
է
Հանրապետական
գիտաբժշկական գրադարանի և Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջի հետ ստեղծվեց
առողջապահական ուղղվածությամբ կայք-էջ:
359. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային
հանձնաժողովի կազմում ներգրավված են համապատասխան ուղղվածությամբ գործող
մարզի ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնց շնորհիվ
էլ իրականացվում է նպատակաուղղված աշխատանք: Մասնավորապես իրականացված
աշխատանքներից առանձնացվում է 2012թ. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի գործունեությունը, որը
միտված է հանրային իրազեկմանը (ակտիվ ծրագրերի իրականացում՝ Հաշմանդամություն
ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության դաշինքի անդամ գործընկեր կազմակերպությունների հետ ՀՀ Լոռու, Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի 19 համայնքՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ներում), հրատարակչական գործունեություն (2000 օրինակ տպաքանակով «Լիարժեք
կյանք» պարբերաթերթի լույս ընծայում), մատչելության ապահովմանը, ներառական կրթությանը, ֆիզիկական դաստիարակության հարցերին, սոցիալապես և հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների ամառային ճամբարի կազմակերպում, անվճար իրավաբանական
խորհրդատվությունը և այլն:
360. Իրենց գործունեությամբ առանձնանում են «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ
Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամը (առողջապահական և
սոցիալական աջակցություն, պարագաների տրամադրում Լոռու և Տավուշի մարզեր),
«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» (խուլ-համրերի հաղորդակցային կրթություն,
մարզական ուղղվածություն), Վանաձորի «Մանկական կենտրոն» (առողջապահական
ծրագրեր, Լոռու և Շիրակի մարզերի հենաշարժողական, ոսկրային, այրվածքային և այլ
խնդիրներ ունեցող երեխաներ), «ԱՐԱՆ» (վերականգնողական), «Լուսաստղ» (իրավախորհրդատվություն և իրավունքի պաշտպանություն), «Մոլորակ» (մշակութային), Հայաստանի կույրերի միավորման Լոռու մասնաճյուղը (սոցիալական աջակցության) հասարակական կազմակերպությունները:
361. Հայաստանում իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում
տարածաշրջանային եռամյա «IDEAS ներառական որոշումներ հավասար և հաշվետու
հասարակության համար» Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ ծրագիրը (որի
գործընկերներն են Բրիտանական խորհուրդը, հատուկ կարիքներով մարդկանց
աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ, ՀՀ ԱՍՀՆ և ՀՀ ՏԿՆ-ն), որի նպատակն է հզորացնել
հաշմանդամության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների դերը և
կարողությունները` տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ որոշումներ ընդունելու,
ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության
մոնիտորինգ իրականացնելու գործընթացում արդյունավետ աշխատելու համար: Ծրագրի
շրջանակում կազմակերպվելիք տարբեր միջոցառումների միջոցով նախատեսվում է`
1. ստեղծել մեխանիզմներ, որպեսզի ՏԻՄ-երը և ՀՀ կառավարությունը որոշումներ
կայացնելու ժամանակ ընդունեն և հաշվի առնեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց
իրավունքներն ու կարիքները,
2. հաշմանդամության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ներին, ԻՄ-երին և ԶԼՄ-ներին
ապահովել համապատասխան ձեռնարկներով, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի
հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց տարբեր խնդիրներն ավելի արդյունավետ
լուսաբանել և իրազեկել,
3.
ամրապնդել
հաշմանդամության
խնդիրներով
զբաղվող
ՀԿ-ների
ներգրավվածությունը կառավարության որոշումների կայացման գործընթացում և կարևորել
տեղական կառավարման մարմինների հետ համատեղ աշխատանքը,
4.
ամրապնդել
հաշմանդամության
խնդիրներով
զբաղվող
ՀԿ-ների
ներգրավվածությունը կառավարության որոշումների կայացման գործընթացում և կարևորել
ՏԻՄ-երի հետ համատեղ աշխատանքը:
362. Միջազգայնորեն ընդունված սահմանման սոցիալական պաշտպանության
առարկա է ծերությունը, որը ընդգրկում է դրամական ու ոչ դրամական առողջապահական
օժանդակությունը` կապված ծերության հետ: Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում
պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է միայնակ և խնամքի կարիք ունեցող
տարեց, անօթևան մարդկանց կյանքի որակի բարձրացումը:
363. Տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոնների նպատակն է աջակցել միայնակ,
անապահով տարեց կենսաթոշակառուներին, նրանց իրենց հարազատ միջավայրից
չկտրելով, ցերեկվա ժամերին կենտրոններում տրամադրելով սոցիալական սպասարկման և
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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խնամքի ծառայություններ, այդ թվում` մեկանգամյա սնունդ, առաջնային բուժօգնություն,
սոցիալ-հոգեբանական օգնություն և իրավաբանական խորհրդատվություն, ինչը կնպաստի
նրանց հասարակական ակտիվության
և
ինքնաարժևորման բարձրացմանը:
Լոռու
մարզում խնամքի ծառայություններ են տրամադրում`
1. պետական աջակցությամբ գործող «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն (որի մարզում
գործող թվով հինգ ճաշարաններում սնվում են տարեց ու հաշմանդամություն ունեցող
շուրջ 500 մարդ, իսկ մի մասը խնամք է ստանում տնային պայմաններում),
2. «Հայկական Կարիտաս» ՄԲԿ-ն (որի ցերեկային երկու կենտրոններում՝ Վանաձորում՝
100 և Տաշիրում՝ 60 տարեցների համար անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է
տնային խնամքի ծառայություններ),
3. բարեգործական հիմունքներով գործող բարերարներ Գևորգ և Սիրարփի Գարամանուկյանների անվան «Վանաձորի տարեցների տուն» (ծերանոց) շուրջ 55 անձանց
համար (շուրջ 30 տարեցներ խնամքի ծառայություններ են ստանում տնային պայմաններում):
4. Վանաձորում մասնավոր հիմունքներով գործող «Կյանքի հաց» ՀԿ-ի «Հույսի տուն»
ծերերի հանգստավայր, որտեղ տարվա տարբեր ամիսներին 40-85 մարդ օգտվում է
համապատասխան ծառայություններից, իսկ շուրջ երեք տասնյակ անկողնային ծերերի
տրամադրվում են խնամքի ծառայություններ:
364. Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի Լոռու մարզում 63 տարեկան և բարձր տարիքի
կենսաթոշակառուների քանակական տվյալները` ըստ տարիքային սանդղակի:
Աղյուսակ 5.4.15.
Լոռու մարզի աշխատանքային կենսաթոշակառուների թիվը` ըստ տարիքային խմբերի
և ըստ տարածաշրջանների (2009-2012թթ.)
Ցուցանիշեր
Կենսաթոշակառուներ 6370 տարեկան

Կենսաթոշակառուներ 71-75
տարեկան

Կենսաթոշակառուներ 7680 տարեկան

Կենսաթոշակառուներ 81
տարեկան և բարձր

Ընդամենը՝
Կենսաթոշակառուներ 63
տարեկան և բարձր

2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

Վանաձոր
(Գուգարք)
6184
6332
6047
6055
5454
5203
5156
4911
3274
3031
2521
2538
2701
2373
3041
3139
17616
16939
16765
16643

Սպիտակ
1258
1279
1156
1153
1352
1287
1242
1153
954
876
659
659
822
724
982
1027
4386
4166
4039
3992

Ստեփանա
վան
1374
1379
1311
1303
1123
1062
1069
1030
853
783
608
577
800
679
849
839
4150
3903
3837
3749

Թումանյ
ան
2008
2074
1896
1829
2079
1984
1914
1804
1503
1401
1074
1111
1520
1336
1606
1614
7110
6795
6490
6358

Տաշիր
937
952
863
829
1002
954
863
782
682
638
557
549
612
537
635
635
3233
3081
2918
2795

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ
11761
12016
11273
11169
11010
10490
10244
9680
7266
6729
5419
5434
6455
5649
7113
7254
36492
34884
34049
33537

365. ՀՀ

Լոռու մարզի աշխատանքային կենսաթոշակառուների թիվը` ըստ
տարիքային խմբերի և ըստ տարածաշրջանների՝ աղբյուրը՝ ՍԱՊԾ-ի Լոռու մարզի տարածքային
կենտրոնների տեղեկատվական շտեմարան: 2009-2012թթ. թվական տվյալները փաստում են, որ
նվազել են ինչպես կենսաթոշակ ստացողների (2009թ.՝ 52613, 2012թ.՝ 50618), այնպես էլ 63
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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տարեկան և բարձր կենսաթոշակառուների թիվը (2009թ.՝ 36492, 2012թ.՝ 33537): Եթե
2009թ. 63-ից բարձր տարիքի կենսաթոշակառուների թիվը կազմում էր 69.36%-ը, ապա
2012թ. այն 3.1 տոկոսային նիշով իջել է դառնալով 66.26%, որը և նշանակում է, որ նվազել է
63 տարեկան և բարձր կենսաթոշակառուների թիվը: Նույն թվային տվյալները վերլուծելով
տարիքային սանդղակում փաստում ենք, որ առավելաբար նվազել են 76-80 տարեկանները
(ծեր համակցությունը)՝ գրեթե ¼-ով, իսկ որքան էլ զարմանալի է մյուս տարիքային շեմը՝ 81
տարեկան և ավելին (որը մոտենում է երկարակյացին) աճել է ավելի քան 12 %-ով: Այս
փաստը արձանագրվել էր նաև նախորդ՝ 2009թ. կատարված վերլուծության ժամանակ, որը
հավաստում է հասարակության ծերացման մասին:
366. Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն - Գործազրկությունն աղքատության
ամենակարևոր պատճառներից է: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, երեք
գործազուրկներից մոտավորապես երկուսը ենթակա են աղքատության ռիսկի: Սակայն,
նույնիսկ զարգացած երկրների համար միայն զբաղվածության ապահովումը դեռ բոլոր
հիմնախնդիրների լուծումը չէ: Զբաղվածության և աղքատության մակարդակների
համեմատությունը վկայում է, որ աղքատությունը կարող է տարածված լինել նույնիսկ
զբաղվածության բարձր մակարդակի դեպքում: Այս առումով կարևորվում է նաև ակտիվ
սոցիալական այն միջոցառումների իրականացումը, որոնք ուղղված են աշխատուժի
վերարտադրմանը, նրա որակավորման բարձրացմանը և աշխատաշուկայի ժամանակակից
պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծմանը:
367.Վերջին տարիներին շարունակվել են «Բնակչության զբաղվածության և
գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված
զբաղվածության ոլորտի ակտիվ քաղաքականության իրականացումը զբաղվածության
կարգավորման պետական ծրագրին համապատասխան` հիմքում դնելով տարբեր
նպատակային հետազոտությունների արդյունքները: Օրենսդրական փոփոխությունների
հետևանքով շարունակվեցին աշխատաշուկայի կառուցվածքի որակական և քանակական
փոփոխությունները, գործազրկության կառուցվածքը, հաշվառման մեջ մնացին հիմնականում
ակտիվ աշխատանք փնտրողները, շարունակվեց ավելանալ գործազուրկ երիտասարդների
թվաքանակը:
368. ՀՀ կառավարության ծրագրային ուղղություններից է՝
1. զբաղվածության ռազմավարությամբ նախանշված քաղաքականության նոր մոդելի
իրավական, գործառնական, ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամբողջական ապահովում
և գործարկումը,
2. աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց զբաղվածության խնդիրների լուծման
միջոցառումների իրականացումը:
369. Զբաղվածության ոլորտի գերակայություններն են.
1. աշխատուժի մրցունակության շարունակական բարձրացում,
2. աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի անհամամասնությունների մեղմում,
3. երիտասարդների (այդ թվում՝ գյուղական երիտասարդության) զբաղվածության
ապահովման աջակցություն,
4. աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի, մասնավորապես՝ հաշմանդամություն
ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի ծավալների
մեծացում,
5. սոցիալական գործընկերության կայացում:
370.Բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորումն իրականացվում է
ինչպես զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերին, այնպես էլ միջազգային և այլ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակված ծրագրերին և միջոցառումներին
համապատասխան:
371. ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 22.12.2010թ. ընդունվեց «Բնակչության
զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը: 2011թ.
ընթացքում մշակվեցին հիշյալ օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական
ակտեր, մասնավորապես՝ գործազրկության նպաստի նշանակման կամ վերահւսշվարկի
համար նոր հիմքեր ի հայտ գալու դեպքում գործազրկության նպաստի նշանակման կամ
վերահաշվարկի կարգի հաստատման (ՀՀ կառավարության 10.06.2011թ. թիվ 818-Ն
որոշումը, զբաղվածության կարգավորման 2012թ. պետական ծրագրին և միջոցառումների
ցանկի ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 38 արձանագրային որոշումը),
աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման, գործւստուի մոտ մասնագիտություն
ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք
փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային պրակտիկայի
կազմակերպման, գործատուի մոտ աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար աշխատատեղերի հարմարեցման կարգերի մասին (ՀՀ ԱՍՀՆ-ի
01.06.2011թ. թիվ 48-Ն հրաման):
372. Ստորև բերված է տեղեկատվություն տնտեսապես ակտիվ բնակչության
վերաբերյալ`
Աղյուսակ 5.4.16.
Հայաստան. Տնտեսական ակտիվությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի
(2010-2011թթ.)

Մարզեր

ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը՝ ՀՀ

2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011

Տնտեսապես
ակտիվ
բնակչություն.
1000 մարդ
485.5
477.2
75.7
65.8
126.7
131.7
129.5
135.0
99.9
95.9
136.4
126.5
126.0
133.0
109.6
103.3
73.0
71.8
29.3
30.5
71.7
70.1
1463.3
1440.9

այդ թվում
զբաղված
340.2
333.3
69.6
62.1
118.3
120.9
116.0
127.2
91.0
86.8
109.5
103.2
101.8
107.3
85.5
83.4
64.1
62.0
25.3
27.2
63.9
61.7
1185.2
1175.1

գործազուրկ
145.3
143.9
6.1
3.7
8.4
10.7
13.5
7.9
8.9
9.1
26.9
23.3
24.2
25.7
24.1
19.9
8.9
9.8
4.0
3.2
7.8
8.4
278.2
265.7

Տնտեսական
ակտիվության
մակարդակը, %
58.4
60.0
79.5
81.9
69.1
69.1
64.7
66.9
65.1
67.3
60.4
59.9
52.6
58.3
49.9
50.9
75.1
74.4
67.6
73.1
72.1
73.5
61.2
63.0

Զբաղածության
մակարդակը, %
40.9
41.9
73.1
77.2
64.6
63.4
57.9
63.0
59.3
60.9
48.5
48.8
42.5
47.0
38.9
41.1
66.0
64.2
58.4
65.3
64.3
64.7
49.6
51.4
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Գործազրկության
մակարդակը, %
29.9
30.2
8.1
5.7
6.6
8.1
10.4
5.8
8.9
9.5
19.7
18.4
19.2
19.3
22.0
19.3
12.2
13.6
13.7
10.6
10.9
11.9
19.0
18.4
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373. Տնտեսական ակտիվությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի` աղբյուրը
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը-2012», Ե., 2012թ., էջ 104:
374. ՀՀ Լոռու մարզում 01.01.2013թ. դրությամբ Զբաղվածության մարզային և
տարածքային կենտրոններում հաշվառվել են.
1.Աշխատանք փնտրող 9533 մարդ, որից՝
2. չզբաղված՝ 8739 մարդ, որից՝
3.գործազուրկի կարգավիճակ է ստացել 8561 մարդ:
4. 2012թ. Գործազրկության մակարդակը կազմել է 8.1 % (տես գծաապատկեր
5.4.4)
375. ՀՀ Լոռու մարզում գործում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության աշխատակազմի ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության Լոռու մարզի
տարածքային կենտրոնը (աշխատանքի իրավունքի պաշտպանություն), ինչպես նաև
«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության Վանաձորի մարզային,
Սպիտակի, Ստեփանավանի, Ալավերդու և Տաշիրի տարածքային կենտրոնները:
376. Զբաղվածության մարզային կենտրոնների հիմնական խնդիրը զբաղվածության
կարգավորման պետական ծրագրերի իրականացումն է, որոնք ուղղված են բնակչության
լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծմանը:
377. 2012թ.
ընթացքում
մարզի
զբաղվածության
կենտրոնների
կողմից
գործազրկության նպաստ է նշանակվել 1665 գործազուրկի, որոնցից 1042-ր՝ կանայք են, 150ը՝ գյուղաբնակներ: Ըստ հաշվարկների 2012թ. գործազրկության նպաստի միջին չափը
կազմել է 18375 դրամ, իսկ գործազրկության նպաստի միջին տևողությունը՝ 10 ամիս:
ՀՀ Լոռու մարզի գործազուրկների ցուցանիշների համեմատական գծապատկերները` ըստ
01.01.2000-01.01.2013թթ. տվյալների
Գծապատկեր 5.4.3.
¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ Áëï ï³ñÇÝ»ñÇ (ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ)
30000
25000
20000

25879

21727
18970

17671

21576

15000

13673

11772

11078

10641

2010Ã.

2011Ã.

10167

8561

10000
5000
0
2000Ã.

2004Ã.

2005Ã.

2006Ã.

2007Ã.

2008Ã.

2009Ã.

2012Ã. 01.01.2013Ã.

378. ՀՀ
Լոռու
մարզի
գործազուրկների
ցուցանիշների
համեմատական
գծապատկերները` ըստ 01.01.2000-01.01.2013թթ. տվյալների աղբյուրն է՝ Վանաձորի
զբաղվածության մարզային կենտրոնի տեղեկատվական շտեմարանը:
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Գծապատկեր 5.4.4.

Գործազրկության մակարդակը՝ %-ներով
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16.2
18.3
14.9

10.9

10.3

379.Ստորև
ներկայացվում են
2009-2012թթ.
աշխատանք
համեմատական ցուցանիշները, ըստ մարզի տարածաշրջանների`

փնտրողների

Աղյուսակ 5.4.17.
Լոռու մարզի գործազուրկների, աշխատանք փնտրողների և չզբաղված,
աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թվական տվյալները`
ըստ տարածաշրջանների (2009-2012թթ.)
ԹումանՍտեփաԼՈՌՈՒ
Վանաձոր
Սպիտակ
Տաշիր
յան
նավան
ՄԱՐԶ
01.01.2010թ.
5688
1681
1605
3378
484
12836
Աշխատանք
01.01.2011թ.
5724
1491
1570
2918
513
12216
փնտրողների
01.01.2012թ.
5396
1269
1577
2807
328
11377
թիվը
01.01.2013թ.
4828
1021
989
2390
305
9533
Չզբաղված, 01.01.2010թ.
5375
1331
1207
2954
426
11293
աշխատանք 01.01.2011թ.
5377
1237
1212
2583
399 10808
փնտրողների 01.01.2012թ.
5160
1043
1244
2580
303 10330
թիվը
01.01.2013թ.
4584
909
687
2280
239
8739
01.01.2010թ.
5352
1305
1175
2835
411
11078
5370
1208
1197
2489
377
10641
Գործազուրկ- 01.01.2011թ.
ների թիվը
01.01.2012թ.
5154
1019
1222
2485
287
10167
01.01.2013թ.
4555
892
678
2165
271
8561
380. ՀՀ Լոռու մարզի գործազուրկների, աշխատանք փնտրողների և չզբաղված,
աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թվական տվյալները բերված են Վանաձորի
զբաղվածության մարզային կենտրոնի տեղեկատվական շտեմարանից:
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381. Գործազուրկների թվի մեջ գերակշռում է միջին և դրա վերին շեմի տարիքի
անձինք: Այս տարիքի մարդիկ հիմնականում երկարատև գործազուրկներ են (1-ից ավելի
տարի մնացել են գործազուրկի կարգավիճակում), որի պատճառով կորցրել են իրենց
մասնագիտական հմտությունները և ունակությունները: Ստորև ներկայացվում են Լոռու
մարզի 2010-2012թթ. գործազուրկների տվյալները ըստ տարբեր բնութագրիչների և ըստ
տարածաշրջանների հավաքագրված մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների
կողմից:

Լոռու մարզի գործազուրկների տվյալները ըստ տարբեր բնութագրիչների
և ըստ տարածաշրջանների (2010-2012թթ.)
Աղյուսակ 5.4.18
Ցուցանիշեր

Գործազուրկների
թիվը

Վանաձոր

Թումանյան

Սպիտակ

Ստեփանավան

Տաշիր

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ

2010թ.
2011թ.
2012թ.

5370
5154
4555

1208
1019
892

1197
1222
678

2515
2485
2165

377
287
271

10667
10167
8561

2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

31
13
14
367
431
405
786
862
769
570
620
554
1582
1441
1365
1315
1126
884
719
661
564

20
5
6
128
109
101
138
132
114
102
109
112
290
242
214
341
265
211
189
157
134

10
7
5
88
137
102
105
132
82
86
82
48
359
337
179
401
374
175
148
153
87

31
52
83
356
436
418
431
459
404
270
272
228
605
551
496
538
445
292
284
270
244

3
2
9
31
25
25
31
39
37
14
12
19
76
59
63
122
84
65
100
66
53

95
79
117
970
1138
1051
1491
1624
1406
1042
1095
961
2912
2630
2317
2717
2294
1627
1440
1307
1082

2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

787
795
705
1083
1074
965
95
96
64

77
66
72
197
176
169
181
143
117

100
113
85
308
320
178
53
46
27

144
147
139
980
956
922
37
48
67

22
16
16
43
28
35
21
22
21

1130
1137
1017
2611
2554
2269
387
355
296

Ըստ տարիքի`
մինչև 18 տարեկան

19-24 տարեկան

25-30 տարեկան

31-34 տարեկան

35-45 տարեկան

46-54 տարեկան
55 տարեկանից
բարձր
Ըստ կրթության
Հետբուհական և
բարձրագույն

միջնակարգ
մասնագիտական

միջնակարգ
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2010թ.

3394

743

734

1352

288

6511

2011թ.
2012թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.

3181
2814
11
8
7

624
529
10
10
5

743
388
2
0
0

1334
1037
2
0
0

218
196
3
3
3

6100
4964
28
21
15

382. ՀՀ Լոռու մարզի գործազուրկների տվյալներն ըստ տարբեր բնութագրիչների և
ըստ տարածաշրջանների ցուցանիշները բերված են Վանաձորի զբաղվածության մարզային
կենտրոնի տեղեկատվական շտեմարանից:
383. Ստորև վերլուծված է 2010-2012թթ. զբաղվածության տարածքային կենտրոնների
կողմից
վճարված
գործազրկության
նպաստների
գումարների
բաշխվածության
համեմատական տվյալները` ըստ տարածաշրջանների:
Աղյուսակ 5.4.19.
Լոռու մարզում վճարված գործազրկության նպաստի գումարները`
ըստ տարածաշրջանների (2010-2012թթ.)
Թումանյան

Վանաձոր

2010թ.
2011թ..

287455872
211813538

64862733
48444079

24764575
23320765

24458923
23913487

28008000
16101000

429550103
323592869

2012թ.
%-յին ցուցանիշը
(ընդհանուր գումարից)

155738429

31541709

15207355

15870205

13640000

231997698

13.6

6.6

67.1

Սպիտակ

Ստեփանավան

Ցուցանիշեր

6.8

Տաշիր

5.9

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

100.0

384.ՀՀ Լոռու մարզում վճարված գործազրկության նպաստի գումարները` ըստ
տարածաշրջանների ցուցանիշները բերված են Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի
տեղեկատվական շտեմարանից:

385. Քանի որ գործազրկության նպաստ են ստանում ոչ բոլոր գործազուրկները,
ապա
եթե
համեմատություն
կատարենք
գործազուրկների
և
նպաստառու
գործազուրկների թվերի միջև՝ 2012թ. համար կունենանք հետևյալ պատկերը.
Աղյուսակ 5.4.20.
Ցուցանիշեր
Գործազուրկների թիվը
%-յին ցուցանիշը` ընդհանուր թվից
Նպաստառու գործազուրկների
թիվը
%-յին ցուցանիշը` ընդհանուր թվից
Նպաստառու գործազուրկների և
գործազուրկների
հարաբերակցությունը
(%-յին ցուցանիշը)

4555
53.2

Թումանյա
ն
892
10.4

678
7.9

Ստեփանավան
2165
25.3

567

181

71

59.7

19.1

12.4

20.3

Վանաձոր

271
3.2

ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶ
8561
100

70

60

949

7.5

7.4

6.3

100

10.5

3.2

22.1

11.1

Սպիտակ

Տաշիր

386. Ըստ վերլուծության կարելի է փաստել, որ ՀՀ Լոռու մարզում նպաստ են
ստանում հաշվառված գործազուրկների 11.1 տոկոսը, նկատելի բարձր ցուցանիշ է
արձանագրված Տաշիրում` 22.1 տոկոս` նպաստառու են յուրաքանչյուր հինգերորդ
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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գործազուրկը, իսկ շատ ցածր` Ստեփանավանում` յուրաքանչյուր 30-րդը: Ցուցանիշները
վերցված են Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տեղեկատվական
շտեմարանից:

387. Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն - Մանկական աղքատությունը իր
ազդեցությամբ նկատելի է հասարակության մեջ: Ստորև ներկայացվող աղյուսակում բերված են ՀՀում վերջին տարիների մանկական աղքատության ցուցանիշները և միանգամայն ակնառու է, որ այն
զգայուն է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցության նկատմամբ:

Աղյուսակ 5.4.21 .
Հայաստան. Մանկական աղքատության ցուցանիշերի դինամիկան 2008-2011թթ.
(տոկոսներով)
Տարեթվերը
Ծայրահեղ
Աղքատ
Ոչ աղքատ
աղքատ
2008թ.
1.6
29.8
70.2
2009թ.
3.8
35.7
64.3
2010թ.
3.7
41.4
58.6
2011թ.
4.7
41.9
58.1
388. Մանկական աղքատության ցուցանիշերի դինամիկան 2008-2011թթ. աղբյուրը՝
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը - 2012», Ե., 2012թ., էջ 79:
389. Մանկական աղքատության ցուցանիշերն էական կախվածություն ունեն մի շարք
բնութագրիչներից, մասնավորապես՝ տնային տնտեսությունում երեխաների թվաքանակից,
կրտսեր երեխայի տարիքային խմբից, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
առկայությունից, տնային տնտեսության գլխավորի բնութագրից, այդ թվում՝ սեռից,
կրթական մակարդակից և զբաղվածության կարգավիճակից և այլն: Վերլուծությամբ
հաստատվում է, որ բազմանդամ ընտանիքների երեխաների, տարիքով ավելի փոքր
երեխաների, կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսություններում աղքատ լինելու
հավանականությունը, իսկ մեկ կամ ավելի հաշմանդամություն ունեցող երեխա ունեցող
տնային տնտեսություններում աղքատության ռիսկն ավելի բարձր է:
400. Մանկական աղքատության մակարդակն էապես տարբերվում է ըստ մարզերի,
որի ցուցանիշերը բերված են ստորև ներկայացվող աղյուսակում: Հետազոտությունը
փաստում է, որ Լոռու մարզում /6.8%/ Շիրակի և Կոտայքի մարզերից հետո բարձր է
երեխաների ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, իսկ աղքատության մակարդակը զիջում
է միայն Շիրակի մարզին (52.1%):

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Աղյուսակ 5.4.22.
Հայաստան. Աղքատության մակարդակը, պակասուրդը և կառուցվածքն
ըստ մարզերի, 2011թ.
(տոկոսներով)
Տարածքները
ք.Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք

Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ

Ընդամենը՝ ՀՀ

Երեխաների
ծայրահեղ
աղքատության
մակարդակը
3.8
1.5
3.8
5.6
1.8

Երեխաների
աղքատության
մակարդակը

Աղքատության
խորությունը

%-ն աղքատ
բնակչության մեջ

33.1
18.0
49.2
47.0
43.5

7
3
10
12
8

24.4
1.5
10.0
10.1
6.1

Երեխաների
ընդհանուր
թվաքանակի
կառուցվածքը
30.8
3.5
8.5
9.0
5.9

6.8

52.1

13

12.4

10.0

8.1
8.2
2.4
2.0

51.3
56.0
31.7
33.6
31.5

16
13
6
5
6

14.3
13.0
3.1
1.5
3.6

11.7
9.8
4.1
1.9
4.8

4.7

41.9

10

100

100

401. Աղքատության մակարդակը, պակասուրդը և կառուցվածքն ըստ մարզերի աղբյուրն

է՝ «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը - 2012», Ե., 2012թ., էջ 83:

402. ՀՀ
Լոռու մարզում գործում է
րեխաների խնամք և պաշտպանություն
իրականացնող երկու հաստատություն` Վանաձորի մանկատունը և Վանաձորի երեխաների
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունը: Մասնավորապես՝
Վանաձորի մանկատունն իրականացնում է 0-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամք և դաստիարակություն, իսկ Վանաձորի երեխաների
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունն իրականացնում է
սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների շուրջօրյա խնամք ու
դաստիարակություն: Ստորև ներկայացվող աղյուսակում բերված թվային տվյալները
ցուցադրում են երեխաների շարժը Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատուն, երեխաների
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ, հատուկ դպրոց, ինչպես նաև խնամատար
ընտանիքների և
տեղափոխված ու խնամակալության տրված երեխաների թվային
տվյալները 2009-2012թթ. ժամանակահատվածում:
Աղյուսակ 5.4.23.

Լոռու մարզի մանկատուն, խնամքի և պաշտպանության կենտրոն, հատուկ
դպրոց ուղեգրված երեխաների թվաքանակը (2009-2012թթ.)
Հաստատությունները
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
Վանաձորի մանկատուն
Վանաձորի խնամքի և
պաշտպանության թիվ 1

Սաների թիվը
ուղեգրում
բեռնաթափում
կանխարգելում
Սաների թիվը
ուղեգրում

101-92
31
1
9
130
46

92-102
31
2
10
115
41

102-103
29
4
9
124
38

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Վանաձորի հատուկ դպրոց

Սպիտակի հատուկ դպրոց

Խնամատար ընտանիքների
և տեղափոխված երեխաների թիվը
Խնամակալության տրված
երեխաների թիվը
Հաշվառման վերցված
առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների թիվը
Հաշվառման վերցված
որդեգրել ցանկացող ՀՀ
քաղաքացիների թիվը
Հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխաների
թիվը
Որդեգրված երեխաների թիվը

բեռնաթափում
կանխարգելում
Սաների թիվը
ուղեգրում
բեռնաթափում
կանխարգելում
Սաների թիվը
ուղեգրում
բեռնաթափում
կանխարգելում

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



10
7
107
19
5
146
87
17
8 ընտանիք
և 9 երեխա

16
16
10
15
12
15
107
105
101
14
10
12
6
4
7
173
171
132
16
54
56
16
10
10
8 ընտանիք 8 ընտանիք 5 ընտանիք
և 9 երեխա և 9 երեխա և 5 երեխա

47

59

32

43

28

17

18

13

9

17

19

11

16

32

21

7

5

7

10

4

403. Լոռու մարզի մանկատուն, խնամքի և պաշտպանության կենտրոն, հատուկ
դպրոց ուղեգրված երեխաների թվաքանակը վերցված են Լոռու մարզպետարանի
աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաներ պաշտպանության բաժնից:
404. ՀՀ Լոռու մարզի մանկատուն, խնամքի և պաշտպանության կենտրոն,

հատուկ դպրոց ուղեգրված երեխաների թվաքանակը վերցված է՝ Լոռու մարզպետարանի
աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաներ պաշտպանության բաժնից:
405. Լոռու մարզի մանկատուն, խնամքի և պաշտպանության կենտրոն, հատուկ

դպրոց ուղեգրված երեխաների թվաքանակի ցուցանիշները բերված են Լոռու
մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաներ պաշտպանության
բաժնից:
406. Կատարվել է կրթության առանձնահատուկ պայմաների կարիք ունեցող
թվով 224 երեխայի գնահատում և 142 վերագնահատում (վերագնահատումները կատարվում
են երկու տարին մեկ անգամ), Հատուկ դպրոցներ են վկայագրվել թվով 38 երեխա և
վերագնահատվել են 140 երեխա (հատուկ դպրոցների երեխաները տարին մեկ անգամ
պարտադիր վերագնահատվում են):
407. Ոստիկանության տարածքային բաժինների տվյալների ամփոփումից
ստացվել է հետևյալ պատկերը` իրավախախտ են 25, մուրացիկ և թափառաշրջիկ՝ 2,
կրթությունից դուրս մնացած՝ 4 և հանցագործություն կատարած՝ 13 երեխա:
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408. «Առավոտ» ԲՀԿ-կողմից իրականացվող ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և
պաշտպանություն
իրականացնող
հաստատություններում
խնամվող
երեխաներին
ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում) ծրագրի շրջանակներում
իրականացվել են համատեղ աշխատանքներ, որի արդյունքում բեռնաթափվել են թվով 25
երեխա և կանխարգելման բաղադրիչով կանխարգելվել է թվով 25 երեխայի մուտքը
երեխաների շուջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ,
կատարվել է մոտ 380 քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում տրվել են
իրավաբանական,
սոցիալական,
մանկավարժական,
հոգեբանական,
բժշկական
խորհրդատվություն և ցուցումներ:
409.Մարզպետարանը
համագործակցել
է
մի
շարք
միջազգային
կազմակերպությունների հետ (ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ, «Վորլդ Վիժն
Հայաստանյան», «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» («Փրկեք երեխաներին»):
410.Մարզում գործող գենդերային հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է ՀՀ
գենդերային քաղաքականության 2012թ. ծրագրի շրջանակներում միջոցառումներ և Ընդդեմ
գենդերային բռնության 2012թ. ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում ակցիաներ:
Մարզի 113 համայնքների Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ
մշակվել և իրականացվել են աշխատանքային ծրագրեր:
411. ՀՀ ԱՍՀՆ-ի ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում իրականացնում է
բնակչության սոցիալական պաշտպանությանը միտված ծրագրեր` հաշվի առնելով
յուրաքանչյուր մարզի տարածաշրջանային առանձնահատկությունը: Անդրադառնալով
հեռանկարային զարգացումներին և ծրագրային աշխատանքներին ստորև ներկայացնում
ենք տեղեկատվություն Լոռու մարզում նախատեսվող ծրագրերի վերաբերյալ: Այսպես՝
412. «Առավոտ» ՀԿ-ի կողմից իրականացվում է երեխաների խնամք և
պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններից երեխաների բեռնաթափման
միջոցառում` ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:
Վանաձորի մանկատանը տրամադրվել է
413. 2013թ. ՀՀ պետական բյուջեից
հազ.
դրամ`
95
երեխայի
շուրջօրյա
խնամքի
տրամադրման համար: ՀՀ ՄԺԾ 2014147,976.8
2016թթ. ծրագրով նախատեսվում է` 2014թ.` 90, 2015թ.` 85, 2016թ.` 80 երեխայի շուրջօրյա
խնամքի իրականացում:
414. Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ
հաստատության պարագայում պետությունը 2014թ. նախատեսվում է «Երեխաների խնամքի
և պաշտպանության գիշերօթիկ հատատություն» տիպը փոխարինել «Երեխաների խնամքի
կենտրոն» նոր տիպի հաստատությամբ: Երեխաների խնամք և պաշտպանություն
իրականացնող «Երեխաների խնամքի կենտրոն» նոր տիպի հաստատության ստեղծումը
ենթադրում է սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաների ինչպես շուրջօրյա, այնպես էլ
ցերեկային խնամքի և դաստիարակության ապահովումը համաձայն ՀՀ կառավարության
31.05.2007թ. N 815-Ն որոշմամբ «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ
հաստատության» համար սահմանված նվազագույն չափորոշիչների: Այն կնպաստի
երեխաների խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում շուրջօրյա
խնամվող երեխաների թվի նվազմանը, ինչի արդյունքում ավելի մեծ թվով սոցիալապես
անապահով
ընտանիքների
երեխաների
ցերեկային
խնամքի
ծառայությունների
կտրամդրվեն, ինչպես նաև կապահովեն երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը:
415. 2013թ. ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 982,649.4 հազ.դրամ 123 երեխայի
շուրջօրյա խնամքի համար: ՀՀ ՄԺԾ 2014-2016թթ. ծրագրով նախատեսվում է` 2014-15թթ.`
յուրաքանչյուր տարի 90 երեխայի շուրջօրյա խնամքի և 40 երեխայի ցերեկային խնամքի
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իրականացման համար, իսկ 2016թ.` 80 երեխայի շուրջօրյա խնամքի և 50 երեխայի
ցերեկային խնամքի իրականացման համար:
416.«ՀՀ
երեխաների
խնամք
և
պաշտպանություն
իրականացնող
հաստատություններում
խնամվող
երեխաններին
ընտանիքներ
վերադարձնելու
ծառայություններ (բեռնաթափում)» միջոցառում. ՀՀ ԱՍՀՆ-ի, ԵՀ ՊԱԾ-ի գրասենյակի և ԵՀ
Տասիսի փորձագետների համագործակցությամբ և 2006 թվականից ՀՀ Լոռու մարզում
«Առավոտ» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվում է «ՀՀ երեխաների
խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին
ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)» միջոցառումը, որը
նախատեսում է Լոռու մարզի երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող
հաստատություններում (այսուհետ` հաստատություն) (Վանաձորի մանկատուն, Վանաձորի
երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն, Վանաձորի
թիվ 1 հատուկ հանրակարթական ուսումնական հաստատություն, Ստեփանավանի
կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների գնահատման կենտրոն,
Սպիտակի թիվ 1 հատուկ հանրակրթական հաստատություն) խնամվող երեխաներին
վերադարձնել կենսաբանական ընտանիքներ, ինչպես նաև կանխարգելել ռիսկի ենթակա
երեխաների մուտքն այդ հաստատություններ:
417. Կարևորելով այն հանգամանքը, որ կանխարգելման միջոցով պահպանվում է
երեխա-ընտանիք-հասարակություն կապը, իսկ հաստատություններում չի ավելանում
խնամվող երեխաների թիվը` 2014-2016թթ., պահպանելով երեխաների ընդհանուր
թվաքանակը` 50, ծրագրում կավելանա կանխարգելման միջոցով ընտանիքներում խնամք
ստացող երեխաների թիվը: ՀՀ ՄԺԾ 2014-2016թթ. ծրագրով նախատեսվում է` 2014թ.` 20
երեխայի հաստատություններից բեռնաթափման, 30 երեխայի հաստատություններ մուտքի
կանխարգելման համար, իսկ 2015-16թթ.` յուրաքանչյուր տարի ծրագրերում կընդգրկվեն
համապատասխանաբար՝ 10-ական /բեռնաթափում/ և 40-ական /կանխարգելում/ երեխաներ:
418. «Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին
դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում» միջոցառում. Երեխաների խնամք և
պաշտպանություն
իրականացնող
հաստատություններում խնամվող
երեխաններին
կենսաբանական ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) և նրանց մուտքը այդ
հաստատություններ կանխարգելելու գործընթացի շրջանակում ընտանիքին յուրաքանչյուր
ամիս տրամադրվում է սոցիալական օժանդակության փաթեթ` մեկ տարի ժամկետով:
Փաթեթը ներառում է սնունդ, հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ, մասնակի
փոխհատուցվում է էլեկտրաէներգիայի ծախսը, ինչպես նաև տարեկան մեկ անգամ
միջոցառման բյուջեի շրջանակում, ըստ ընտանիքի գնահատված կարիքի, ընտանիքին
կարող է տրամադրվել աջակցություն բնամթերքի, սարքավորումների կամ անհրաժեշտ այլ
տեսքով: Օր.` լինում են դեպքեր, երբ հնարավոր է ընտանիքի նվազագույն կարիքները
ապահովել` տրամադրելով վարսավիրական գործիքներ, կամ ընտանի կենդանի, թռչուններ
և այլն:
419. ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեով հատկացվել է 9,702.0 հազ.դրամ` 50 շահառուի
ընտանիքներին աջակցության փաթեթ տրամադրելու համար: ՀՀ ՄԺԾ 2014-2016թթ. ծրագրով նախատեսվում է ապահովել նույն ծավալով ծրագրի շարունակականություն:
420. Փախստականների իրավունքների պաշտպանություն - Լոռու մարզը
համարվում է փախստականաբնակ: Նախորդ դարի 90-ական թվականներին փաստված
ավելի քան 22 հազար փախստականներից այսօր մարզում բնակվում են դրանց սոսկ մեկ
երրորդը, քանի որ նրանց մեծ մասը կրկնակի արտագաղթի են ենթարկվել: Ինչպես
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տեղաբնակ բնակչության, այնպես էլ փախստականների շրջանում տարվա ընթացքում
թվակազմը փոփոխվում է կապված նրանց սեզոնային արտագնա աշխատանքի մեկնելու
փաստի հետ:
421. 01.01.2013թ. դրությամբ մարզում փաստացի բնակվում են 7773
փախստական, որից քաղաքացիություն են ստացել շուրջ 6000 անձ, որից 2012թ.
ընթացքում քաղաքացիություն է ստացել միայն 6 փախստական: Աշխատունակ են` 3.591
մարդ (46.2%),
նախկին քաղաքաբնակներ` 6.996 մարդ (90%): Դեռևս բնակարանի
կարիքավոր փախստականների 195 ընտանիքներ:
422. Փախստականաբնակ են մարզի բոլոր տարածաշրջանները, ընդհանուր առմամբ
բաշխվածությունը 54 համայնքներում է և ավելի շատ կենտրոնացած են Տաշիրի տարածաշրջանում: Ըստ տարածաշրջանների և ընտանիքների փախստականների բաշխվածության պատկերը հետևյալն է.
Աղյուսակ 5.4.24.

Լոռու մարզում փախստական բնակչության բաշխվածությունը, ըստ տարածաշրջանների
(ընտանիքների և անձանց թվաքանակով) (01.01.02013թ. տվյալներով)
Տարածաշրջանները

Ընտանիքների Անձանց թիվը
թիվը
Տաշիրի տարածաշրջան (15 համայնք)
758
2411
Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան (11 համայնք)
584
1988
Սպիտակի տարածաշրջան (10 համայնք)
480
1383
Ստեփանավանի տարածաշրջան (7 համայնք)
372
1123
Թումանյանի տարածաշրջան (11 համայնք)
315
868
Ընդամենը՝ ՀՀ Լոռու մարզ (54 համայնք)
2509
7773
423.Լոռու
մարզում
փախստական
բնակչության
բաշխվածությունը,
ըստ
տարածաշրջանների բերված է Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվական շտեմարանից
/սոցիալական ապահովության բաժին/:
424.Առավել մեծաթիվ են փախստականաբնակ ընտանիքները քաղաքաբնակ
Վանաձորում՝ 296, Ստեփանավանում՝ 264, Տաշիրում՝ 203, Սպիտակում՝ 137, գյուղաբնակ
Ղուրսալիում՝ 211, Մեծ Այրումում՝ 195, Շահումյանում՝ 134, Ձորամուտում՝ 112, Նոր Խաչակապում՝ 110, Միխայլովկայում՝ 105, Ազնվաձորում՝ 81, Ամրակիցում՝ 69 և այլն:
425. Փախստականների նկատելի արտագաղթը և ներկա վիճակը խիստ
բնութագրական է հետևյալ ցուցանիշերով, մասնավորապես՝ նախորդ տարիների
արտագաղթի մեջ գերակշռությունը երիտասարդներն էին կամ երիտասարդ ընտանիքները,
իսկ վերջին տարիների թվի կայունացումը տարեց բնակչությամբ է պայմանավորված:
Միգրացիոն մեծ ակտիվությունը փախստականների միգրացիան 2-3 անգամ բարձր է
տեղաբնակներից, որով և բացատրվում է նրանց թվաքանակի նվազումը: Փախստականների
տարեց բնակչության թվակազմը ավելի քան եռակի գերազանցում է առավել երիտասարդ
սերնդին, այսինքն խախտված է նաև բնական վերարտադրության ընթացքը: Մեծաթիվ են
առանձնահատկություն ունեցող սոցիալապես անապահով առանձին խումբ կազմող
փախստականները, որոնք սոցիալական օժանդակության խնդիր ունեն, որոնք հիմնականում
դրսևորվում են կենսաթոշակառուներից բաղկացած կամ միայնակ ընտանիքներում:
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426. Փախստականների
ամենաբնութագրական
հատկանիշներից
մեկը
անբարեկարգ
ժամանակավոր
կացարաններում,
հանրակացարաններում
ապրող
ընտանիքների մեծ տոկոսն է: Մարզում ներկայումս բնակարանի կարիք ունեցող
հաշվառված փախստական ընտանիքների
55.2%-ը բնակվում է ժամանակավոր
կացարաններում, 44.8%-ը՝ վարձով կամ ազգականների մոտ:
Աղյուսակ 5.4.25.
Լոռու մարզում փախստական բնակչության համար տարբեր ծրագրերով
բնակապահովում (շենքերի, քոթեջների և բնակարանների թվաքանակով)
(1995-2004թթ.)
Տարեթիվը

Համայնքը

1995թ.
1996թ.
1999թ.
2001թ.
2002թ.
2002թ.

գ. Արջուտ
ք. Սպիտակ
ք. Ստեփանավան
ք. Վանաձոր, բնակելի շենք
ք. Տաշիր, բնակելի շենք
ք. Վանաձոր, բնակելի շենք
Գ.Նոր-Խաչակապ
Գ.Ջրաշեն
Գ.Սարամեջ
Գ.Ղուրսալի

2004թ.

Շենքերի թիվը Բնակարանների
թիվը
10 քոթեջ
20
28 քոթեջ
54
47 քոթեջ
52
2
40
1
16
1
16
24 քոթեջ
24
2 քոթեջ
2
1 քոթեջ
1
23քոթեջ
23

427. Լոռու մարզում փախստական բնակչության համար տարբեր ծրագրերով
բնակապահովում տվյալները բերված են Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվական
շտեմարանից /սոցիալական ապահովության բաժին/:
428.2006թ.-ից հետո գործընթացը տարբեր կերպ է ընթացել. և կառուցումների, և
բնակարանային գնման վկայագրերի (ԲԳՎ) տրամադրում: 2006թ. ՄԱԿ ՓԳՀ-ի
ֆինանսավորմամբ «Օթևան» երիտասարդ մարդկանց ընկերություն» հասարակական
կազմակերպության կողմից մարզում ԲԳՎ-ի միջոցով ձեռք են բերվել 5 բնակարան
Սպիտակ քաղաքային, Շահումյան, Այրում, Մարգահովիտ, Լեռնապատ գյուղական
համայնքներում. իսկ Ամրակից, Ազնվաձոր, Բովաձոր և Սարամեջ գյուղական
համայնքներում 4 ընտանիքների բնակարանային ապահովման հարցը լուծվել է
հողամասերի վրա բնակելի տների կառուցման եղանակով:
429.ՀՀ 2005թ. պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին
բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով (ՀՀ կառավարության
20.05.2004թ. թիվ 747 որոշմամբ հաստատված առաջնահերթ ծրագրով) իրականացվել է
բնակարանային ապահովման գործընթաց Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստական այն
ընտանիքների, որոնք ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխան հաշվառվել են միգրացիոն պետական ծառայության կողմից՝ 01.08.2003թ.
դրությամբ: Վկայագրի միջոցով առաջնահերթ աջակցություն ստացող 37 ընտանիքներից
34-ին տրամադրվել է ԲԳՎ-ներ: Բնակարան են ձեռք բերել 27 ընտանիք:
430.ՀՀ կառավարության 03.02.2011թ. թիվ 108-Ն որոշման համաձայն Ղուրսալի
գյուղական համայնքում փախստականների համար տների գնման եղանակով
բնակարանային ապահովման խնդիր է լուծվել ևս 6 փախստական ընտանիքի համար:
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431.Ընդհանուր առմամբ 1999-2005թթ. բնակարանային խնդիր է լուծվել
փախստականների 292 ընտանիքների համար /Փախստականների նորվեգական
խորհրդի, ՄԱԿ-ի և ՀՀ պետբյուջեի միջոցներով (20` Արջուտում, 16` Տաշիրում, 54`
Վանաձորում, 52` Սպիտակում, 56` Ստեփանավանում, 58` Նոր Խաչակապ, Ղուրսալի,
Ջրաշեն, Սարամեջ համայնքներում):
432.Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների բնակարանային հիմնահարցեր
- ՀՀ կառավարության ծրագրային ուղղություններից է զոհված ազատամարտիկների
ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված շարունակական աշխատանքը:
433. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական
ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. «Անհատույց
պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» թիվ 947-Ն որոշման
պահանջներով է կանոնակարգվում զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած
զինծառայողների (ազատամարտիկների) ընտանիքների բնակարանային խնդիրները:
Լոռու մարզի համայնքներից պարբերաբար (ամեն տարի) հավաքագրվել է
բնակարանային հիմնախնդիր ունեցող զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ (վիրավոր)
զինծառայողների
(ազատամարտիկների)
ընտանիքների
փաստաթղթերը:
ՀՀ
պաշտպանության նախարարության (ՀՀ ՊՆ) զինծառայողների սոցիալական
պաշտպանության
վարչության
հանձնախմբի
հետ
համատեղ
(տարածքային
զինկոմիսարիատներ, համայնքներ) ուսումնասիրվել են հիշյալ բնակարանի կարիքավոր
ընտանիքների փաստաթղթերը, կատարվել են տնայցեր: Տասնյակ ընտանիքների տրվել
են պարզաբանումներ և խորհրդատվություն:
434. 01.01.2013թ. դրությամբ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 84
(29 զոհվածի և 55 զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ: Նախորդած
տարիներին Լոռու մարզում բնակարան կամ բնակարան ձեռք բերելու համար
ֆինանսական աջակցություն են ստացել զոհվածի և զինհաշմանդամի 221 ընտանիքներ:
Վանաձորում մի քանի տասնյակ ընտանիքների բնակարանային հիմնահարց լուծվել է
ՀՀ ՊՆ-ի բնակֆոնդը համայնքին տրամադրման հաշվին` համայնքային միջոցներով
բնակարանները վերանորոգելով և դրանք շահառուներին հատկացնելով:
435. Դեռևս չեն ավարտվել Ստեփանավանում ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.
թիվ 944-Ն որոշմամբ տարածաշրջանի 3 զինհաշմանդամների ընտանիքների 3
սենյականոց բնակարանների փաստաթղթաձևակերպման աշխատանքները:
436. 2013թ. ՀՀ ՊՆ-ն առաջնահերթ համարեց անօթևան ընտանիքների
բնակապահովման աշխատանքները և Լոռու մարզի 21 զոհվածի և 23 հաշմանդամ
զինծառայողների անօթևան ընտանիքների բնակարանային գործերը վերանայվել են
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության
մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջներով և մարտին ներկայացվել են ՀՀ ՊՆ:
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5.4.2. Սոցիալական

ապահովության ոլորտի զարգացման նպատակները
ռազմավարությունը
437. ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալական ապահովության բնագավառի հիմնական
գերակայություններն են`
1.
բնակչության աշխատանքի իրավունքի պաշտպանությունը,
2. բնակչության զբաղվածության ապահովվածությունը,
3. պետական կենսաթոշակային ապահովությունը,
4. սոցիալական աջակցության տրամադրումը,
5. ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը,
6. հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների սոցիալական
պաշտպանությունը:
438. Բնագավառի գերակա խնդիրները իրականացնելու նպատակով մշակվել են
հետևյալ 5 ծրագրերը, որոնք բերված են հավելված 5.4.2.- ում:
1.

և

Սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային
պայմանների բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների,
գործունեության կազմակերպում և համակարգում,
2. Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների մշակութային և սպորտային
կենտրոններում թեքահարթակների կառուցում,
3.
Աջակցություն ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող
«Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների մեղմացում և
տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության
մեծացում» ծրագրին՝ ենթածրագրերի (տարածքային սոցիալական պլանների)
միջոցով,
4. Փախստականների ընտանիքների բնակարանային ապահովում,
5. Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովում:
439. ՀՀ
Լոռու
մարզի
սոցիալական
ոլորտի
ռազմավարության
ֆինանսավորումը 2014-2017թթ. կազմում է 2,076,560.0 հազար դրամ (տես հավելված
5.4.1.), որից` 1,855,600.0 հազ. դրամը ակնկալվում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով,
իսկ 220,660.0 հազ. դրամը` դոնոր և այլ կազմակերպություններից:
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Աղյուսակ 5.4.26. ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալական ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)
Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
Ընդամենը
Ընդամենը
Կրթական օբյեկտներ
պահանջվող
պլանավորված
2014թ.
2015թ.
2016թ.
2017թ.
ֆինանսավորում
ֆինանսավորում

Հ/Հ

Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող
տարածքային մարմինների շենքային պայմանների
բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների
գործունեության կազմակերպում և համակարգում
Պետական բյուջե

1

դոնորներ և այլ աղբյուրներ

Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների մշակութային և սպորտային կենտրոններում
թեքահարթակների կառուցում
Պետական բյուջե

2

դոնորներ և այլ աղբյուրներ
Աջակցություն ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից
իրականացվող «Աշխատանքային միգրացիայի
սոցիալական հետևանքների մեղմացում և տեղական
զարգացման գործընթացում միգրանտների
ներգրավվածության մեծացում» ծրագրին
Պետական բյուջե

3

դոնորներ և այլ աղբյուրներ
Փախստականների ընտանիքների բնակարանային
ապահովում
Պետական բյուջե

4

դոնորներ և այլ աղբյուրներ
Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների
ընտանիքների բնակարանային ապահովում
Պետական բյուջե

5
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դոնորներ և այլ աղբյուրներ
Ընդամենը
Պետական բյուջե

դոնորներ և այլ աղբյուրներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

480,000.00

200,000.00

280,000.00

0.00

0.00

480,000.00

200,000.00
0.00

280,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

480,000.00
0.00

1,600.00

1,750.00

1,900.00

2,050.00

7,300.00

6,600.00

1,500.00

1,600.00

1,700.00

1,800.00

6,600.00

700.00

100.00

150.00

200.00

250.00

700.00

18,960.00

12,640.00

6,320.00

0.00

0.00

18,960.00

3,000.00
15,960.00

2,000.00
10,640.00

1000
5320

0
0

0
0

3,000.00
15,960.00

1,020,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

270,000.00

1,020,000.00

816,000.00
204,000.00

200,000.00
50,000.00

200,000.00
50,000.00

200,000.00
50,000.00

216,000.00
54,000.00

816,000.00
204,000.00

550,000.00

100,000.00

125,000.00

150,000.00

175,000.00

550,000.00

550,000.00
0.00

100,000.00
0.00

125,000.00
0.00

150,000.00
0.00

175,000.00
0.00

550,000.00
0.00

2,076,260.00
1,855,600.00
220,660.00
2,076,260.00

564,240.00
503,500.00
60,740.00
564,240.00

663,070.00
607,600.00
55,470.00
663,070.00

401,900.00
351,700.00
50,200.00
401,900.00

447,050.00
392,800.00
54,250.00
447,050.00

2,076,260.00
1,855,600.00
220,660.00
2,076,260.00

480,000.00
0.00
7,300.00
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5.4.3. Սոցիալական ապահովության ոլորտի զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքների ցուցանիշներ

Նախադրյալներ

Ոլորտային նպատակ՝
Բարձրացնել Լոռու մարզի բնակչությանը
մատուցվող սոցիալական
ծառայությունների մատչելիությունը և
որակը

1. Սոցիալական ծառայությունների հասցեականությունից և
Սոցիալական պաշտպանության
որակից բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերի
ոլորտը ՀՀ կառավարության
բավարարվածության աստիճանը
ուշադրության կենտրոնում է
2. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների
տեսակարար կշիռը, %
Ֆինանսական միջոցները
3. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների,
բաշխված են և ժամանակին
ծերերի տեսակարար կշիռը, %
հատկացված
4. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված
խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը, %
1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի
գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացում
ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային պայմանների
բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության կազմակերպում և համակարգում
1.1. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող
Շենքային պայմանները բարելավված սոցիալական
Ոլորտը ՀՀ կառավարության
կառույցների շենքային պայմանների
ծառայություններ մատուցող կառույցների տեսակարար
ուշադրության կենտրոնում է
բարելավում, սպասարկման որակի
կշիռը, %
ֆինանսական միջոցներն առկա են
բարձրացում, սպասարկում մեկ կանգառից
1.2. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող
Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցներում
Մարզում գործող սոցիալական
կառույցների (պետական, ոչ պետական)
(մարզպետարան, ՍԾՄՏՄ) նոր համակարգիչների
ծառայություններ մատուցողները
համակարգչային տեխնիկայով հագեցում և
տեսակարար կշիռը, %
շահագրգռված են փոխանակել
համացանցային կապով ապահովում
Կայուն համացանցային կապ ունեցող սոցիալական
իրենց տեղեկատվությունը
ծառայություններ մատուցող կառույցների թիվը, %
2. Սոցիալական ապահովության բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում
2.1. Մարզում սոցիալական ծառայություններ
Դասընթացներին մասնակցածների թիվը մարզպետարան,
մատուցող կազմակերպությունների
ՍԾՄՏՄ, ՏԻՄ, ՀԿ-ներ)
(պետական, ՏԻՄ, ոչ պետական)
Սոցիալական աշխատանք
սոցիալական աշխատանք կատարողներ
Դոնորների և մասնավոր բարերարների կողմից
կատարողները ցանկություն
կադրերի վերապատրաստում կարիքների
ֆինանսավորվող կարիքավոր խմբերին ուղղված
ունեն զարգացնելու սեփական
գնահատման, դոնորներ և հովանավորներ
աջակցության
ծառայությունների
թիվը
հմտությունները
որոնելու հմտությունների զարգացման, վերաբերյալ (դասընթացներ, միջազգային փորձ և
այլն)
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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3. Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովում

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2.

Կառուցված թեքահարթակների թիվը՝, %

ՀՀ կառավարության ծրագրային

Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների
ուղղություն
մշակութային և սպորտային կենտրոններում
թեքահարթակների կառուցում
4. Տարածքային սոցիալական պլանների կազմում և իրականացում
ԾՐԱԳԻՐ թիվ 3.

Իրականացված ծրագրերի թիվը

Միջոցառումների

Աջակցություն ՄԱԿ-ի Մանկական
Ծրագրերին մասնակից ընտանիքների թիվը
հիմնադրամի կողմից իրականացվող
«Աշխատանքային միգրացիայի
սոցիալական հետևանքների մեղմացում և
տեղական զարգացման գործընթացում
միգրանտների ներգրավվածության
մեծացում» ծրագրին՝ ենթածրագրերի
/տարածքային սոցիալական պլանների/
միջոցով
5. Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը
ԾՐԱԳԻՐ թիվ 4.
Փախստականների ընտանիքների
բնակարանային ապահովում

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 5.
Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած
զինծառայողների ընտանիքների
բնակարանային ապահովում

Բնակարանային պայմանները բարելավված
փախստական ընտանիքների թիվը
Բնակարանային պայմանները բարելավված
փախստական ընտանիքների տեսակարար կշիռը (%)
Բնակարանային պայմանները բարելավված զոհված կամ
հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների
թիվը
Բնակարանային պայմանները բարելավված զոհված կամ
հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների
տեսակարար կշիռը (%)

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

իրականացման համար
ակնկալվում է
ֆինանսավորում դոնոր
կազմակերպություններից

Միջոցառումների
իրականացման համար
ակնկալվում է ֆինանսավորում
պետբյուջեից և դոնոր
կազմակերպություններից
Միջոցառումների
իրականացման համար
ակնկալվում է ֆինանսավորում
պետբյուջեից
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6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6.1. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
6.1.1 Գյուղատնտեսության ոլորտի իրավիճակի վերլուծությունը
ՀՀ Լոռու մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերը 2012 թվականի դրությամբ

Բազմամյա
տնկարկներ

418.0

Այլ հողատեսքեր

42075.0

Արոտավայրեր

251154.6

Խոտհարքներ

ՀՀ Լոռու մարզ

Այդ թվում
Վարելահողեր

Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողեր, ընդամենը

հեկտար

35155.8

145714.1

27791.7

440. Լոռու մարզի ագրոպարենային համակարգը ներառում է 42,345 գյուղացիական
տնտեսություններ, գյուղատնտեսական, սննդի ու ագրոպարենային ոլորտի վերամշակող
արդյունաբերության, առևտրի ու սպասարկումների 59 ձեռնարկություններ ու
կազմակերպություններ, ինչպես նաև ալյուրի, հացի, հրուշակեղենի և մակարոնեղենի,
մսամթերքի, կաթնամթերքի, պահածոների, օղու, գարեջրի, հանքային ջրերի և ոչ
ալկոհոլային խմիչքների արտադրության՝ 166 տնտեսվարող սուբյեկտներ և անհատ
ձեռներեցներ, 2 սպանդանոց:
441.Մարզում յուրաքանչյուր տարի ցանվում է շուրջ 14,000 հա հացահատիկ, 5,0006,000 հա կարտոֆիլ, 1,500 հա բանջարեղեն, 12,000 հա բազմամյա և միամյա կերային
մշակաբույսեր, որոնց միջին բերքատվությունը հաճախ զիջում է hանրապետության միջին
ցուցանիշներին: Պատճառները` ինտենսիվ տեխնոլոգիաների բացակայությունը, սերմերի
ցածր
որակը,
գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
ֆիզիկական
և
բարոյական
մաշվածությունը: Գրեթե յուրաքանչյուր տարի մարզի ցանքատարածությունները խիստ
տուժում են տարերային տարբեր աղետներից (կարկտահարություններ, հորդառատ
անձրևներ, ջրհեղեղներ, փոթորիկներ), սակայն միշտ չէ, որ ՀՀ կառավարությունը
միջոցներ է ձեռնարկում տարերային տարբեր աղետներից տուժածներին օգնելու համար:
442.Սեփականաշնորհված են գյուղատնտեսական օգտագործելի հողատեսքերի 32.0
%-ը կամ 54,939 հա-ը (տնամերձով` 59,245 հա), այդ թվում վարելահողերի 83 %-ը կամ
32,430 հա-ը
(տնամերձով` 36,294 հա), որից ջրովի` 27.8 %-ը կամ 8712 հա-ը
(տնամերձով` 10113 հա), բազմամյա տնկարկների 74.3 %-ը կամ 1,029 հա-ը (տնամերձով`
2,654 հա), որից ջրովի` 975 հա-ը և խոտհարքների 54.7%-ը կամ 21,480 հա-ը:
443.Տարբեր պատճառներով (տարեկան միջին հաշվով) շրջանառության մեջ չի
դրվում շուրջ 8.4 հազ. հա վարելահող: Գյուղացիական տնտեսությունների մեծ մասը փոքր
չափերի են, արտադրության վարման, մեքենայացված աշխատանքների ու արտադրվող
ապրանքների
իրացման
կազմակերպման
հետ
կապված
դժվարությունները,
ապրանքանյութական արժեքների աճող գները հանգեցրել են նրան, որ դրանք հետզհետե
վերածվել են մանր, բնամթերային տնտեսությունների: Մեկ գյուղացիական տնտեսությանը
բաժին է ընկնում միջինը 0.6 հա վարելահող, 1,0 հա խոտհարք: Վերջին տարիներին ՀՀ
կառավարության կողմից մարզի հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով մարզին
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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տրամադրվում է աշնանացան ցորենի էլիտային և առաջին վերարտադրության, գարնան
գարու, առվույտի, կորնգանի և եգիպտացորենի բարձորակ սերմացուներ: Մարզի
հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից տրամադրված
աշնանացան ցորենի էլիտային և առաջին վերարտադրության, գարնանացան գարու,
առվույտի, կորնգանի և եգիպտացորենի բարձորակ սերմացուների շնորհիվ 2013 թվականին
նախորդ տարվա համեմատ ընդhանուր ցանվող տարածքները ավելացել են 3587 հա-ով:
Կարևոր աջակցություն է նաև ՀՀ կառավարության կողմից հողօգտագործողներին մատչելի
գնով ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի տրամադրումը: 2012թ.
մարզին հատկացվել է 2,134 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 1,050 տոննա դիզելային
վառելանյութ, իսկ 2013թ. գարնանը՝ 2,500 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 1,000
տոննա դիզելային վառելանյութ:
444. Մարզի համայնքներում մկնանման կրծողների դեմ պայքարի համար ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հատկացվում է ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան
պատրաստուկը, սակայն տարեց տարի հատկացվող պատվաստուկի քանակները նվազում
են: Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
անհրաժեշտ է կատարել համատարած պայքար:
445. Յուրաքանչյուր տարի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները խիստ տուժում
են տարերային տարբեր աղետներից՝ կարկտահարություն, հորդառատ անձրևներ,
հեղեղումներ, քամիներ: 2012թ. ՀՀ կառավարության կողմից մարզի 5 համայնքներում
տեղադրվել է 7 հակակարկտային կայաններ. Դսեղում՝ 1 հատ, Կուրթանում՝ 1 հատ,
Վարդաբլուրում՝ 1 հատ, Գյուլագարակում՝ 2 հատ, Գարգառում 2 հատ: Գյուղացիական
տնտեսությունների ցանքատարածութուններից կայուն բերք ստանալու համար անհրաժերտ
է մարզում ավելացնել հակակարկտային կայանքների քանակը: Մարզի գյուղատնտեսական
ինտենսիվ մշակության տարածքները կարկտահարությունից պաշտպանելու համար
տեղադրել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնոլոգիայով գործող
ռադիոմոդեմային հեռակառավարմամբ գազագեներատորային թվով 110 և ռեագենտային
թվով 10 հակակարկտային կայան, որոնց կառավարումն իրականացնել ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների նախարարության Մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության
ծառայություն ՊՈԱԿ-ի Դսեղի ռադիոլոկացիոն կենտրոնից:
Լոռու մարզի բուսաբուծության հիմնական արտադրական ցուցանիշները վերջին
երեք տարվա կտրվածքով.
2010թ.

2011թ.

2012թ.

հա

հազ. տ

հա

հազ. տ

հա

հազ. տ

Հացահատիկային և
հատիկաընդեղենային
մշակաբույսեր

8888

14.0

8650

22.1

9690

21.2

Կարտոֆիլ

3847

31.8

3458

38.9

3712

54.5

Բանջարանոցային
մշակաբույսեր

1311

12.6

1359

16.8

1359

18.0
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Հացահատիկային կուլտուրաներ
446. Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Յուրաքանչյուր տարի մարզում ցանվում է
8-9 հազ. հա աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսեր: 1 հա-ից միջինը ստացվում է 1518ց բերք, առանձին հողակտորներից 35-50ց/հա-ից բերք:
447.Հիմնախնդիրները - Բարձորակ, մարզի կլիմայական պայմաններին հարմարված
հացահատիկային մշակաբույսերի սերմացուների բացակայությունը:
448. Զարգացման հնարավորությունները - Ճյուղի զարգացման համար կարևոր է
ՀՀ Կառավարության կողմից մարզի հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով
աշնանացան ցորենի էլիտային և առաջին վերարտադրության, գարու, առվույտի, կորնգանի և
եգիպտացորենի բարձորակ սերմացուների տրամադրումը:
Կարտոֆիլաբուծություն
449.Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Յուրաքանչյուր տարի մարզում ցանվում է 56 հազ. հա կարտոֆիլ, սակայն տարեցտարի այդ ցուցանիշը նվազում է: Ցանքերի
կրճատման պատճառը կարտոֆիլի իրացման շուկայի բացակայությունն է և
ներկրվող բարձրորակ տնկանյութի բարձր գները:
450. Հիմնախնդիրները
1. Ներկրվող կարտոֆիլի տնկանյութի բարձր գինը:
2. Մարզում արտադրված կարտոֆիլի տնկանյութի և պարենային կարտոֆիլի
իրացման ցածր գինը:
3. Կարտոֆիլի արտահանման շուկաների բացակայություն:
451.Զարգացման հնարավորությունները
1.
Արտադրված կարտոֆիլի իրացման խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է
ստեղծել վերամշակման արտադրամասեր:
2. Ստեղծել սառնարանային տնտեսություններ:
Բանջարաբուծություն
452. Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Մարզում յուրաքանչյուր տարի ցանվում է
1,250-1,500 հա բանջարանոցային մշակաբույսեր: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ
են կազմում կաղամբը, լոբին, վարունգը և լոլիկը:
453.Հիմնախնդիրները
1. Բարձրորակ, բարձր բերքատու, շուկայի պահանջները բավարարող
բանջարանոցային մշակաբույսերի սերմացուների բացակայություն
2. Բանջարանոցային մշակաբույսերի պահպանության համար սառնարանային
տնտեսությունների և պահեստների բացակայություն
3. Մարզում բանջարանոցային մշակաբույսերի վերամշակման արտադրամասերի
բացակայություն
454. Զարգացման հնարավորությունները
1.Աջակցել բանջարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին բարձր բերքատու
բանջարանոցային մշակաբույսերի սերմացուներով ապահովելու գործում:
2. Ստեղծել բանջարեղենի պահպանման սառնարանային տնտեսություններ:
3. Բանջարեղենի իրացման խնդիրը լուծելու համար ստեղծել բանջարեղենի
վերամշակման փոքր ձեռնարկություններ:
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Կերարտադրություն
455.Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Մարզում առկա գյուղատնտեսական
կենդանիների խնամքի, պահվածքի և մթերատվության բարձրացման գործում կարևոր
նշանակություն ունի բարձրորակ կերերով նրանց ապահովումը: Միջին հաշվով
յուրաքանչյուր տարի մարզում կուտակվում է 95,000 տ խոտ, 8,660 տ ծղոտ, 1,280 տ սիլոս,
8,348 տ կերի արմատապտուղ: Մարզում ցանվում է շուրջ 10,000 հա կերային
մշակաբույսեր, որտեղ գերակշռողը բազմամյա խոտաբույսերն են, հատկապես կորնգանը և
առվույտը:
456.Հիմնախնդիրները
1. Հյութալի կերերի բացակայություն:
2. Կերակրման հավելանյութերի բացակայություն:
457. Զարգացման հնարավորությունները
1. Մարզում աջակցել բազմամյա խոտաբույսերի սերմաբուծությամբ զբաղվող
տնտեսավարողներին բարձրորակ սերմեր արտադրելու և այն բազմացնելու
համար:
2. Լուրջ ուշադրություն դարձնել եգիպտացորենի ցանքատարածությունների
ավելացմանը, որը կապահովի բարձորակ սիլոսի և բարձրարժեք հատիկային
կերերի բազան:
3. Լուրջ ուշադրություն դարձնել կերի ճակնդեղի և կերի դդմիկի արտադրության
վրա:
4. Ստեղծել համակցված կերերի արտադրամաս, որը կապահովի
գյուղատնտեսական կենդանիների պահանջները:
5. Ստեղծել խոտալյուրի արտադրություն:
Այգեգործություն
458.Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին
(1993-96թթ.) մարզում կար շուրջ 5,000 հա պտղատու այգիներ: 2011թ. մարզի այգիները
կազմում են 2654 հա (ներառյալ տնամերձերը): Մարզի ցածրադիր գոտու համայնքներում
հեռանկարային ճյուղ է կորիզավորների այգիների հիմնումն ու զարգացումը (դեղձ,
ծիրան, սալոր, կեռաս): Կան բոլոր նախադրյալները այդ ճյուղի զարգացման համար:
459.Հիմնախնդիրները
1. Տնկարանային տնտեսությունների բացակայություն:
2. Զարգացած այգեգործություն ունեցող երկրներից նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ
տեղեկատվության բացակայություն:
3. Պտղի վերամշակման արտադրամասերի բացակայություն:

1.
2.
3.

460.Զարգացման հնարավորությունները
Այգեգործության զարգացման համար անհրաժեշտ է բնակչությանն ապահովել
բարձրորակ, լավագույն սորտային հատկանիշներ ունեցող տնկիներով:
Անհրաժեշտ է աջակցել նշված համայնքներին` ստեղծելու իրենց տնկարանային
տնտեսությունները:
Մարզում ստեղծել պտղի, հատապտղի վերամշակման արտադրություններ, որտեղ
կմթերվեն մարզում արտադրված էկոլոգիական մաքուր վայրի հատապտուղները և
այգիներում աճեցված բարձրորակ պտուղները, խթանելով ճյուղի զարգացմանը:
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Գյուղատնտեսական տեխնիկա
461. Ներկա վիճակի նկարագրությունը - 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի
ագրոհամալիրում առկա է.
Տեխնիկայի տեսակը

Առկա քանակը,

Որից` սարքին վիճակում,

Սարքինության մակարդակը,

հատ

հատ

%.

Տրակտորներ

1 700

1 350

79.4

Բեռնատար ավտոմեքենաներ

1 660
110
706
406
14
43
144
390
212
140

1 280
87
671
370
10
35
126
348
185
110

77.1
79.1
95.0
91.1
71.4
81.4
87.5
89.2
87.3
78.6

Հացահատիկահավաք կոմբայն
Տրակտորային կցասայլեր
Տրակտորային խոտհնձիչներ
Կերահավաք կոմբայններ
Հատիկազտիչ մեքենաներ
Տրակտորային շարքացաններ
Տրակտորային գութաններ
Կուլտիվատորներ
Հավաքիչ - մամլիչներ

462.Մարզի համայնքներում առկա գյուղ. տեխնիկան և գյուղ. գործիքները գտնվում են
ֆիզիկական և բարոյական մաշված վիճակում: Մարզի մեքենատրակտորային պարկը
նորացման կարիք ունի: Լոռու մարզում 2011-2015թթ. իրականացվող «Համայնքների
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության» ծրագրի շրջանակներում,
2012թ-ին տեխնիկական միջոցներ են տրամադրվել Մարց համայնքին՝ հակավորող մեքենա,
Ահնիձորին՝ տրակտոր և հակավորող մեքենա, Քարինջին՝ հակավորող մեքենա, Դսեղին՝
տրակտոր և հակավորող մեքենա: Տեխնիկայի տրամադրման ծրագիրն ընթացքի մեջ է:
463.Հիմնախնդիրները
1. Նոր ժամանակակից մեծ և փոքրածավալ գյուղտեխնիկայի և գործիքների
բացակայությունը:
2. Առաջարկվող
բարձր
գներ,
որոնք
մատչելի
չեն
գյուղացիական
տնտեսություններին:
464.Զարգացման հնարավորությունները
1.Մարզում ստեղծել «Ագրոսպասարկում» միավորումներ, նրանց տրամադրել
անհրաժեշտ գյուղ.գործիքներ և գյուղ. տեխնիկա, որոնք կարող են իրականացնել
վճարովի ծառայություններ
2. Համայնքներում ստեղծել գյուղատնտեսական կոոպերացիաներ, նրանց տրամադրել
անհրաժեշտ գյուղ.գործիքներ և գյուղ. տեխնիկա, որոնք կարող են իրականացնել
վճարովի ծառայություններ:
465.Ոլորտի թույլ կողմերը.
1.
2.
3.
4.

Գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի բացակայություն
Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման շուկաներում գների ցածր մակարդակը
Նոր գյուղ.տեխնիկայի և գյուղ.գործիքների անբավարար քանակը
Սեփականաշնորհված հողակտորների փոքր չափերը՝ (միջինը 1 հա է մի քանի
հողակտորի վրա):

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

142

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

5. Կարտոֆիլի արտադրության արդյունքում շուկայում նկատվում է գերարտադրություն,
ինչը բերում է ցածր գնի, ինչի պատճառով կրճատվում է կարտոֆիլի
ցանքատարածությունները,
6. Հացահատիկի ցանքատարածությունները տարեցտարի պակասում են,
որի պատճառներն են.
ա) հացահատիկի ցածր բերքատվությունը
բ) շուկայում հացահատիկի էժան գինը, որի պատճառով նվազել է ճյուղի
շահութաբերությունը:
466.Առաջարկություններ
1. Առ այսօր մշակությունից դուրս մնացող վարելահողերի աստիճանաբար
շրջանառության մեջ ներգրավումը
2. Խաթարված և էրոզացված վարելահողերի վերականգնումը և բարելավման
միջոցառումների իրականացումը
3. Թումանյանի
նախկին
տարածաշրջանում
խաղողագործության
և
պտղաբուծության վերականգնման կայունացումն ու հետագա զարգացումը
4. Կիրառվող ագրոտեխնիկայի մակարդակի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
բերքատվության բարձրացումը
5. Գյուղատնտեսության վարման առավել արդյունավետ եղանակների ներդրումը
6. Հացահատիկային, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ու կարտոֆիլի
սերմնաբուծության և սորտաթարմացման հիմնահարցերի արմատական լուծումը,
սերմապահովվածության մակարդակի բարձրացումը
7. Բազմամյա կերաբույսերի և բարձրորակ անասնակերերի արտադրության
կատարելագործում
8. Զբաղվել մարզի բնակլիմայական պայմանների հարմարված մշակաբույսերի
սերմացուների ձեռք բերման և բազմացման հարցերով:
9. Գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրում:
10. Կարտոֆիլաբուծության զարգացման համար անհրաժեշտ է մարզում ստեղծել
կարտոֆիլի վերամշակման արտադրամաս
11. Ճյուղի զարգացմանը կնպաստի արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ
նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը
12. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և էկոլոգիապես մաքուր բերք
ստանալու
համար
խիստ
կարևոր
է
մարզում
առկա
օրգանական
պարարտանյութերի օգտագործումը, անհրաժեշտ է խթանել տեղական
պարարտանյութերի արտադրությունը:
13. Բացատրական աշխատանքների շնորհիվ գյուղացիների ուշադրությունը սևեռել
հացահատիկի մշակության ինտենսիվ տեխնոլոգիայի կիրառմանը՝ հատկապես
ոռոգելի դաշտերում հացահատիկի ցանքերին:
14. Առավել մեծ ուշադրություն դարձնել կրծողների և գյուղտնտեսական
մշակաբույսերի այլ վնասատուների դեմ պայքարին, որի համար անհրաժեշտ է
իրականացնել պայքարի և միասնական հսկողության զանանզան մեթոդներ:
15. Առկա գործարանների հզորությունների հիմքի վրա ստեզծել գյուղ. գործիքների
արտադրություն:
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Անասնապահություն
467.Ներկա վիճակի նկարագրությունը - Լոռու մարզում 2013 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ հաշվառվել է 81540 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, որից` կովեր 39127
գլուխ, խոզեր` 13701 գլուխ, ոչխարներ և այծեր` 32190 գլուխ: 2012 թվականին մարզում
արտադրվել է 15.1 հազ. տոննա միս, 77.7 հազ. տոննա կաթ, 47.3 մլն հատ ձու, 65.7 տոննա
բուրդ, 310 տոննա մեղր:
468.Գյուղատնտեսությունում արտադրության կազմակերպման ձևերը և նրանց
չափերը
- Լոռու
մարզի գյուղատնտեսությունում
արտադրության
հիմնական
կազմակերպման ձևը գյուղացիական տնտեսություններն են: Մարզում 2013թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ հաշվառված են 42,345 գյուղացիական տնտեսություններ:
469.Մարզի գյուղացիական տնտեսությունների չափերի վերաբերյալ պատկերացում է
տալիս մեկ տնտեսության հաշվով գյուղատնտեսական կենդանիների թվաքանակը:
470.Գյուղացիական տնտեսություններին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային
կազմակերպություններին բաժին ընկնող գյուղատնտեսական կենդանիների միջին
գլխաքանակը՝ 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բերված է Աղյուսակ 6.1.1.1 –ում:
Գյուղացիական տնտեսություններին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային
կազմակերպություններին բաժին ընկնող գյուղատնտեսական կենդանիների միջին
գլխաքանակը՝ 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Աղյուսակ 6.1.1.1.
Մեկ գյուղացիական տնտեսությանը և առևտրային կազմակերպության
միջին հաշվով բաժին ընկնող անասնագլխաքանակը
Խոշոր
որից՝
Ոչխարներ Խոզեր
Պայմանական
եղջերավոր
Կովեր
և այծեր
անասնագլխաքանակ
անասուններ

ՀՀ Լոռու մարզ
Ընդամենը
Հանրապետությունում

1,86

0.9

0.71

0.32

1,95

1.94

0.89

1.98

0.42

2.13

471. Ներկայացված տվյալներից երևում է, որ մեկ գյուղացիական տնտեսությանը և
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեկ առևտրային կազմակերպությանը բաժին ընկնող
գյուղատնտեսական կենդանիների միջին
վիճակագրական գլխաքանակը գրեթե
համապատասխանում է hանրապետության միջին ցուցանիշներին: Գյուղացիական
տնտեսությունների
անասնապահության
ճյուղի
չափերը
բնորոշող
ներկայացված
ցուցանիշները նույնպես վկայում են տնտեսությունների մասնատվածության մասին:

472. Գյուղատնտեսության անասնաբուծության ճյուղում ստեղծված իրավիճակը
Լոռու մարզի անասնապահության ճյուղը բնութագրող ցուցանիշները տրված են 6.1.1.2. և
6.1.1.3. աղյուսակներում:
.

Աղյուսակ 6.1.1.2.Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի 2010-2013թթ.
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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տվյալները հունվարի 1-ի դրությամբ
Խոշոր եղջերավոր
անասուններ

որից՝ Կովեր

2010թ. 2011թ 2012թ. 2013թ 2010թ 2011թ

Լոռի
Հայաստանի
Հանրապետ.
Մարզի
տեսակարար
կշիռը (%)

(հազ. գլուխ)
Ոչխարներ և այծեր

Խոզեր

2012թ 2013թ 2010թ 2011թ

2012թ 2013թ 2010թ 2011թ

2012թ 2013թ

69.0

69.7

74.3

81.5

35.1

33.6

36.1

39.1

9.5

8.5

7.4

13.7

28.5

28.7

28.7

32.1

570.6

571.4

599.2

661.0

273.9

272.6

283.3

303.3

112.6

114.8

108.1

145.0

511.0

532.5

590.2

674.7

12.1

12.2

12.4

12.3

12.8

12.3

12.7

12.9

8.4

7.4

6.8

9.4

5.6

5.4

4.9

4.8

Անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները 2010-2012թթ.-ին
Աղյուսակ 6.1.1.3.

Լոռի
Հայաստանի
Հանրապետ.
Մարզի
տեսակարար
կշիռը
(%)

Իրացվել է միս կենդանի
Կաթ
քաշով (հազ. տոննա)
(հազ. տոննա)
2010թ
2011թ 2012թ 2010թ 2011թ 2012թ
14.6
15
15
77.1
76.2
77.7

Ձու
(մլն հատ)
2010թ 2011թ 2012թ
39.7
47.3
47.3

124.3

127.9

130.3

600.9

601.9

618.2

719.2

633.6

658.1

11.7

11.7

11.6

12.8

12.7

12.6

5.7

7.5

7.2

473. ՀՀ Լոռու մարզը մասնագիտացված է կաթնամսային անասնաբուծությամբ:
Խոշոր եղջերավորների և խոզերի գլխաքանակը վերջին տարիների միջին տվյալներով
կազմել է Հանրապետության համապատասխանաբար 12.3%-ը և 8.13%-ը, իսկ մսի իրացումը
և կաթի արտադրությունը՝ 11.7%-ը
և 12.7%-ը: Մարզում նկատվում է ինչպես
գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, այնպես էլ անասնապահական մթերքների
արտադրության աճ:
474. Ներկայումս ազգաբնակչության մոտ կուտակվել է մեծ քանակությամբ բուրդ և
մեղր՝ իրացման հնարավորություն չունենալու պատճառով: Այս տենդենցը շարունակվելու
դեպքում կկորցնենք մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի մեծ մասը և
մեղվաբուծությամբ զբաղվող մարդիկ կհիասթափվեն մեղվաբուծությունից:
իրականացվող
«Համայնքների
475.ՀՀ
Լոռու
մարզում
2011-2015թթ.
գյուղատնտեսական
ռեսուրսների
կառավարման
և
մրցակցության»
ծրագրի
շրջանակներում, 2012թ-ին Լորուտ, Դսեղ, Շամուտ, Ահնիձոր, Քարինջ, Մարց համայնքների
արոտներում աշխատանքներ են տարվվել արոտների ջրարբիացման ու ճանապարհների
վերանորոգման հետ կապված:
476. 2012թ. հունիս ամսին ֆրանսիայի MRE-ի (Անասնաբուծության շրջանային տուն)
կողմից Լոռու մարզում կատարած փորձագիտական այցի և Լոռու մարզպետի 2012թ.
տարեվերջին Պրովանս Ալպ Կոտ դԱզուր այցելություն արդյունքում սահմանվեց «Լոռու
մարզում անասնաբուծության զարգացման համագործակցություն» ծրագիրը: Այս ծրագրի
նպատակն է ֆրանսիայի ՊԱԿԱ շրջանի Կարմեժանի լիցեյի ոչխարաբուծական ֆերմայի
օրինակով Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում հիմնել տնտեսություն՝ մսատու
ոչխարաբուծությունը զարգացնելու, անասնապահների մասնագիտական գիտելիքները
կատարելագործելու և այն արտադրության մեջ ներ դնելու նպատակով:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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477. Տոհմային գործ Կերի կայուն բազայի բացակայությունը, կերային
մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների
նվազումը
ոչ
միայն
հանգեցրին
անասնագլխաքանակի և անասնապահական մթերքի և հումքի արտադրության
կրճատմանը, այլև լուրջ խոչընդոտներ ստեղծեցին լայնածավալ տոհմասելեկցիոն համալիր
միջոցառումների իրականացման համար: Մարզում
անասնաբուծության
զարգացման,
բարձր մթերատու և տոհմային հատկանիշներով օժտված կենդանիներ աճեցնելու և
նախիրներն ու հոտերը որակյալ կազմով համալրելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել
տոհմային տնտեսություններ, ակտիվացնել տոհմասելեկցիոն աշխատանքները, ընդլայնել
գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման ծավալները:
478. Առաջնային խնդիր է համարվում արհեստական սերմնավորման տակ
սկզբնական շրջանում ընդգրկել առկա գլխաքանակի գոնե 20-25%-ը, որը կնպաստի
կենդանիների հիվանդությունների կանխմանը և մթերատվության բարձրացմանը:
Կարևորվում է նաև մարզում տոհմային տնտեսությունների ձևավորումը, որոնք տոհմային
կենդանիներ կմատակարարեն մարզի անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիական
տնտեսություններին:
Մարզում
գյուղատնտեսական
կենդանիների
արհեստական
սերմնավորման կազմակերպման մեխանիզմը հետևյալն է.
1.Ստեփանավան
քաղաքում
գտնվող
«Մարզային
գյուղատնտեսական
անասնաբուժական
սպասարկման
կենտրոնի»
միջոցով
գյուղատնտեսական
կենդանիների արհեստական սերմնավորման կազմակերպում
2.CARD կազմակերպության կողմից արհեստական սերմնավորում իրականացնող
համայնքային տեխնիկ-մասնագետների պատրաստում
3.Համայնքների ղեկավարների աջակցությամբ նախիրներից և հոտերից ցուլերի և
խոյերի հանում
4.Տեղեկատվության
տրամադրում
մարզի
ֆերմերներին
և
գյուղացիական
տնտեսություններին ցեղերի բարելավման ուղղությամբ
479. Անասնաբուժություն - Ելնելով
Հանրապետության
առանձին
տարածաշրջաններում
տիրող
կենդանիների
վարակիչ
հիվանդությունների
համաճարակային վիճակից և ղեկավարվելով «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքով,
Հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները կանխելու նպատակով
իրականացվում են հակահամաճարակային միջոցառումներ: Եթե 1992թ.-ին կանխարգելիչ
միջոցառումներ են իրականացվել կենդանիների 25 հիվանդություների դեմ, ապա
հիմնականում ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության պատճառով, 2002թ.-ին՝ 14,
իսկ 2010-2013թթ.-ին` 10 տիպի վարակիչ հիվանդությունների դեմ: «ՀՀ 2004-2006թթ.
պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր» ՀՀ կառավարության 2003թ. օգոստոսի
N1030-Ն որոշմամբ իրականացվել է բրուցելոզ, պալարախտ, սիբիրախտ, դաբաղ, էմկար,
պաստերելիոզ և ժանտախտ հիվանդությունների դեմ: Մարզում ՀՀ պետական բյուջեի
հաշվին իրականացվում են 10 տիպի հակահամաճարակային միջոցառումներ՝ խ.ե.կ. և
մ.ե.կ բրուցելյոզ, դաբաղ, սիբիրախտ,. մ.ե.կ. բրադզոտ, խ.ե.կ տուբերկուլյոզ,
պաստերելյոզ, խշխշան պալար, խոզերի դասական ժանտախտ, թռչունների Նյու-Քասլ և
մեղուների վարրոատոզՎերջին տարիներին գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ
հիվանդությունների դեմ
պայքարի միջոցառումների անվանացանկի կրճատման
հետևանքով,
որոշակիորեն վատթարացել է
համաճարակային վիճակը
Հանրապետությունում:
480. Ստեղծված իրավիճակում Լոռու մարզում առաջնահերթ խնդիր է դառնում
անասնաբուժական պարտադիր միջոցառումների մեջ ներառվող հիվանդությունների
ցանկի աստիճանական ընդլայնումը, անասնաբույժների աշխատանքի արդյունատվության
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բարձրացումը և նրանց մասնագիտական ու տեխնիկական կարողությունների
ուժեղացումը:
Վերջին
տարիների
ընթացքում
մարզի
տարածաշրջաններում
անասնաբուժասանիտարական ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվել պարբերաբար
բռնկվող խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ: Բացի պետպատվերով
նախատեսված հիվանդությունների պատվաստումներից ակտիվորեն իրականացվում են
նաև պատվաստումներ այլ հիվանդությունների նկատմամբ:
481.¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ ¨ ³åñ³Ýù³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Գյուղատնտեսության կայունության, գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների
ապահովման և գյուղատնտեսության վերարտադրության համար կարևոր հանգամանք է
արտադրանքի իրացման խնդրի լուծումը, որը բնութագրվում է արտադրության
ապրանքայնության մակարդակով: 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ապրանքայնության
մակարդակի
ուղղությամբ
կատարված
ուսումնասիրությունների
արդյունքները
ներկայացված են աղյուսակ 6.1.1.4.-ում:
Գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքայնության մակարդակը բնորոշող ցուցանիշները
Աղյուսակ 6.1.1.4.
Ապրանքայնության մակարդակը (%)
Մթերքների անվանումը
Լոռու մարզ
Հայաստանի Հանրապետություն
Հացահատիկ
17
33.0
Կարտոֆիլ
15.9
40.8
Բանջարանոցային մշակաբույսեր
46.3
78.0
Խաղող
37.7
85.6
Պտուղ
16.7
65.9
72.3
83.7
Միս
54.2
51.1
Կաթ և կաթնամթերք
23.0
45.5
Ձու
13.0
49.1
Բուրդ
41.8
52.7
Մեղր

482. Գյուղատնտեսության ապրանքայնության մակարդակը
զգալիորեն ցածր է
Հանրապետության
միջին
ցուցանիշներից:
Ըստ
հաշվարկների
Լոռու
մարզի
գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքայնության մակարդակը կազմում է 45.56%, որը
բավականին ցածր ցուցանիշ է և այն չի կարող ապահովել գյուղատնտեսության արդյունավետ
վերարտադրություն:
483. Ներկայացված տվյալները վկայում են, որ մարզի
գյուղատնտեսության համար
կարևոր հիմնախնդիր է մնում անասնապահական մթերքի իրացումը: Անհրաժեշտ է աջակցել
գյուղատնտեսական մթերք արտադրողներին իրացման և արտահանման գործում,
իրականացնել
համապատասխան
միջոցառումներ
գյուղատնտեսական
մթերքի
ապրանքայնության
մակարդակը
բարձրացնելու
ուղղությամբ,
որոնցով
մեծապես
պայմանավորված է
գյուղացիական տնտեսությունների կայունությունը և գյուղական
բնակավայրերում աղքատության հաղթահարման հնարավորությունը:
484. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի տարեցտարի աճ: 2017թ.
ենթադրվում է մարզում ունենալ 85-90 հազ. խոշոր եղջերավոր անասուններ, որից
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կովեր՝ շուրջ 45-50 հազար գլուխ: 1 ֆուրաժային կովի կաթնատվությունը կկազմի
2100-2200կգ:
2. Մարզում հետզհետե ավելանում են առավելապես կաթնամսային ուղղության ցեղերի
ներդրման շեշտադրմամբ խոշոր ֆերմերների քանակը: Շարունակվում է կաթի
վերամշակման ավանդույթների վերականգնումն ու զարգացումը:
3. Մարզի ֆերմերային տնտեսություններում աստիճանաբար ներ է դրվում նորածին
հորթերի բացօդյա պահվածքի եղանակը:
4. Զարգացող խոզաբուծությունը` խոզի մսի արտադրության աճը խոզերի
արդյունաբերական աճեցման միջոցով:
5. Զարգացող մեղվաբուծությունը` մեղրի և մեղրամոմի արտադրության ծավալների
աճը:
6. Անասունների կերակրման և խնամքի նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում,
անասնապահության մեքենայացում, ինտենսիվ կերակրման միջոցով մսի աճեցում:
7. Խոտհարքների և արոտավայրերի առկայությունը:
8. Հանրապետությունում գործող վարկային ծրագրերի և դոնորների կողմից մարզի
գյուղատնտեսության ոլորտում որոշակի ներդրումների առկայությունը:
485. Ոլորտի թույլ կողմերը
1. Գյուղատնտեսության ապրանքայնության ցածր մակարդակը (հիմնական պատճառը
գյուղմթերքների
իրացման
ենթակառուցվածքների
անկատարությունն
է,
ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը):
2. Արտադրության մասնատվածությունը (գյուղացիական տնտեսությունները ունեն
փոքր չափեր և դրանց խոշորացման միտումները դեռևս զգալի չեն, մեկ
գյուղացիական տնտեսությանն պայմանական անասնագլխաքանակը 1.95 է):
3. Գյուղտնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների անկատար վիճակը և
արտադրության պահանջներին համապատասխան դրանց ձևավորման չափազանց
դանդաղ ընթացքը մասնավորապես՝
4. տոհմային
գործի
կազմակերպման
անբավարար
վիճակը,
տոհմային
տնտեսությունների
բացակայությունը,
5. անասնաբուժական
պարտադիր
միջոցառումների
մեջ
ընդգրկվող
հիվանդությունների փոքր ընդգրկվածությունը:
6. Արոտների և խոտհարքների բարելավման ուղղությամբ աշխատանքների
բացակայությունը:
7. Գյուղական
բնակավայրերում
գյաղտնտեսական
հումքի
վերամշակման
արտադրական կարողությունների գրեթե բացակայությունը և դրանց ստեղծման
դանդաղ ընթացքը:
8. Գյուղացիական
տնտեսություններին
տեղեկատվական,
խորհրդատվական
ապահովման բնագավառի դեռևս անկատարությունը:
9. Գյուղացիական տնտեսությունների
կողմից
մարկետինգի, շուկայավարման
չափազանց ցածր մակարդակը:
10.
Գյուղատնտեսության
ոլորտում
ապահովագրական
համակարգի
բացակայությունը:
486. Հնարավորություններն են.
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1.

Գյուղատնտեսական
կենդանիների
մթերատվության
ավելացումը
և
անասնապահական մթերքների որակի և արտադրության արդյունավետության աճը:
2. Գյուղատնտեսական
մեծածախ
շուկային
համապատասխան
կառույցների
ձևավորման, ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների բարելավման
միջոցով
գյուղատնտեսական մթերքների իրացման խնդիրների լուծումը,
գյուղատնտեսության ապրանքայնության մակարդակի բարձրացումը:
3. Գյուղացիական տնտեսությունների տեղեկատվության և խորհրդատվության
մատչելիության բարձրացումը և համակարգի կատարելագործումը:
4. Գյուղատնտեսությունում իրականացվող վարկային ծրագրերի համամապատասխան
բաղադրիչների նպատակաուղղումը գյուղատնտեսության վարկավորման, տոհմային
գործի ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրներին:
5. Գյուղատնտեսության ոլորտի առանձնահատկություններից ելնելով, վարկավորման
ծավալների ընդլայնումը,
վարկավորման ժամկետների և գրավադրման
պայմանների մատչելիության մակարդակի բարձրացումը:
6. Կաթնամսային անասնապահության և հատկապես ոչխարաբուծության համար
զարգացման հնարավորությունների առկայությունը:
7. Մարզի գյուղացիական տնտեսությունների կողմից արտադրության ծավալների
ընդլայնման և արտադրության արդյունավետության բարձրացման ձգտումը:

487. Խոչընդոտներն են.
1. Նշված
հնարավորությունների
իրականացման
համար
գյուղացիական
տնտեսությունների սեփական միջոցների բացակայությունը:
2.Հանրապետության բնակչության ցածր եկամուտների հետևանքով, վճարունակ
պահանջարկի
ցածր
մակարդակը,
հետևանքը՝
գյուղմթերքների
իրացման
բարդությունները:
3.Արտադրանքի
արտահանման
համար
տնտեսությունների
սակավ
հնարավորությունները և դրա իրացմամբ զբաղվող կառույցների գրեթե բացակայությունը:
4.Գյուղատնտեսական արտադրության բարձր ռիսկի առկայությունը և ապահովագրական
համակարգի բացակայությունը:
488. Գյուղատնտեսության վարկավորումը
- Գյուղատնտեսության ոլորտի
առանձնահատկություններով
պայմանավորված
գյուղացիական
տնտեսություններն
արտադրական գործընթացում ունենում են ինչպես շրջանառու միջոցների համալրման
այնպես էլ խոշոր ներդրումների անհրաժեշտություն: Վերջիններիս ապահովման հիմնական
ձևը վարկավորումն է, որն իրականացվում է առևտրային բանկերի, միկրովարկավորման
ձեռնարկությունների միջոցով: Սակայն խնդիր է շարունակում մնալ վարկավորման
կարճաժամկետությունը, չափը, տոկոսադրույքը, բանկերում գրավադրման պայմանները:
Բանկերի
և վարկային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունները
ձեռնտու չեն մարզի աղքատ գյուղացիական տնտեսություններին և չեն բավարարում
վարկավորման պահանջը: Շատ աղքատ գյուղացիական տնտեսություններ ընդհանրապես
չեն դիմում վարկատու կազմակերպություններին: Ուստի կարևոր խնդիր է շարունակում մնալ
գյուղատնտեսական վարկերի հասանելիության ապահովումն աղքատ գյուղացիական
տնտեսությունների և ձեռնարկությունների համար:
489. ՀՀ Լոռու մարզի ագրարային ոլորտի հետագա զարգացման գործում լուրջ
ներդրում ունի ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ բանկը: Բանկի տրամադրած գյուղատնտեսական
վարկերի մեծությունը 2012թ. տարեվերջի դրությամբ կազմել է 1.783 մլրդ դրամ: Բանկի
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վարկային պորտֆելի մեջ գյուղատնտեսական վարկերի տեսակարար կշիռը կազմում է
27.3%:
490. Խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - Գյուղատնտեսության զարգացման
համար
կարևոր
նշանակություն
ունի
գյուղացիական
տնտեսությունների
և
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գործարարների մասնագիտական կարողությունների
ուժեղացումը, խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատչելիության
բարձրացումը, դրանք առավել նպատակային և հասցեագրված դարձնելը: Այս ծրագրի
ռազմավարությունը ենթադրում է հետևյալ կարևոր միջոցառումների իրականացումը.
1. «Լոռու գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի (ԳԱՄԿ) ՓԲԸ-ի»
կողմից կազմակերպել դասընթացներ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության
և վերամշակման առաջավոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
2. Անցկացնել սեմինար դասընթացներ տնտեսավարման արդյունավետ ձևերի,
մասնավորապես կոոպերացիայի, արմատավորման ուղղությամբ:
3. Մշակել տեղեկատվական թերթիկներ, բուկլետներ
անասնապահության և
անասնաբուծությանը վերաբերվող մասնագիտական աշխատանքների մասին:
4. Իրականացնել գյուղատնատեսների, ֆերմերների գիտելիքների հարստացմանն
ուղղված միջոցառումներ:
491. Խորհրդատվական ծառայությունները պետք է բխեն գյուղացիական
տնտեսությունների
և
գյուղատնտեսական
կազմակերպությունների
շահերից
և
համապատասխանեն շուկայական տնտեսության պահանջներին: Խորհրդատվության
արդյունավետությունն
ապահովելու
համար
նպատակահարմար
է
նախապես
ուսումնասիրել և բացահայտել գյուղատնտեսության առաջնահերթ խնդիրները և ծրագրերի
իրագործման ընթացքում ապահովել հետադարձ կապը գյուղացիական տնտեսությունների
և գյուղատնտեսական կազմակերպությունների հետ:
492. Անհրաժեշտ
է
հզորացնել
գյուղատնտեսների
մասնագիտական
կարողությունները գյուղմթերքների արտադրության և վերամշակման առաջավոր
տեխնոլոգիաների,
տնտեսավարման
արդյունավետ
ձևերի
(կոոպերացիայի)
արմատավորման վերաբերյալ:
493. Գյուղատնտեսության
բնագավառում
կարևորելով
գյուղացիական
տնտեսություններին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին գիտական մշակումների,
առաջավոր փորձի, նոր տեխնոլոգիանների ներդրման, կարիքների բացահայտման,
տեղեկատվության և այլնի փոխանցման անհրաժեշտության հարցը էլ ավելի կարևոր է
դառնում խորհրդատվական համակարգի հզորացման և զարգացման խնդիրը:
494. Հիմնախնդիրները
1.

Մարզում անասնաբուծության զարգացման, բարձր մթերատու և տոհմային
հատկանիշներով օժտված կենդանիներ աճեցնելու և նախիրներն ու հոտերը որակյալ
կազմով համալրելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել տոհմային տնտեսություններ,
ակտիվացնել տոհմասելեկցիոն աշխատանքները, ընդլայնել գյուղ. կենդանիների
արհեստական սերմնավորման ծավալները:
2. Ստեղծված իրավիճակում Լոռու մարզում առաջնահերթ խնդիր է դառնում
անասնաբուժական պարտադիր միջոցառումների մեջ ներառվող հիվանդությունների
ցանկի
աստիճանական
ընդլայնումը,
անասնաբույժների
աշխատանքի
արդյունատվության բարձրացումը և նրանց մասնագիտական ու տեխնիկական
կարողությունների ուժեղացումը:
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3. Ստեղծելով մսի, բրդի, մեղրի ընդունման և վերամշակման ձեռնարկություններ,
մարզում
կբարձրանա թե անասունների գլխաքանակը, թե գյուղատնտեսական
մթերքների արտադրության ծավալները:
4. Աջակցել
համայնքներում
գյուղատնտեսական
կենդանիների
հաշվառման
աշխատանքներին:
Դրանով
կավելանա
գյուղատնտեսական
կենդանիների
գլխաքանակը, կպակասեն սուր վարակիչ հիվանդությունների քանակությունը, բարձր
հիմքերի վրա կդրվեն անասնաբուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների
կատարումը:
495. ՀՀ Լոռու մարզի գյուղատնտեսության վիճակի բացահայտված հիմնախնդիրների
և ոլորտի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների ու խոչընդոտների վերլուծության
արդյունքում մարզի գյուղատնտեսության զարգացումը խոչընդոտող հիմնախնդիրների
պատճառահետևանքային կապը ներկայցված է գծապատկեր 6.1.1.-ում:
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Լոռու մարզի գյուղատնտեսության զարգացման սխեման

Գյուղական բնակավայրերիսոցիալտնտեսական անբավարար վիճակ,

Աշխատուժի ոչ
լիարժեք օգտագործում

աղքատության բարձր մակարդակ

Արտադրողականության և
արատադրության
արդյունավեության ցածր
մակարդակ

Աշխատուժի
թերբեռնված
օգտագործում

Գյուղացիական
տնտեսությունների ցածր
եկամուտներ

Նյութատեխնիկական
ապահովման անբավարար մակարդակ

Հողային ռեսուրսների
ոչ լիարժեք
օգտագործում

Ագրոտեխնիկական
և զոոտեխնիկական
պահանջների ցածր
մակարդակ

Սահմանափակ
ֆին. միջոցներ

վարկավորման ցա-

Անասունների կերակրման ու պահվածքի
ցածր մակարդակ

ծր մատչելիություն

Ապահովագրական
համակարգի
բացակայություն

Խորհրդատվության և
տեղեկատվության
համակարգի
անկատարություն

Մեծածախ շուկաների և
իրացման գործառույթ
ունեցող կառույցների
բացակայություն

Գյուղատնտեսական
մթերքների պահպանման կառույցների
բացակայություն

Ընդհանուր տնտեսական ենթակառուցվածքների անբավարար
վիճակ
Գյուղացիական
տնտեսությունների
ապրանքային ցածր
մակարդակ

Գյուղական համայնքներում վերամշակող
կառույցների
բացակայություն

Գյուղատնտեսության

Խորհրդատվության և
տեղեկատվության
ապահովման գործուն
մեխանիզմների
բացակայություն

Միջհամայնքային և
ներհամայնքային
ճանապարհների
անբավարար վիճակ

Տնկարանային և
սեռմնաբուծական
տնտեսությունների
բացակայություն

արտադրական ենթակառուցվածքների
անբավարար վիճակ

Արտահանման
հետ կապված
բարդություններ

Տոհմային գործի
բացակայություն

Օրենսդրության
անկատարություն

Գյուղացիական
տնտեսությունների
կարգավիճակի
իրավական
հստակեցման
անհրաժեշտություն

Ագրոսպասարկման
ծառայության
բացակայություն

Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների
իրավական
հստակեցման
անհրաժեշտություն

Գյուղատնտեսության
ոլորտում ապահովա-գրության հարաբերությունները կարգավորող
օրենսդրության
անհրաժեշտություն

Անասնաբուժության
բնագավառում
հիմնախնդիրների
առկայություն
Ոռոգման ներտնտեսային համակարգի
անմխիթար վիճակ և
դրանց անհամապատասխանելիությունը
ներկա պայմաններին
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496. Առաջարկություններ
1. Կան անհրաժեշտ պայմաններ Սպիտակի տարածաշրջանում ստեղծել՝
ա) Ժամանակակից տեխնալոգիաներով հագեցած ոչխարաբուծական և
տավարաբուծական տնտեսություններ
բ) Գյուղատնտեսական կենդանիների մորթի արտադրամաս
գ) մսի, կաթի.կաշվի և բրդի վերամշակման ձեռնարկություններ
2. Մարզում տոհմա-սելեկցիոն աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է
Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում ստեղծել «Կովկասյան գորշ» ցեղի
տավարի և «Հայկական կիսակոպտաբուրդ» ցեղի ոչխարների մաքրացեղ բուծման
տոհմային տնտեսություններ
3. Լոռու մարզում 2011-2015թթ. իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական
ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության» ծրագրի շրջանակներում ընդգրկել
ավելի շատ համայնքներ
4. Յուրաքանչյուր համայնքում կառուցել մեկ-երկու հավաքատեղի`
կենդանիների
անասնահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար:
5. Յուրաքանչյուր համայնքի գյուղապետարանների շենքում մեկական աշխատասենյակ
հատկացնել համայնքը սպասարկող անասնաբուժական մասնագետի համար:

497. Ոռոգում - Մարզի գյուղատնտեսության զարգացման համար առանցքային
նշանակություն ունի հողաբարելավման համալիր միջոցառումների իրականացումը, որոնց
կարևոր բաղադրիչներից է ոռոգման համակարգերի բարելավումը, քանի որ առանց
արհեստական ոռոգման անհնար է կազմակերպել գյուղմթերքների ինտենսիվ
արտադրություն:
498. Մարզի ոռոգման համակարգերի բարելավման և զարգացման համար անհրաժեշտ
են.
1. ոռոգման համակարգերի կառավարման կառուցվածքի կատարելագործում և
տեխնիկական վիճակի բարելավում
2. ոռոգման ջրի տնօրինման, տրման ժամանակացույցերի և հաշվառման հատուկ
մեխանիզմների կիրառում
3. ջրամատակարար և ջրօգտագործող սուբյեկտների փոխհարաբերությունների
իրավական մակարդակի բարձրացում
4. միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների հիմնանորոգում, որը զգալի չափով
կիջեցնի ջրի հոսակորուստները
5. մեխանիկական ոռոգումից ինքնահոսի անցում, որը կնվազեցնի շահագործման
ծախսերը, ջրի գինը և կտնտեսվի մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա
6. ոռոգման ներքին ցանցերի վերակառուցում և համապատասխանեցում ներկա
պահանջներին
7. կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և նորոգում, որը կիջեցնի գերխոնավ հողերի
գրունտային ջրերի մակարդակը
8. ոռոգման ջրի մշտական ապահովվածության համար ավարտուն վիճակի հասցնել
Գետիկի ջրամբարի շինարարությունը, ինչպես նաև Արջուտ, Սարամեջ, Ծաղկաբեր,
Լուսաղբյուր, Ճոճկան, Այրում, Հագվի և այլ համայնքներում կառուցել փոքր ծավալով
ջրամբարներ և ՕԿՋ-ներ
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9. նպաստել մարզում գործող «Գետիկ» և « Լոռու ջրանցք» ՋՕԸ-ների հզորացմանը:
499. Այս

ամենը

հնարավոր

է

իրականացնել

փուլ

առ

փուլ`

դոնոր

կազմակերպությունների, ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային և ներդրումային
ծրագրերի միջոցով:
500. Համակարգի ներկա վիճակը - Խորհրդային տարիների ժամանակ մարզի
ոռոգելի տարածքները կազմել են ավելի քան 15 հազ. հա: Այժմ ըստ մարզային հողային
հաշվեկշռի մարզի ոռոգելի հողատարածքները կազմում են 9612.1 հա, որոնց ոռոգման
աշխատանքները իրականացվում են 4 մեծ միջտնտեսային ջրանցքների` Նալբանդի մեծ
ջրանցքի 36.0 կմ երկարությամբ, Լոռու մայր ջրանցքի` իր դոտացիոն ջրանցքներով 62.81
կմ ընդհանուր երկարությամբ, Կիրովի ջրանցքի` 9.3 կմ երկարությամբ և Այրում-Ճաճկան
մայր ջրանցքի` 17.2 կմ երկարությամբ, ինչպես նաև 12 պ/կ-ների և ավելի քան 400 կմ
երկարությամբ ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի միջոցով, որոնք այսօր ամբողջությամբ
գտնվում են խիստ քայքայված վիճակում:
501. Միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքներ -վերը նշված ջրանցքների ինչպես
նաև ներտնտեսային շատ ջրանցքների գլխամասային ջրառ հիդրոհանգույցները,
ջրանցքների երեսապատված բետոնե ծածկույթը, մետաղական ջրթող հարթ փականները,
ջրաչափական դիտակետերը ամբողջովին քայքայվել են, դարձել վթարային, ջրանցքներում
ջրի հոսակորուստները կազմում են 60%-ից ավելի:
502. Պոմպային կայաններ – մարզի ոռոգման համակարգում այսօր գործում են 12
պ/կ-ններ, որոնք աշխատում են առանց պահեստային պոմպերի և վթարի ժամանակ օրեր
շարունակ ոռոգում չի կատարվում: Շահագործվող պ/կ-ների ագրեգատները շատ հին են,
ավելի էներգոծախս և ոչ այնքան արդյունավետ: Հայտնի պատճառներից ելնելով շատ պ/կններ` Վահագնիի, Դսեղի, Ճոճկանի երկաստիճան, Աքորիի, Մղարթի, Յաղդանի, Արջուտի,
Դեբեդի, Ձորագյուղի և այլն պ/կ-նները չեն աշխատել և մնալով հսկողությունից դուրս
ամբողջովին թալանվել են, որոնց վերականգնման համար պահանջվում են ֆինասնական
մեծ միջոցներ: Անհրաժեշտ է նրանց փոխարեն կառուցել ինքնահոս ոռոգման նոր
ջրանցքներ, որի հետևանքով կտնտեսվի մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, կկրճատվի
շահագործման ծախսերը, կիջնի ոռոգման ջրի ինքնարժեքը, իսկ ոռոգման շրջանից դուրս
այդ ջրագծերը կարելի է օգտագործել որպես էլեկտրաէներգիայի ստացման աղբյուր:
503. Ջրամբարներ - Տաշիրի տարածաշրջանի վարելահողերը ոռոգելու նպատակով
1980-ական թվականներին կառուցվել է Մեծավանի ջրամբարը 5.4 մլն մ3 ընդհանուր
ծավալով, բայց ոռոգման ցանցի շինարարությունը անավարտ մնալու հետևանքով այսօր
ջրամբարը իր նպատակին չի ծառայում:
504. Սպիտակի
երկրաշարժից
հետո
դադարեցվեց
«Գետիկի»
ջրամբարի
շինարարությունը, որը տարածաշրջանի ոռոգելի հողատարածքները հասցնելու էր մինչև
10000 հա-ի:
505. Ոռոգման ինտենսիվ շրջանում` հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին, գետերը դառնում
են խիստ սակավաջուր և անհրաժեշտ ջրառի դեպքում, գետերի հուները որոշակի
տեղամասերում ցամաքում են և խախտվում է գետերի էկոլոգիական հավասարակշռությունը:
Անհրաժեշտություն է առաջանում կառուցել փոքր ջրամբարներ, որպեսզի ոռոգման շրջանում
ջրանցքները մշտապես ապահովված լինեն ջրով, միաժամանակ մասնակիորեն
կկարգավորվի նաև ջրային ռեսուրսների կառավարումը:
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506. Ներտնտեսային ցանց - Հողերի սեփականաշնորհման հետևանքով առաջացել
են բազմաթիվ մասնատված փոքր հողակտորներ, որտեղ կողք-կողքի մշակվում են
գյուղատնտեսական տարբեր մշակաբույսեր, որոնց ոռոգման ռեժիմները և ջրման
տեխնիկան միմյանցից խիստ տարբերվում են, իսկ ոռոգման ներտնտեսային ցանցը իր
տեխնիկական
հնարավորություններով
այսօր
արդեն
չի
համապատասխանում
գյուղացիական
տնտեսությունների
պահանջներին
և
օգտագործվում
է
ցածր
արդյունավետությամբ: Անհետաձգելի խնդիր է դարձել արդեն ֆիզիկապես և բարոյապես
մաշված ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցումը և համապատասխանեցումը
ներկա պահանջներին, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները (անձրևացում,
կաթիլային ոռոգում):
507. Ոռոգման համակարգի բարելավման նպատակը
1. ոռոգման ջրի մշտական ապահովվածություն
2. ոռոգման ջրի հոսակորուստների նվազեցում
3. ոռոգման ջրի էժան մատակարարում
4. ոռոգելի հողատարածքների կայուն և լիարժեք ոռոգում
5. ոռոգման համար նոր վարելահողերի ընդգրկում
508. Հիմնախնդիրները
1. միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների անմխիթար վիճակ
2. ոռոգման ջրի կորուստների մեծ քանակ
3. տեղական նշանակության փոքր ծավալով ջրամբարների բացակայություն
4. ոռոգման ներտնտեսային ցանցի ֆիզիկական և բարոյական մաշվածություն, նրանց
անհամապատասխանելիությունը ներկա պահանջներին
5. ինքնահոս ոռոգման նոր ջրանցքների կառուցման անհրաժեշտություն
6. գործող պոմպային կայաններում ժամանակակից և պահեստային ագրեգատների
բացակայություն
7. ջրաչափական դիտակետերի բացակայություն
509. Համակարգում կատարված ներդրումները - 1998-2012թթ. տարբեր ծրագրերի
միջոցով մարզի ոռոգման համակարգերի բարելավման համար կատարվել է ավելի քան 3.2
մլն ԱՄՆ դոլարի և 1,120.0 մլն դրամի ներդրումներ: Վերակառուցվել է ավելի քան 163 կմ
երկարությամբ միջտնտեսային, ներտնտեսային և ոռոգման ներքին ցանցեր, ինչպես նաև 168
ջրաչափական դիտակետեր: Սակայն մարզի ոռոգման համակարգի տեխնիկական վիճակը
բավարար համարելու համար այս ամենը շատ քիչ է, քանի որ այսօր մարզի ավելի քան 9600
հա ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում է մոտավորապես 2500-3000 հա:
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Մարզի ոռոգման համակարգերի բարելավման առաջարկություններ
ըստ տարածաշրջանների
հ
/
հ

Համայնքի
անվանումը

Առաջարկություններ

Նպատակը

Աղյուսակ 6.1.4.
Արժեքը Գտնվում
Չեն
(մլն է արդյոք ոռոգվել
դրամ) ՋՕԸ-ի
հա
կազմում

Գուգարքի տարածաշրջան
Ոռոգման
ներքին
ցանցի 40հա վարելահողերի և
1
Արջուտ
80.0
կառուցում 4 կմ երկարությամբ
տնամերձերի ոռոգում
Ընդամենը Գուգարքի տարածաշրջանում
80.0
Թումանյանի տարածաշրջան
2
13 շահառու Լոռու մայր ջրանցքի վերակա- 4000 հա վարելահողերի
համայնք
ռուցում 47 կմ երկարությամբ
և տնամերձերի ոռոգում 1,880.0
ոռոգման ջրի մշտական
3
Լոռու մայր ջրանցքի «Տաշիր»
ապահովվածություն
13 շահառու դոտացիոն ջրանցքի
360.0
համայնք
վերակառուցում 12 կմ
երկարությամբ
4
ոռոգման ներքին ցանցի
320հա վարելահողերի
250.0
Մղարթ
կառուցում 12 կմ երկարութ.
ոռոգում
5
ոռոգման ներքին ցանցի
220հա վարելահողերի
Այգեհատ
կառուցում 4 կմ երկարությամբ
ոռոգում
100.0
6

ոռոգման
ներքին
ցանցի 200հա վարելահողերի
կառուցում 4 կմ երկարությամբ
ոռոգում
80.0
7
ոռոգման
ներքին
ցանցի 400հա վարելահողերի
Ճոճկան
կառուցում 4 կմ երկարությամբ
ոռոգում
125.0
8
ոռոգման
ներքին
ցանցի 1100հա վարելահողերի
Օձուն
կառուցում 80 կմ երկարութ.
ոռոգում
2,000.0
Ընդամենը Թումանյանի տարածաշրջանում
4,795.0
Սպիտակի տարածաշրջան
9
Գետիկի ջրամբարի մասնակի ոռոգման ջրի մշտական
9 շահառու
վերականգնում մինչև 5 մլն խմ ապահովվածություն 2000 5,000.0
համայնք
ծավալով
հա ոռոգելու համար
10
N 2 պ/կ ճնշումային մետաղա40 հա վարելահողերի
կան խողովակաշարի կառուցում
ոռոգում
6.0
(D=100մմ, Լ= 1 կմ)
Սպիտակ
ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР100հա վարելահողերի
4 ե/բ կիսախողովակներից 8 կմ
ոռոգում
200.0
երկարությամբ
11
ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
100 հա վարելահողերի
ցանցի կառուցում 6 կմ
ոռոգում
150.0
ընդհանուր երկարությամբ
Սարամեջ
փոքր ջրամբարի կառուցում 150
60 հա վարելահողերի
հազար խմ ծավալով
ոռոգում
120.0
12
ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
160 հա վարելահողերի
Լուսաղբյուր ցանցի կառուցում 6 կմ
ոռոգում
120.0
ընդհանուր երկարությամբ
Մեծ Այրում
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ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
150հա վարելահողերի
ցանցի
կառուցում
6
կմ
ոռոգում
ընդհանուր երկարությամբ
փոքր ջրամբարի (400 հազար ոռոգման ջրի մշտական
խմ ծավալով) և ոռոգման ներքին ապահովվածություն,300հ
ցանցի
կառուցում
6
կմ ա վարելահողերի ոռոգում
ընդհանուր երկարությամբ
պոմպակայանի
և
ոռոգման 90հա վարելահողերի և
ներքին ցանցի կառուցում 4,5 կմ
տնամերձերի ոռոգում
երկարությամբ
պոմպակայանի
և
ոռոգման 110հա վարելահողերի և
ներքին ցանցի կառուցում 5,5 կմ
տնամերձերի ոռոգում
երկարությամբ

ոռոգման
ներքին
ցանցի
60հա վարելահողերի
կառուցում 3 կմ երկարությամբ
ոռոգում
17
փոքր ջրամբարի կառուցում 100 70հա վարելահողերի և
Լեռնավան
հազար խմ ծավալով
տնամերձերի ոռոգում
18
ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР150հա վարելահողերի
Մեծ Պարնի
4 ե/բ կիսախողովակներից 6 կմ
ոռոգում
երկարությամբ
19
ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР150հա վարելահողերի
Կաթնաջուր
4 ե/բ կիսախողովակներից 4 կմ
ոռոգում
երկարությամբ
20
ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР100հա վարելահողերի
Շիրակամուտ 4 ե/բ կիսախողովակներից 5 կմ
ոռոգում
երկարությամբ
21
պ/կ-ի 250մ երկարությամբ
մոտեցնող ջրանցքի և գլխա100հա վարելահողերի
Հարթագյուղ
մասային ջրառ հիդրոհանոռոգում
գույցի կառուցում
Ընդամենը սպիտակի տարածաշրջանում
Ստեփանավանի տարածաշրջան
Կիրովի
մայր ջրանցքի հիմ22
1500հա վարելահողերի
նանորոգման աշխատանքներ
ոռոգում
9,3 կմ երկարությամբ
23
ոռոգման ներքին ցանցի
50հա վարելահողերի
Ամրակից
կառուցում 4 կմ երկարությամբ
ոռոգում
24
ոռոգման ներքին ցանցի
450հա վարելահողերի
Գյուլագարակ
կառուցում 7 կմ երկարությամբ
ոռոգում
25
ոռոգման ներքին ցանցի
510հա վարելահողերի
Վարդաբլուր
կառուցում 14 կմ երկարու-թյամբ
ոռոգում
26
ոռոգման ներքին ցանցի
480հա վարելահողերի
Կուրթան
կառուցում 15 կմ երկարությամբ
ոռոգում
27
Հովնանդարի դոտացիոն
9 շահառու
ոռոգման ջրի
ջրանցքի հիմնանորոգման
համայնք
մատակարարում
աշխատանքներ
Ընդամենը Ստեփանավանի տարածաշրջանում
Ընդամենը մարզում
Սարալանջ
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510. Համակարգը
ամբողջությամբ
վերականգնելուց
հողատարածքները կավելանա 3,5-4,5 հազ. հեկտարով:

հետո

մարզի

ոռոգելի

511. Ոլորտի զարգացումից առկա են հետևյալ ակնկալիքները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ջրային ռեսուրսների կուտակում, կարգավորում և կառավարում
ջրային էկոհամակարգի և բնապահպանական իրավիճակի բարելավում
ոռոգվող հողատարածքների ջրապահովվածության մակարդակի բարձրացում
գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ապահովում
գյուղատնտեսական հողատեսքերի բերրիության բարելավում
գյուղատնտեսական մթերքների ինքնարժեքի իջեցում
գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման արտադրության խթանում
էլեկտրաէներգիայի տնտեսում
հիդրոէներգետիկ ռեսուրսների ստեղծում
ձկնաբուծության զարգացում
ենթակառուցվածքների զարգացում

512. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Ոռոգման համակարգերի բարեփոխումներ»
ծրագրով ոռոգման համակարգերի մասնակցային կառավարման կիրառումը,
2. մարզում «Գետիկ» և «Լոռու ջրանցք» ՋՕԸ-ների առկայությունը,
3. համակարգում կատարված ներդրումները:
513. Ոլորտի թույլ կողմերը
1.
2.
3.

ֆինանսական միջոցների ոչ բավարար քանակություն
ոռոգման ջրի մեծ կորուստների առկայություն
ոռոգման ներքին ցանցի անմխիթար վիճակ, դրանց անհամապատասխանելիությունը
ներկա պահանջներին
մեխանիկական եղանակով ոռոգման բարձր տեսակարար կշիռ
ոռոգելի հողատարածքների ոչ լիարժեք օգտագործում (փաստացի ոռոգվող տարածքը
կազմում է ընդհանուր ոռոգելի տարածքի 29–31 %)
ջրամատակարար և ջրօգտագործող սուբյեկտների փոխհարաբերությունների
իրավական ցածր մակարդակ:

4.
5.
6.

6.1.2.Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման նպատակները
և ռազմավարությունը
514. Գյուղատնտեսության

ռազմավարության գլխավոր նպատակն է` ավելացնել

գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կրճատել աղքատությունը գյուղական
բնակավայրերում: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է.
1.

2.

Ապահովել աշխատուժի արդյունավետ օգտագործումը գյուղատնտեսության և
վերամշակող արդյունաբերության ոլորտներում՝ որպես գյուղական աղքատության
կրճատման հիմնական գործոն:
Քայլեր ձեռնարկել գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման ուղղությամբ՝
գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման արդյունավետությունը
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բարձրացնելու նպատակով:
3. Ապահովել խոտհարքների և արոտների արդյունավետ օգտագործումը:
4.
Մեղմել արտադրության, արտադրության սպասարկման, նյութատեխնիկական
ապահովման բնագավառում ծագած խնդիրները՝ ձևավորելով միասնական
գործունեության կոոպերացիայի սկզբունքով գործող կառույցներ:
5.
Տոհմային գործի և անասնաբուժական ծառայությունների բարելավման միջոցով
բարձրացնել գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվությունը,
անասնապահական մթերքի որակը, արտադրության արդյունավետությունը և
ապրանքայնության մակարդակը:
6. Արհեստական սերմնավորման աշխատանքների ընդլայնման միջոցով պահպանել և
կատարագործել կենդանիների տոհմային հատկանիշները:
7. Ստեղծել տոհմային տնտեսություններ, կոոպերատիվներ, ձևավորել տոհմաբուծական
ծառայություններ:
8. Մարզի գյուղատնտեսության մասնագիտացմանը համապատասխան՝ աջակցել
գյուղատնտեսական հումքի՝ կաթի, մսի, բրդի, կաշվի վերամշակման
կարողությունների զարգացմանը, վերամշակող ձեռնարկությունների
արդյունավետության բարձրացմանն ու ընդլայնմանը:
9.Աջակցել գյուղմթերք արտադրողներին` արտադրանքը կազմակերպված իրացնելու,
արտահանելու գործում:
10. Բարելավել դաշտամիջյան հեռագնա արոտավայրերի ճանապարհների վիճակը,
ապահովել հուսալի գործող կապ և հաղորդակցություն:
11. Բարձրացնել գյուղմթերքի ապրանքայնության մակարդակը գյուղացիական
տնտեսությունների կայունությունը և գյուղական բնակավայրերում աղքատության
մակարդակը կրճատելու նպատակով:
12. Ցուցաբերել
տեխնիկական
աջակցություն
մարզի
ֆերմերներին
և
գյուղատնտեսական
ձեռնարկություններին (սեմինար-պարապունքներ, խորհրդական, տեղեկատվական
ծառայություններ):
13. Ապահովել գյուղատնտեսական վարկերի հասանելիությունն աղքատ գյուղացիական
տնտեսությունների և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների համար:
14. Ստեղծել և զարգացնել գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ:
15. Հաշվի առնելով Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում գյուղատնտեսական
մթերքների արտադրության ծավալները և տարածքային բաշխվածության գործոնը
Սպիտակ համայնքում նախատեսել գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող
արտադրամասերի կառուցում (մասնավորապես մսի և կաթի վերամշակման
արտադրություն):
16. Յուրաքանչյուր համայնքում կառուցել մեկ-երկու հավաքատեղի` կենդանիների
անասնահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար:
17. Յուրաքանչյուր
համայնքի
գյուղապետարանների
շենքում
մեկական
աշխատասենյակ
հատկացնել համայնքը սպասարկող անասնաբուժական մասնագետի:
18. Շրջակա միջավայրը չաղտոտելու նպատակով յուրաքանչյուր համայնքում կառուցել
անասնագերեզմանոց` համայնքում անկված կենդանիների և հարկադիր սպանդի
ենթարկված կենդանիների ընդերային օրգանները թաղելու համար:
19. Մարզի տարածքում զարգացնել մեղվաբուծությունը, հաշվի առնելով, որ այն տալիս
է
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բարձրարժեք սննդամթերք` մեղր, ինչպես նաև մեղրամոմ:
20. Աջակցել
մեղվաբուծությամբ
զբաղվող
տնտեսություններին
ստացված
արտադրանքը
(մեղր, մեղրամոմ) իրացնելու ոչ միայն մարզի տարածքում, այլ նաև
հանրապետությունից դուրս:
21. Լուրջ ուշադրություն դարձնել բուսաբուծության ճյուղի արդյունավետության
բարձրացմանը: Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին տրամադրել
բարձր վերարտադրության
բարձորակ սերմացուներ, որը կապահովի հեկտարից բարձր բերքի ստացում:
22. Անասնապահության ճյուղի զարգացումն ապահովելու համար խիստ կարևոր է
անասնակերի բազայի ապահովումը սննդանյութերով հարուստ կոպիտ և հյութալի
կերերով:
23. Գյուղատնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով խիստ
կարևոր
է վերամշակող ձեռնարկություններ ստեղծումը տեղերում: Մարզում գործող կաթի
վերամշակման փոքր ու միջին ձեռնարկությունները կարողանում են ապահովել
մարզում արտադրվող կաթի վերամշակումը: Նույնը չի կարելի ասել բուսաբուծության
ճյուղի մասին: Անհրաժեշտ է մտածել պտղի, բանջարեղենի, կարտոֆիլի վերամշակման
ձեռնարկույունների ստեղծման մասին:
24. Վերջին տարիներին մարզում ավելացել է արևածաղիկի և կտավհատի
ցանքատարածությունները: Ստացվում է բարձր բերք, սակայն իրացման հարցը
լուծված չէ: Ձեթի արտադրության փոքր ձեռնարկության ստեղծումը կխթանի
տարածաշրջանում յուղատու այս կարևոր մշակաբույսեր ցանքատարածությունների
ընդլայնմանը:
25. Գյուղատնտեսության կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
խիստ կարևոր է «Ագրոսպասարկում» ձեռնարկության տեխնիկական
հագեցվածության ապահովումը:

515. ՀՀ Լոռու մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի ոռոգման համակարգի
ռազմավարության 2014-2017 թվականների համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները
կազմում է 12,858.0 մլն դրամ, միջոցառումները ըստ տարածաշրջանների ներկայացված է
հավելված 6.1.1.-ում:
516.Ելնելով գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի վերջնական արդյունքներից և
առկա հիմնախնդիրների վերլուծությունից կանխորոշվել են ծրագրի հետևյալ նպատակները
և ենթանպատակները (տես՝ գծապատկեր 6.1.2.1.):
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Գծապատկեր 6.1.2.1.
Լոռու մարզի գյուղատնտեսության զարգացման նպատակների «ծառը»
Գյուղական բնակավայրերի
սոցիալ-տնտեսական
վիճակի բարելավում,
աղքատության կրճատում

Աշխատուժի
օգտագործման
մակարդակի բարձրացում

Գյուղատնտեսությունում
արտադրողականության աճ և
արտադրության արդյունավետության բարձրացում

Աշխատուժի
օգտա գործման
մակարդակի
բարձրացում

Գյուղացիական
տնտեսությունների
եկամուտների ավելացում

Նյութատեխնիկական
ապահովման բավարար մակարդակ

Ագրոտեխնիկական,
Հողային
ռեսուրսների
օգտագործման
մակարդակի
բարձրացում

Ֆինանսական
միջոցների
ավելացում (աճ)

զոոտեխնիկական
պահանջների
կատարման
ապահովում

Անասունների կերակըրման ու պահվածքի
բավարար մակարդակ

Վարկավորման ծավալների ավելացում
Վարկավորման
մատ չելիություն
ապահովում
Խորհրդատվության
և տեղեկատվության
համակար գի
կատարալագործում

Ապահովագրական
համակարգի
ներդրման
համար նախապայ մանների ստեղծում

Ընդհանուր տնտեսական
ենթակառուցվածքների
բարելավված վիճակ

Մեծածախ շուկաների
և իրացման
գործառույթ
ունեցող կառույցների
ձևավորում
Գյուղատնտեսական
մթերքների պահպանման կառույցների
ձևավորում

Գյուղացիական
տնտեսությունների
ապրանքայնության
մակարդակի
բարձրացում

Գյուղական համայնքներում վերամշակող
Կառույցների
ձևավորում
Արտահանման
հետ կապված
խնդիրների
լուծում

Գյուղացիական
տնտեսությունների
կար գավիճակի
իրավական
հստակեցում

Ագրոսպասարկման
ծառայության
մատչելիություն

Գյուղատնտեսության
արտադրական ենթակառուցվածքների
բարելավված վիճակ

Օրենսդրության
կատարելագործում

Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների
իրավական
հստակեցում

Խորհրդատվության և
տեղեկատվության
ապահովման գործուն
մեխանիզմների
ներդրում

Միջհամայնքային և
ներհամայնքային
ճանապարհների
բավարար վիճակ

Տնկարանային
տնտեսության և
սերմնաբուծության
բարելավում

Տոհմային գործի
բարելավում

Անասնաբուժության վիճակի
բարելավում
Գյուղատնտեսության
ոլորտում ապահովագրության
հարաբերութ-յունները
կարգավորող
օրենսդրության
ձևավորում

Ոռոգման ներտնտեսային համակարգի
վիճակի բարելավում
և դրանց համապատասխանեցումը
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6.1.3. Գյուղատնտեսության ոլորտի տրամաբանական հենքը
Ոլորտային նպատակը,
ակնկալվող արդյունքներ

Արդյունքային ցուցանիշներ, թիրախներ

Ավելացնել գյուղացիական
տնտեսությունների եկամուտները և
կրճատել աղքատությունը գյուղական
բնակավայրերում

1. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլրդ դրամ
2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը
հանրապետության ծավալում, %
3. Գյուղացիական տնտեսությունների աղքատության մակարդակը, %

Արդյունք 1
Մարզի հողային և մարդկային
ռեսուրսների արդյունավետ (լիարժեք)
օգտագործում

1.1. Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի
մակերեսը, հա
1.2. Չօգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի
տարածքը, հա
1.3. Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար
կշիռը, %
1.4. Վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում զբաղված աշխատուժի
տեսակարար կշիռը, %
1.5. Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը, հա
2.1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերք, հազ. տ.
2.2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը, ց/հա
2.3. Կոշտ կերի արտադրությունը, տոննա
2.4. Սերմնաբուծական և տնկարանային տնտեսությունների թիվը
2.5. Խոշորացված ֆերմերային տնտեսությունների, ձևավորված
կոոպերատիվների թիվը
3.1. Կաթի և մսի արտադրության ծավալները, հազ.տոննա
3.2. Կաթի և մսի իրացման ծավալները, հազ.տոննա
3.3. Բրդի իրացման ծավալները, հազ.տոննա
3.4. Ձվի ծավալները, մլն հատ
3.5. Ընդհանուր անասնաքանակը (խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր,
ոչխարներ, այծեր), հազար գլուխ
3.6. Արհեստական սերմնավորված անասնագլխաքանակը, հազ. գլուխ
3.7. Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխաքանակը, հազ.
գլուխ
4.1. Մարզում գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների թիվը
4.2. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը
4.3. Առևտրոյին կազմակերպությունների թիվը
4.4. Սառնարանային տնտեսությունների թիվը4.5. Սպանդանոցների թիվը
4.6. Կաթ մթերող և վերամշակող ձեռնարկությունների թիվը
4.7. Մսի և մսամթերքների վերամշակման կետերի թիվը
4.8. Նորացված գյուղտեխնիկա ունեցող համայնքների թիվը

Արդյունք 2
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
բերքատվության և արտադրության
արդյունավետության բարձրացում

Արդյունք 3
Գյուղատնտեսական կենդանիների
մթերատվության ավելացում,
հիվանդությունների կանխում,
անասնապահական մթերքի որակի և
արտադրության արդյունավետության
բարձրացում
Արդյունք 4
Գյուղատնտեսության արտադրական
ենթակառուցվածքների բարելավում

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Կարևոր նախապայմաններ
 Առկա նյութատեխնիկական և
ֆինանսական ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործում
 Բնակլիմայական գործոնի
ազդեցություն
 Ֆինանսական, մարդկային և
տեխնիկական ռեսուրսների
առկայություն

 Ֆինանսական ռեսուրսների
առկայություն
 Որակյալ սերմերի, տնկանյութի
առկայություն
 Բնակլիմայական գործոնի
ազդեցություն
 Տոհմային գործի բարելավման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսների
առկայություն
 Անասնաբուժական կանոնների
ճիշտ և ժամանակին կիրառում
 Գյուղկենդանիների
հիվանդությունների բռնկման
կանխարգելում
 Ֆինանսական և տեխնիկական
միջոցների առկայություն
 Արտադրական ենթակառուցվածքների և գյուղտեխնիկայի
պահպանման հնարավորություն
 Բնակլիմայական գործոնի
ազդեցություն
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Արդյունք 5
Գյուղմթերքների իրացման
հնարավորությունների ընդլայնում

Արդյունք 6
Գյուղատնտեսության ոլորտում
ապահովագրական համակարգի
զարգացում

Արդյունք 7
Գյուղատնտեսության վարկավորման
մատչելիության բարձրացում,
արդյունքում՝ գյուղացիական
տնտեսությունների տնտեսական բազայի
ամրապնդում և գյուղարտադրության
զարգացում
Արդյունք 8
Գյուղացիական տնտեսությունների
մասնագիտական կարողությունների
բարձրացում՝ ուղղված եկամտաբեր,
շուկայամետ գյուղատնտեսության
զարգացմանը
Արդյունք 9
Ոռոգման համակարգի բարելավում
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5.1. Գյուղարտադրանքի իրացման ծավալները, %
5.2. Մեծածախ առևտրում ընդգրկված ֆերմերների թիվը
5.3. Գյուղարտադրանքի (հացահատիկ, կարտոֆիլ,բանջարանոցային
մշակաբույցեր, պտուղ, խաղող, միս, կաթնամթերք, ձու, բուրդ, մեղր)
ապրանքայնության մակարդակը,%
5.4. Վերականգնված ներ-/միջհամայնքային, դաշտամիջյան
ճանապարհների երկարությունը, կմ
6.1. Գյուղատնտեսական արտադրանքի բարձր ռիսկի նվազում, %
6.2. Ապահովական համակարգին առնչվող, ապահովագրության
հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի փաթեթի
առկայություն
1.1.Գյուղացիական տնտեսությունների, գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների իրավական կարգավիճակի հստակեցման դեպքերի
թիվը
1.1.Առևտրային բանկերից և միկրոֆինանսավորման կառույցներից
վարկային միջոցներ ստացած գյուղացիական տնտեսությունների,
ձեռնարկությունների թիվը

8.1. Տեխնիկական աջակցություն ստացած ֆերմերների, գյուղացիական
ձեռնարկությունների, համայնքների թիվը

9.1. Ոռոգվող գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը, հա
9.2. Մարզում վերանորոգված ոռոգման ցանցերի և տեխնիկական ջրի
ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը, կմ
9.3. Էլեկտրոէներգիայի ծախսի տեսակարար կշիռը, %
9.4. Ոռոգման ջրի կորուստների տեսակարար կշիռը, %
9.5. ՋՕԸ-երին ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման համար
ՀՀ պետ. բյուջեից հատկացումների չափը, մլն դրամ
9.6. Վերակառուցված պոմպակայանների թիվը
9.7. Մեխանիկական համակարգից ինքնահոսի կատարած անցումների թիվ
9.8. Վերականգնված ջրանցքները
9.9. Ոռոգման ծառայություններից բնակչության բավարարվածության
աստիճան, %

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

- Ֆինանսական և տեխնիկական
ռեսուրսների առկայություն

 Պետական աջակցություն
համակարգի զարգացմանը

 Վարկերի հասանելիություն
գյուղացիական տնտեսությունների, ,
ձեռնարկությունների համար

 Տեխնիկական աջակցության
նպատակայնություն
 Աջակցվող ծառայություններից
օգտվելու ցանկություն
գյուղացիական տնտեսությունների
կողմից
 Ֆինանսական և տեխնիկական
ռեսուրսների
 Համակարգի ընթացիկ
պահպանման հնարավորություն
 Բնակլիմայական գործոնի
ազդեցություն
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6.2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6.2.1. Բնապահպանության ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն
517.
Անտառներ,
բնության
հատուկ
պահպանվող
տարածքներ,
կենսաբազմազանություն - Ներկա իրավիճակը - ՀՀ Լոռու մարզի անտառային պետական
ֆոնդը կազմում է 101205 հա, որից անտառածածկ է 85799 հա-ը: Անտառային ֆոնդը կազմում
է մարզի տարածքի մոտ 27%-ը: Մարզի անտառները լեռնային են, ունեն ընդգծված
հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, ինչպես նաև սոցիալտնտեսական, գիտական բարձր արժեք և աչքի են ընկնում բուսական տեսակների
բազմազանությամբ:
518. Մարզի անտառ կազմող հիմնական ծառատեսակներն են՝ հաճարենին, կաղնին,
բոխին և սոճին, իսկ ոչ հիմնական տեսակներ են համարվում ղաժին, լորենին, կեչին, թեղին,
հացենին:
519.1991-2000թթ. վառելափայտի և շինափայտի ստացման համար ապօրինի
կատարված ծառահատումները մերկացրել են անտառապատ լեռնալանջերի բազմաթիվ
հեկտարներ: Սերմնային ծագման անտառների տարածքները պակասել և փոխարենը
ավելացել են կոճղաշիվային ու երկրորդական տեսակի ծառատեսակները և թփատեսակները:
Լեռնային ռելիեֆ ունեցող մեր բնաշխարհի համար այս երևույթները խիստ զգալի և
անցանկալի են: Մարզի անտառները ունեն բացառապես սանիտարահիգենիկ և
ջրապաշտպան նշանակություն: Անկանոն հատումների պատճառով անտառները կորցնում են
իրենց կլիմայակարգավորիչ, հակաէռոզիոն, ջրակարգավորիչ նշանակությունը: Մարզի
անտառածածկ սարալանջերը հիմնականում ունեն անկման բարձր անկյուն: Կախված լանջի
թեքությունից ու բնակլիմայական պայմաններից, ինչպես նաև սեյսմիկ իրավիճակից՝
բնահողը սկսում է սահել: Սահելով գետն է թափվում սևահողը, որի վերարտադրությունը
լեռնային պայմաններում շատ երկար ժամանակ է պահանջում: Բնական աղբյուրների զգալի
մասը դարձել է սակավաջուր:
520.Ապօրինի և անկանոն անտառհատումների պատճառով անտառների բնական
վերաճի պայմանները խաթարվել են և առանց լրացուցիչ անտառվերականգնման
աշխատանքների հնարավոր չէ վերականգնել մարզի անտառային էկոհամակարգի նախկին
վիճակը:
521.Մարզի անտառների կառավարումն իրականացնում են ՀՀ գյուղատնեսության
նախարարության կազմում գործող «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի յոթ անտառտնտեսություններ՝
Գուգարքի, Եղեգնուտի, Լալվարի, Ջիլիզայի, Դսեղի, Տաշիրի և Ստեփանավանի:
522.Մարզում 2007-12թթ. անտառտնտեսությունների կողմից ՀՀ պետբյուջեի և այլ
ծրագրերի հաշվին իրականացվել են հետևյալ անտառվերականգնման աշխատանքները.
Իրականացվել է պետբյուջեի հաշվին
Իրականացվել է այլ ծրագրերով
Անտառ- Բնաշի- Հիմնադրված
Բնական
Հիմնադրված Անտառ- Բնական վերաճի
մշակույթ- վային
անտառվերաճի
անտառմշա- մշակույթ- օժանդակում
ների
վերաճի մշակույթների օժանդակում
կույթների
ների ցանկապատման
հիմնա- օժանդա- լրացում,
ցանկապատլրացում,
հիմնամիջոցով
դրում
կում
խնամք
խնամք
դրում
ման միջոցով
2007թ.
2008թ.
2009թ.

(հա)

(հա)

(հա)

կմ

(հա)

61.4
29

200
538

115
305
293

46
23

1610
1150

(հա)

(հա)

կմ

195.1
108
270

28.5

(հա)
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63.7
203.5

100

10

148.5
59.8

523.Նախորդ տարիների համեմատությամբ շոշափելի նվազել են անտառների ապօրինի
հատումները և փայտանյութի տեղափոխումն ու վերամշակումը: Այնուամենայնիվ այդ
խնդիրը դեռևս առկա է և պետք է մնա ուշադրության կենտրոնում:
524.Բուսական և կենդանական աշխարհի համար մեծ սպառնալիք են հանդիսանում
անտառային հրդեհները, որոնք հաշված րոպեների ընթացքում սև անապատի են վերածում
տասնյակ հեկտարներ:
Ծառահատումներն ըստ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից
տրամադրված տվյալների
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525.Թեղուտի
պղինձ-մոլիբդենային
հանքավայրի
շահագործման
ծրագրի
համատեքստում
«Թեղուտ»
ՓԲԸ-ն
մշակել
և
ՀՀ
բնապահպանության
և
գյուղատնտեսության նախարարությունների հետ համաձայնեցրել է անտառապատման
ծրագիր, որը նախատեսում է անտառապատման աշխատանքների իրականացում
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հետևանքով հատման
ենթակա անտառի (357 հա) կրկնակիին հավասար գումարային մակերեսով
տարածքներում (714 հա): Ընդ որում, ընկերությունը պատասխանատվություն է ստանձնել
վերոնշյալ 714 հա տարածքներում ոչ միայն բուն ծառատունկի, այլև տնկված ծառերի
նկատմամբ խնամքի համար` մինչ անտառի էկոհամակարգի համար բնութագրական
տարրերի կայացման նախադրյալների ապահովումը: Անցած ժամանակահատվածում
իրականացվել է անտառահատում շուրջ 128,9 հա գումարային մակերեսով
տարածքներում: Զուգահեռաբար անտառապատման ծրագրի շրջանակներում ծառատունկ
և տնկված ծառերի ընթացիկ խնամքի աշխատանքներ են իրականացվել ՀՀ Լոռու
մարզի Թեղուտ, Շնող, Լեռնահովիտ, Օձուն և Արջուտ համայնքների վարչական
սահմաններում, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններում
գտնվող շուրջ 300 հա գումարային մակերեսով տարածքներում:
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526.Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման ընթացքում
բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով 775 հա հանքավայրը
շրջափակող անտառների նկատմամբ սահմանվելու է հատուկ իրավական ռեժիմ՝
սանիտարական գոտի:
527. Անտառհիմնման աշխատանքներ են կատարել նաև մի շարք բնապահպանական
կազմակերպություններ.
1. Համայնքային անտառների ստեղծման գործում իր խոշոր ներդրումն ունի «Էյ-Թի-Փի»
բարեգործական
հիմնադրամը:
2009-12թթ. ընթացքում «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական
հիմնադրամը Լոռու մարզի Սպիտակ, Կաթնաջուր, Արջուտ, Ֆիոլետովո, Ծաղկաբեր, Ջրաշեն,
Ղուրսալի, Սվերդլով և Կողես համայնքներում շուրջ 450 հա-ի վրա իրականացրել է
անտառտնկման, ցանկապատման և հիմնադրված անտառմշակույթների լրացման ու խնամքի
աշխատանքներ: Անտառտնկարկների խնամքի և լրացման աշխատանքները կրում են
շարունակական բնույթ: Ավանդական դարձած անտառտնկման աշխատանքներից բացի,
հիմնադրամը մարզում իրականացնում է նաև տարաբնույթ բնապահպանական ուսուցողական
դասընթացներ, անվճար հիմունքներով համայնքներին է տրամադրում պտղատու և դեկորատիվ
տնկիներ:
2. 2014-2017թթ. ընթացքում «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը նախատեսվում է մարզի այլ
համայնքներում տարեկան մինչև 100 հա անտառապատման և անտառվերականգնման
աշխատանքներ, ինչպես նաև
պարբերաբար դիտարկումներ նախկինում հիմնադրած
անտառտնկարկներում, և կախված դրանց վիճակից համապատասխան միջոցառումների
իրականացում (լրացում, խնամք՝ քաղհան և փխրեցում, ցանկապատի վերանորոգում):
Նախատեսվում է նաև հիմնադրած անտառտնկարկների հողի կատեգորիայի փոփոխում
գյուղատնտեսականից` անտառայինի: Մարգահովիտի «Միրաք» անտառային տնկարանում
նախատեսվում է նոր ծառաթփատեսակների փորձարկում և աճեցում, ինչպես նաև
տեխնիկական և որակական կարողությունների հզորացում:
3. Մարզում լայնածավալ անտառտնկման, խնամքի և այլ աշխատանքներ են իրականացնում նաև
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղը, «Կանաչազարդ
երկիր» ՀԿ, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն:
528. Մարզում գրանցված արգելավայրերը և դրանցում պահպանվող օբյեկտները
ներկայացված են ստորև.
1. Մարգահովիտի մեզոֆիլ անտառներ, հիմնադրվել է 1959թ., տարածքը ` 5 000 հա:
2. Գյուլագարակի ռելիկտային սոճու անտառներ, հիմնադրվել է 1958թ, տարածքը` 2 576 հա:
3. Մրտավարդենու (ռելիկտային մրտավարդի կովկասյան տեսակը), գտնվում է Ֆիոլետովո,
Մարգահովիտ, Լերմոնտովո և Շահումյան համայնքների հարակից տարածքներում,
հիմնադրվել է 1959թ., տարածքը ` 10 000 հա:
529. Մարզում գործում են նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարության ենթակայությամբ
գործող 3 դենդրոպարկ և 1 բուսաբանական այգի.
1. Վանաձորի բուսաբանական այգի, տարածքը - 12 հա: Բուսաբանական այգում առկա է 1000-ից
ավելի ծառերի և թփերի տեսակներ, որոնցից 75-ը փշատերև:
2. Ստեփանավանի «Սոճուտ» դենդրոպարկ:
3. Վանաձորի «Սարուխանյան Ժ. անվան» դենդրոպարկ:
4. Ախթալայի դենդրոպարկ, որը օգտագործվում է որպես քաղաքային այգի:

530.Լոռու
մարզպետարանի
բնապահպանության
բաժնի
մասնագետների
աջակցությամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Զիկատար» բնապահպանական
կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012թ. կազմվել է «ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում գտնվող
բնության հուշարձանների հաստատված ցանկի համալրման, պահպանման գոտիների
տարածքների
ճշգրտման,
հողամասերի
սահմանազատման
և
քարտեզագրման
աշխատանքների» հաշվետվության նախագիծը: Մասնավորապես տվյալ ցանկում որպես
բուսական հուշարձան ընդգրկվել է «Քոշաքարի մրտավարդ» բնության հուշարձանը, որը
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գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, Գուգարքի անտառտնտեսության Մարգահովիտի
անտառպետության բարձրադիր գոտում, Մարգահովիտ համայնքի վարչական տարածքում:
Մրտավարդ Կովկասյանը (Rhododendron caucasicum Pall) մշտադալար, խոշոր փայլուն
տերևներով գետնատարած թուփ է՝ մինչև 1 մ բարձրությամբ: Որպես երրորդական
դարաշրջանից պահպանված այն գրացված է Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում`
«վտանգված տեսակ» կատեգորիայով: Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում
է 150,0 հա, ծովի մակերևույթից բարձրությունը՝ 2050-2850 մ: Պահպանման գոտու
սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4849,1 մ է:

531. Հիմնախնդիրները
1. Դեռևս շարունակվող ապօրինի ծառահատումներ:
2. Տեխնածին, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված անտառային մեծածավալ
հրդեհներ:
3. Մեծ անկման անկյուն ունեցող լանջերի էռոզիոն, հեղեղային և սելավա-սողանքային երևույթների
ակտիվացում:
4. Անտառների հատումների հետևանքով Էկոլոգիական հավասարակշռության փոփոխության
վտանգ, մթնոլորտում փոշու, ծանր մետաղների և թունավոր գազերի պարունակության
բարձրացման վտանգ:
5. Բուսական և կենդանական աշխարհի անցանկալի փոփոխություններ, որոշ էնդեմիկ և
արժեքավոր տեսակների իսպառ վերացման վտանգ:
6. Բռնագրավված փայտանյութի պահպանության և իրացման դժվարություն:
7. Անտառամերձ համայնքների ազգաբնակչության գերակշռող մասի կողմից անտառի դերի ու
նշանակության ոչ ճիշտ ընկալում (սպառողական մտածելակերպ):
8. Անտառների ոչնչացման հետևանքով սևահողի լվացում և վերարտադրության խիստ նվազում:
9. Առողջապահական և ռեկրիացիոն գոտու նշանակության կորուստ:
10. Անտառային տարածքներում դեռևս շարունակվող անասունների ապօրինի արածեցում:
11. Ֆինանսական միջոցների սակավությունը և համապատասխան կադրային ներուժի ոչ բավարար
լինելը հանգեցնում են մարզի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, դենդրոպարկերի,
բուսաբանական
այգու
և
այլն,
ոչ
լիարժեք
կառավարմանը,
զարգացմանն
ու
հնարավորությունների օգտագործմանը:

532. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Մարզի համայնքների գազաֆիկացման մեծ տոկոս:
2. Հատված անտառներում բնական ինտենսիվ վերաճ, որը դժվար անցանելի է դարձնում մարդու և
կենդանիների մուտքը դեպի անտառ: Տվյալ հանգամանքը կարելի է դիտել, որպես անտառի
ինքնապաշտպանական միջոց:
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3.
4.
5.
6.

Ապօրինի ծառահատումների դիմաց վարչական տուգանքների խստացում:
Տարեցտարի ապօրինի ծառահատումների քանակի նվազման տենդենց:
Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և պահանջների խստացում:
Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից անտառվերականգնման ոլորտում
ներդրումների աճ:
7. Անտառամերձ որոշ համայնքներում անասունների մուտքը դեպի անտառ արգելող ցանկապատի
հիմնում:
8. ԶԼՄ-ների
և
բնապահպանական
ՀԿ-ների
կողմից
անտառպահպանության
և
անտառվերականգնման աշխատանքներին մասնակցության ակտիվացում, լուսաբանում,
ապօրինի հատված ծառերի վերաբերյալ ահազանգում:
9. Տնկարանների առկայություն:
10. Մարզում ձևավորված բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, դենդրոպարկերի,
բուսաբանական այգու առկայություն:

533.Ոլորտի թույլ կողմերը
1. Առկա ապօրինի ծառահատումների կանխարգելմանն ուղղված պետական կառույցների և
հասարակական ակտիվի չհամաձայնեցված և չկանոնակարգված գործողություններ:
2. Անտառային տարածքներում հանքավայրերի հետախուզում և շահագործում:
3. Անտառտնտեսություններում անտառային մասնագետների ոչ բավարար քանակ և տեխնիկական
հագեցվածության ցածր մակարդակ:
4. Գազամատակարարման խափանման, սակագնի բարձրացման դեպքում, այլընտրանքային
էներգիայի անբավարարություն և թանկություն:
5. Հատված տարածքներում սելավա-սողանքային և էռոզիոն երևույթների ակտիվացման դեմ
պայքարի ոչ բավարար միջոցառումներ:
6. Բնակլիմայական պայմանների և էկոլոգիական համակարգի փոփոխության առկայութուն:
7. Անտառտնտեսությունների կողմից անտառային կենդանիների վերարտադրության և խնամքի
կազմակերպման բացակայություն:
8. Սերմնային ծագման անտառների տարածքները պակասել և փոխարենը ավելացել են
կոճղաշիվային և երկրորդական տեսակի ծառատեսակները և թփատեսակները:
9. Ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով, ինչպես նաև տեխնածին պատճառներով
անտառային տարածքներում հաճախակի առաջացող հրդեհներ:

534.Առաջարկություններ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Մարզի անտառտնտեսություններում ավելացնել և հիմնել նոր տեխնոլոգիաներով զինված
տնկարանային
տնտեսություններ,
որոնցում
կազմակերպել
ըստ
տարածքների
առանձնահատկություններին բնորոշ ծառատեսակների ցանք և մշակություն:
Հասնել այն բանին, որ բռնագրավված փայտանյութը պահպանվի նորմալ պայմաններում,
որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի այն իրացնել:
Մեծ ուշադրություն դարձնել անտառներում իրականացվող բույսերի պաշտպանության և
ծառերի հիվանդության դեմ պայքարի աշխատանքներին:
Կատարել անտառային հատումների նոր տեխնոլոգիաների ներդրում:
Հասնել այն բանին, որ հանրապետությունում օգտագործվող շինափայտը ձեռք բերվի
գերազանցապես արտերկրից (իջեցնել ներմուծվող և ընդհակառակը բարձրացնել
արտահանվող շինափայտի մաքսային վճարները):
Էլ ավելի ուժեղացնել ապօրինի ծառահատումների կանխարգելման գործընթացը:
Անտառային հրդեհների առաջացման դեպքում պետք է առկա լինեն արագ արձագանքման
մոբիլ ջոկատներ:
Խրախուսել համայնքային և մասնավոր անտառների հիմնման ծրագրերի շարունակական
ընթացքը:
Ավարտին հասցնել բոլոր բնակավայրերի գազաֆիկացումը, խթանել այլընտրանքային
էներգիայի զարգացումը և օգտագործումը, որի հետևանքով էլ ավելի կնվազեն ապօրինի
ծառահատումները:
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10. Մեծածավալ անտառտնկման աշխատանքներ իրականացնելու միջոցով ավելացնել
երիտասարդ անտառների տարածքերը:
11. Էռոզիոն, հեղեղային և սելավա-սողանքային երևույթներով վտանգված տարածքներում հզոր
արմատային համակարգ ունեցող ծառատեսակների անտառտնկման իրականացում:
12. Մարզի նախադպրոցական, դպրոցական և ուսումնական այլ հաստատություններում
իրականացնել էկոկրթական ծրագրեր, տեղական հեռուստաալիքներով նախատեսել
էկոկրթական, էկոդաստիարակչական և բնապահպանական խնդիրներին նվիրված
պարբերական հաղորդումներ:
13. Վրաստանի
հետ
սահմանամերձ
ոչ
անտառապատ
տարածքներում
կատարել
անտառաշերտերի հիմնում, որը կնպաստի սահմանամերձ գոտու ամրապնդմանը, ինչպես նաև
բնապահպանական և էկոլոգիական հիմնախնդիրների լուծմանը: Գոյություն ունեցող և նոր
հիմնված սահմանամերձ անտառաշերտերին տալ պետական արգելոցների կարգավիճակ, որը
կնպաստի սահմանամերձ տարածքներում բուսական և կենդանական աշխարհի զարգացմանը
և վերարտադրությանը:
14. Գիտական լուրջ ուսումնասիրություններ իրականացնել մարզի արգելավայրերի ներկա վիճակը
պարզելու ուղղությամբ և իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ, որոնք համահունչ
կլինեն միջազգային չափորոշիչներին:
15. Պետբյուջեում
նախատեսել
նպատակային
հատկացումներ
մարզի արգելավայրերի
պահպանության, պաշտպանության և զարգացման համար, ինչպես նաեւ ներգրավել
միջազգային և հանրապետական դոնոր կազմակերպություններ:
16. Հաշվի առնելով անտառածածկ տարածքների անմխիթար վիճակը, միանշանակ արգելել տվյալ
տարածքներում երկրաբանահետախուզական և արդյունահանման աշխատանքները, եթե
խոսքը չի վերաբերվում պետական ռազմավարական գերակա շահերին:

535.Ակնկալվող արդյունքներ.
1. խոշոր բնակավայրերում կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում,
2. արտադրության հոսքաջրերի վնասազերծման համար կենսաբանական և ֆիզիկա-քիմյական
մաքրման կայանների կառուցում,
3. գետերի ափերի առավել վտանգված հատվածների ամրացում, ափամերձ պատնեշների
կառուցում,
4. Մարզի 3-4 խոշոր քաղաքներում, Ալավերդու օրինակով, լիցենզավորված աղբավայրերի
կառուցում:

536. Ընդերք-Ներկա իրավիճակը-Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար
հանածոներով և իր նշանակությամբ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում:
Օգտակար
հանածոները
ներկայացված
են
հիմնականում
ինտրուզիվ
ծագման
երեսապատման քարերով, ավազակոպճային խառնուրդով, բազալտներով, իսկ մետաղական
հանածոներից են պղինձը, մոլիբդենը, ոսկին: Օգտակար հանծոների արդյունահանող և
երկրաբանական ուսունասիրություններ կատարող կազմակերպությունների կողմից դիտվում է
ընդերքի
նոր
և
նախկինում
թերի
ուսումնասիրված
տեղամասերի
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ակտիվացում:
537. 2013թ. հունիսի 1-ի դրությամբ մարզի տարածքում հանքարդյունահանման
իրականացման իրավունք ունեն շուրջ
50 կազմակերպություններ, որոնցից 5-ը
իրականացնում են մետաղական հանքավայրերի շահագործում (շահագործվում է Ալավերդու,
Շամլուղի պղնձի հանքավայրերը, Մղարթի և Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային
հանքավայրերը, նախապատրաստվում է շահագործման Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային
հանքավայրը):
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538.
Երկրաբանահետախուզական
և
արդյունահանման
ծավալների
աճը
անխուսափելիորեն բերում են տարածաշրջանի բնապահպանական և էկոլոգիական
հավասարակշռության խախտման: Տվյալ պարագան ստիպում է, որպեսզի հաշվի առնվեն
բոլոր բացասական հետևանքները և հիմնովին կշռադատելուց հետո նոր տրվեն
համապատասխան ընդերք օգտագործման թույլտվություններ, լիցենզիաներ և այլն:
539. Չնայած
ընդերքարդյունահանման,
վերամշակման
և
արտադրական
ցուցանիշների աճին, ոլորտը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց: Ներկայիս
ընդերքարդյունահանման ցուցանիշները կազմում են նախկին ԽՍՀՄ-ի ցուցանիշների 7-8
%-ը: Տվյալ հանգամանքը պայմանավորված է հիմնականում միջպետական երկաթուղու
շրջափակումով: Միջպետական երկաթուղու վերաբացմամբ ոլորտի ցուցանիշները
կբազմապատկվեն մի քանի անգամ:
540. Մարզի լեռնաքիմիական հումքը ներկայացված է` հանքային պիգմենտների
(հանքային ներկերի), կվարցիտների և Պետրովկայի բարձր կալիումական տուֆերի
հանքատեսակներով: Պիգմենտները և կվարցիտները չնայած, որ ունեն օգտագործման
բավականին լայն ասպարեզ և շուկա, ներկայումս չեն շահագործվում: Տվյալ հանգամանքը
հիմնականում պայմանավորված է արտահանման երկաթուղային մեծ ծախսերի հետ:
Տաշիրի բարձր կալիումական տուֆերի վերամշակման արդյունքում ստացվում է
էկոլոգիապես մաքուր, քլոր չպարունակող նոր տիպի սիլիկատային կալիումական
պարարտանյութ, որի պահանջարկը չափազանց մեծ է ինչպես Հանրապետությունում
այնպես էլ միջազգային շուկայում: Արդեն իսկ 2 կազմակերպություն ձեռք են բերել Տաշիրի
բարձր կալիումական տուֆերի հանքավայրերի շահագործման թույլտվություններ, որը հիմք
կհանդիսանա կալիումական պարարտանյութերի արդյունաբերական արտադրությանը:
541. Մարզում առկա են նաև տորֆի բազմաթիվ հանքավայրեր և կուտակումներ, որոնք
նույնպես համապատասխան վերամշակումից հետո կարող են ծառայել որպես
էկոլոգիապես մաքուր և բարձրորակ պարարտանյութ:
542. Մարզում ռադիոակտիվ թափոնների կուտակման կամ պահեստավորման որևէ
աշխատանքներ չեն կատարվել և չեն էլ նախատեսվում:
543. Հիմնախնդիրները
1. Ընդերքի ոչ համալիր օգտագործում:
2. Ընդերքի շահագործումից առաջացող բնապահպանական հիմնախնդիրների բացահայտման,
մեղմացման և կանխարգելման միջոցառումների պակաս:
3. Համապատասխան ոլորտներում՝ արդյունահանման, վերամշակման և բնապահպանության
մասնագետների անբավարարություն:
4. Հանքավայրերի, լեռնահարստացման ֆաբրիկաների, մետաղաձուլական գործարանի և
վերամշակման արտադրամասերի փակ համակարգի, երկրորդային հումքի վերամշակման և
անթափոն արտադրությունների ցածր մակարդակ:
5. Նոր սպառողական շուկաների ուսումնասիրության և համագործակցության ցածր մակարդակ:
6. Շինանյութերի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունների տեխնիկական զինվածության
անբավարարություն, ունեցած սարքավորումների ֆիզիկական և բարոյական մաշվածություն
(շուրջ 25 տարի ու ավելի չեն թարմացվել), որոնց ներկայիս կիրառումը չի համապատասխանում
ժամանակակից պահանջներին ու միջազգային չափանիշներին: Մինչդեռ առկա հանքավայրերի
հումքը թույլ է տալիս արտադրելու միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրանք:
7. Բնապահպանական հարցերով հասարակության մասնակցության ցածր մակարդակ:
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544. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Շահագործվող և շահագործմանը պատրաստ ոսկու, մոլիբդենի, պղնձի և բազմամետաղային
հանքավայրեր,
նոր
մետաղական
հանքավայրերի
երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների ակտիվացում:
2. Լեռնամետալուրգիական համակարգի առկայություն՝ պղնձաձուլական գործարան, մետաղական
խտանյութի ստացման կոմբինատներ:
3. Միջազգային բորսայում ոսկու և գունավոր մետաղների գների բարձրացման դինամիկա:
4. Բազմազան երեսապատման քարատեսակների առկայություն և ավելի քան 1000կմ շառավղով
մենաշնորհային կարգավիճակ (չորրորդային հասակի բազալտներ, անդեզիտներ, բազմագույն
ֆելզիտային
տուֆեր,
հանքային
պիգմենտներ,
հրաբխային
տուֆեր,
Լալվարի
տուֆաավազաքար, Փամբակի գրանիտ և այլն):
5. Հանքավայրերը հիմնականում գտնվում են էլեկտրահաղորդման գծերի, երկաթուղու և գլխավոր
ճանապարհների մոտ:
6. Տաշիրի ալկալիական տուֆերի հենքի վրա նոր տեսակի էկոլոգիապես մաքուր կալիումական
պարարտանյութի արտադրության հնարավորություն:
7. Մարզկենտրոնի ԲՈՒՀ-երում համապատասխան նորաբաց ֆակուլտետների առկայություն
(երիտասարդ մասնագետների պատրաստում):
8. Մարզի տարածքում բավարար քանակի քարամշակման արտադրամասերի առկայություն:

545. Ոլորտի թույլ կողմերը
1.
2.
3.

Միջպետական երկաթուղու շրջափակում:
Դեռևս համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցություն:
Հանքահարստացման,
մետաղաձուլական,
քարամշակման
գործարանների
և
արտադրամասերի հնացած տեխնոլոգիաներ ու մաշված սարքավորումներ:
4. Պահեստամասերի և պայթուցիկ նյութերի անբավարարություն և խիստ թանկություն:
5. Մասնագետ կադրերի մեծ պահանջարկ:
6. Ֆինանսների և ներդրումների սակավություն:
7. Վնասակար արտանետումների չկորզում, երկրորդական հումքի չվերամշակում:
8. Տեխնոգեն աղբավայրերի (պոչամբարների) ծանրաբեռնվածություն և նրանց ոչ լիարժեք
կառավարում:
546. Առաջարկություններ
1. Խիստ հսկողություն սահմանել ընդերքի ոչ համալիր (ընտրողական) շահագործման նկատմամբ:
2. Հասնել այն բանին, որ ընդերքօգտագործումն իրականացվի բնապահպանական պահանջներին
և տարածաշրջանային ու գլոբալ էկոլոգիական ծրագրերին ներդաշնակ ինտեգրմամբ, որը իր
մեջ ներառում է ընդերքի համալիր օգտագործում, հաշվառման ու մոնիտորինգի համակարգերի
ներդրում, շրջակա միջավայրի վրա ընդերքօգտագործման բացասական ազդեցությունների
համալիր կանխարգելում, տեխնածին հանքավայրերի հետախուզում, գնահատման և
նպատակային օգտագործման մոդելի կիրառում:
3. Հսկողության տակ պահել ընդերքօգտագործման բնապահպանական խնդիրների համալիր
լուծումը, որը ներառում է թափոնների օգտագործում ու գործածություն (գործողություններ, որոնք
ուղղված են թափոնների գոյացման կանխարգելմանը, դրանց հավաքմանը, փոխադրմանը,
պահմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, հեռացմանը, վնասազերծմանը և
թաղմանը) և ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի վերականգնում ու
բարելավում (ռեկուլտիվացիա):
4. Ընդերքի ուսումնասիրություններ կատարող ընկերությունների ուշադրությունը սևեռել և
առաջնորդել դեպի արդեն իսկ հետախուզված և պաշարները հաստատված (լքված կամ
պահուստային) հանքավայրերի վրա:
5. Գործնականում անհրաժեշտ է, որ կազմակերպությունները սահուն անցում կատարեն դեպի
էկոլոգիապես նոր «կանաչ» տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ներդրմանը:
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6. Խստացնել հսկողությունը ընդերքի արդյունահանման փաստաթղթային օրինականության և
պայմանագրային կետերի կատարման նկատմամբ:
7. Հաշվի առնելով անտառածածկ տարածքների անմխիթար վիճակը, միանշանակ արգելել տվյալ
տարածքներում երկրաբանահետախուզական և արդյունահանման աշխատանքները, եթե խոսքը
չի վերաբերվում պետական ռազմավարական գերակա շահերին:
8. Բացահայտել ու հիմնավորել ընդերքշահագործումից առաջացած մարզի բնապահպանական և
էկոլոգիական
հիմնախնդիրները,
կազմել
դրանց
մեղմացման
և
կանխարգելման
միջոցառումների ցանկը և ներկայացնել համապատսխան կառույցների ուշադրությանը:
9. Արդյունահանման, վերամշակման և բնապահպանական ոլորտների հիմնական խոչնդոտներից է
համապատասխան կադրային բազայի բացակայությունը
կամ
ցածր որակավորումը:
Մասնագետների որակավորումը բարձրացնելու, նոր տեխնոլոգիաների հետ ծանոթանալու և
աշխատանքները առավել արդյունավետ կատարելու համար կազմակերպել սեմինարդասընթացներ արտադրողների և ԲՈՒՀ-երի դասախոսների, նախարարությունների և այլ
շահագրգիռ կառույցների բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հետ:
10. Գործնականում հասնել նրան, որ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների շահագործման
ժամանակ չառաջանան թափոններ, որը ներկայումս ջարդող-տեսակավորող ագրեգատների
բացակայության պատճառով աղտոտում և ոչ պիտանի են դարձնում ահռելի հողատարածքներ:
11. Խրախուսել այն կազմակերպություններին, որոնք լեռնահարստացման ֆաբրիկաների
թափոնները՝ պոչանքը, վեր կածեն լայն օգտագործման արտադրատեսակների և բարիքի: Տվյալ
հարցը (պոչանքը) շատ ցավոտ կողմ է մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրների շարքում:

547. Հողային ռեսուրսներ-Ներկա իրավիճակը-Մարզի հողային կառուցվածքը միջին
սևահողային է և կավաավազային: Տաշիրի, Ստեփանավանի և փոքր չափով Թումանյանի
տարածաշրջաններում գերակշռում է սևահողային կառուցվածքը, իսկ Սպիտակի, Գուգարքի և
Թումանյանի գերակշռող մասը կավաավազային է:
548.Վարելահողերում
մեխանիկական
և
քիմիական
համապատասխան
գործողություններ չկատարելու հետևանքով նախկինում բերրի հողերը կորցնում են իրենց
բուն նպատակային նշանակությունը: Հողատեսքերում ակտիվ կերպով զարգանում են
մկնանման կրծողները, որոնք ոչ միայն խիստ կերպով ազդում են բերքատվության վրա, այլև
առաջացնում են հողաթմբեր և դրանով իսկ լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում
բուսաբուծության և անասնապահության համար:
Նախկինում
մշակվող հողերի
խոպանացումը հանգեցնում է մոլախոտերի և կիսաանապատային բույսերի բուռն
զարգացմանը, որը տանում է դեպի հողերի աստիճանաբար անապատացման:
549.Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերին մեծ վնաս են պատճառում նաև
անկանոն և տարերային ձևով առաջացող աղբավայրերը, որոնք բացի կենցաղային աղբից
պարունակում են նաև ժամկետանց թունաքիմիկատներ, մարտկոցներ, նավթամթերքների
արգասիքներ, ազբեստ պարունակող շնարարական թափոններ և այլ թունավոր ու
կոնցոռոգեն նյութեր: Վերը նշված հանգամանքը վտանգավոր է դարձնում տվյալ
հողատարածքի օգտագործումը:
550.Դեռևս արդյունավետ չեն իրականացվում շինարարական և օգտակար հանածոների
արդյունահանման հետ կապված հանված հողի բերրի շերտի պահպանությունն ու
օգտագործումը:
551.Ստորև ներկայացվում է մարզի տարածքում 2010-2013թթ. ընթացքում հողի բերրի
շերտի օգտագործման (հանման, տեղափոխման և պահպանման) մասին տեղեկատվությունը.
1. 2010թ. հանվել է 51455 մ3 հողի բերրի շերտ, կուտակվել 51207 մ3,
2. 2011թ. հանվել է 48850 մ3 հողի բերրի շերտ, կուտակվել 48810 մ3,
3. 2012թ. հանվել է 42981 մ3 հողի բերրի շերտ, կուտակվել 42869 մ3:
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552.Մարզի որոշ սողանքավտանգ տարածքներում իրականացվում են համապատասխան
ուսումնասիրություններ
և
ուսումնավարժություններ:
Կատարված
աշխատանքների
վերաբերյալ կազմվում են հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվում են շահագրգիռ
կողմերին (ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ,
համայնքապետարաններ և այլն):
553.ԵՀԳԳ «Թափոնների կառավում» տարածաշրջանային ծրագրի աջակցությամբ 2012թ.
աշնանը «Ախթալա ԼՀԿ» ՓԲԸ-ի կոնսերվացված «Նազիկ» պոչամբարի 1 հա տարածքում
իրականացվել է ռեկուլտիվացիոն և կանաչապատման աշխատանքներ, որի նպատակը
պոչամբարի հողածածկ շերտի կայունության ապահովումն է սելավա-սողանքային և քամու
էռոզիայից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա պոչամբարի ազգեցության նվազեցումն ու
բարեկարգումը: Միջոցառման ընթացքում, ընդհանուր առմամբ, տնկվեցին 15 տեսակի 1000
հատ ոչ բերքատու ծառեր և թփեր: 2013թ. գարնանը անցկացված մոնիտորինգի
արդյունքները փաստել են ծառերի և թփերի 97%-անոց կպչողականություն:

554.

Հիմնախնդիրները

1. Անտառների ոչնչացման հետևանքով սևահողի լվացում և վերարտադրության խիստ նվազում:
2. Մեծ անկման անկյուն ունեցող լանջերի
էռոզիոն, հեղեղային և սելավա-սողանքային
երևույթների ակտիվացում:
3. Արոտավայրերում,
կերհանդակներում,
ինչպես
նաև
անտառային
տարածքներում
անասունների գերարածեցում:
4. Հողատեսքերում մկնանման կրծողների ակտիվ զարգացում:
5. Անկանոն և տարերայնորեն ձևավորվող և չհսկվող աղբավայրեր:
6. Շրջակա միջավայրի աղտոտում պոլիէթիլենային և պլաստմասե թափոններով, որոնք հողում
չեն քայքայվում և տարիների ընթացքում առաջացնում են մեկուսացնող շերտ, որը խախտում է
հողի բնականոն ռեժիմը:

555. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1.

Հողերի պահպանության և ընդերքի շահագործումից խախտված հողատեսքերը (ընդերքի
հետախուզման և արդյունահանման աշխատանքների ավարտ, պոչամբարներ, մակաբացված
ապարների հսկա բլուրներ, շինհրապարակներ ...) կրկին օգտագործման մեջ շրջանառելու
համար մեծ դեր ունի շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի ինստիտուտի կայացումը,
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որը վերացնում է անբարեխիղճ ընդերքօգտագործողների կողմից առանց ռեկուլտիվացման
աշխատանքների ընդեքի տեղամասերի լքման ռիսկային գործոնը:
2. ՀՀ կառավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտը ճանաչել է որպես գերակա ուղղություն և
իրականացնում է համապատասխան ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոչ միայն առկա վիճակի
բարելավմանը այլև կայուն զարգացմանը: Իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերից
են՝
ա)
շուկայական գներից բավականին մատչելի արժեքով պարարտանյութի, դիզելային
վառելիքի, էլիտային սերմացուների (ցորեն, գարի, եգիպտացորեն, …) տրամադրում
հողօգտագործողներին,
բ)
հակակարկտային կայանքների տեղադրում, մատչելի գներով գյուղ. տեխնիկայի
ձեռքբերում և այլն,
գ) հեռագնա արոտների ջրարբիացման և ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ,
դ)
ջրանցքների, պոմպակայանների և ոռոգման հետ կապված այլ ինֆրակառույցների
վերականգնում և արդիականացում,
ե) տոհմային անասունների ներկրում, մկնանման կրծողների դեմ պայքարի ցինկի ֆոսֆիդի
անվճար տրամադրում, ցածր տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման
քաղաքականության վարում և այլն:

556.Ոլորտի թույլ կողմերը
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Մարզում շահագործվող հանքավայրերի և լեռնաարդյունաբերական համալիրների
թվաքանակի աճ:
Տարբեր տիպի թափոններով զբաղեցված և անվերահսկելի գյուղատնտեսական
նշանակության
հողատարածքներ:
Հողերի ոչ նպատակային օգտագործում և սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական մեծ
թվով
մանր հողամասերի առկայություն:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի լքման և խոպանացման տենդենց:

557.Առաջարկություններ
1. Մարզի հողերի դեգրադացիայի նվազեցման և էռոզիայի կանխարգելման նպատակով
անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
2. Ուժեղացնել վերահսկողությունը հողերի նպատակային օգտագործման նկատմամբ:
3. Աջակցել և խրախուսել սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական հողամասերի
խոշարացմանը:
4. Հողի լվացման, էռոզիոն և սելավասողանքային երևույթները կանխելու նպատակով
հսկողություն սահմանել հողի վարի ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանման
վրա, ստեղծել հողապաշտպան անտառաշերտեր և իրականացնել խախտված ու
աղտոտված հողերի վերականգնման (ռեկուլտիվացիայի) միջոցառումներ և այլն:
5. Հսկողություն սահմանել բնական լանդշաֆտների պահպանության նկատմամբ:
6. Ուժեղացնել հսկողությունը հողի բերրի շերտի հանման, տեղափոխման, պահպաման և
օգտագործման նկատմամբ:
7. Արոտավայրերում և կերհանդակներում չափավորել յուրաքանչյուր հեկտարի վրա
արածող անասունների քանակը (4-8 գլուխ խոշոր եղջերավոր/հա), թույլ չտալ
անասունների մուտքը դեպի անտառային տարածքներ:
558. Ջրային ռեսուրսներ-Ներկա իրավիճակը-Լոռու մարզն առանձնանում է ջրագրական
խիտ ցանցով, որը պայմանավորված է տարածքի երկրաբանական և ջրաերկրաբանական
կառուցվածքով, ռելիեֆի առանձնահատկություններով, մթնոլորտային առատ տեղումներով:
Տարածքի մեծ մասն ունի ծալքաբեկորավոր և ծալքավոր կառուցվածք, որտեղ ապարները ջրամերժ
են և առաջանում է մակերևութային մեծ հոսք:
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559. Մարզի գետային ցանցը գրեթե ամբողջությամբ պատկանում է Դեբեդ գետի
ավազանին, իսկ հարավ-արևելքում այն ներգրավում է նաև Աղստև գետի վերին հոսանքի ջրհավաք
ավազանի մի մասը: Մարզի տարածքում հոսում են 1356 գետեր և գետակներ, որոնց ընդհանուր
երկարությունը 3505 կմ է, նրանցից միայն 55-ը (4,1%), ունեն 10 և ավելի կմ երկարություն:
560. Լոռու մարզի գետերի ջրերը հիմնականում օգտագործվում են էներգետիկ և ոռոգման
նպատակներով: Սակայն գետերի մեծ մասի հոսքը կարգավորված չէ, համարյա չկան արհեստական
ջրամբարներ և մարզի ջրային ռեսուրսների մեծ մասը, քիչ օգուտ տալով՝ դուրս են գալիս
հանրապետության տարածքից: Գետային հոսքի կարգավորումը և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը հանրապետության և Լոռու մարզի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից է:
561. Դեբեդ գետի խոշոր աղտոտողներից են համարվել մարզի խոշոր արդյունաբերական
ձեռնարկությունները՝ Վանաձորի քիմ. համալիրը, Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը,
Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը և այլ խոշոր ու միջին արդյունաբերական
ձեռնարկություններ: Ներկայումս Վանաձորի քիմ. համալիրը գրեթե չի գործում և դեպի ջրային
ավազան գործնականորեն արտանետումներ չունի: Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատը
աշխատում է ներքին ջրաշրջանառության սկզբունքով, որը նպատակ է հետապնդում կրճատել ջրի
կորուստները և նվազեցնել ծանր մետաղների արտահոսքը դեպի ջրային ավազան:
562.Նիտրատ և ամոնիում իոնների բարձր կոնցենտրացիաները դիտվում են հիմնականում
քաղաքային բնակավայրերից ներքև, ինչը պայմանավորված է կոյուղու ազդեցությամբ:
563. Յուրաքանչյուր
տարվա
աշնանը
մարզպետարանի
կողմից
մշակվում
և
համապատասխան գերատեսչություններին են ներկայացվում մարզի գարնանային հնարավոր
ջրհեղեղներից և սելավներից առավել վտանգված տարածքներում անհրաժեշտ կանխարգելիչ
աշխատանքների միջոցառումների պլան: Պլանի մեջ ներառվում են գետերի հուների մաքրման,
ուղղման, դիմհարների վերացման, ափապաշտպան դամբաների և հենապատերի կառուցման,
սելավատարների ու հեղեղատարների մաքրման և այլ աշխատանքներ:
564. Մարզում առկա են ՀՀ կառավարության 02.05.2013թ.
թիվ 473–Ն որոշմամբ
հաստատված հետևյալ ջրագրական հուշարձանները.

1. «Թռչկան» ջրվեժ - Մեծ Պարնի համայնք, Չիչխան գետի աջակողմյան Թռչկան
վտակի վրա:
2. «Դսեղի Ծովեր» լիճ - Դսեղ գյուղից 3 կմ արևելք-հարավ-արևելք, Սևորդաց
լեռնաշղթայի
Ծովիղաշ
լեռնագագաթի
հյուսիսային
լանջի
ափսեաձև
գոգավորությունում: Լճի բարձրությունը՝ 1391մ ծովի մակարդակից, երկարությունը՝
հյուսիսից հարավ մոտ 250մ, լայնությունը՝ արևմուտքից արևելք ամենալայն տեղում
մոտ 200մ: Լճի հայելու մակերեսը 1.6 հա է, առավելագույն խորությունը 4.5մ:
3. «Շամլուղի լճակ»- Շամլուղ համայնք: Լճակում առկա են ՀՀ կենդանիների Կարմիր
գրքում գրանցված Փոքրասիական տրիտոնի ռելիկտային պոպուլյացիաներ: Լճի
բարձրությունը՝ 1275մ ծովի մակարդակից: Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը
կազմում է 0.25 հա:
565.Հյուսիսային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի հետ համատեղ
իրականացվել է նաև Լոռու մարզի 201 ջրատու հորատանցքերի և բնաղբյուրների գույքագրման,
նրանց տեխնիկական վիճակի ու կադաստրի կազմման աշխատանքներ:
Ջրատու
հորատանցքերի և բնաղբյուրների գույքագրման արդյունքում յուրաքանչյուր միավորի համար
կազմվել է գույքագրման քարտ, որտեղ տրված են նրանց գտնվելու վայրը (հասցեն), կադաստրային
համարը, գտնվելու վայրի բացարձակ նիշերը, աշխարհագրական կոորդինատները, շահագործման
նպատակը և ժամկետը, սանիտարական գոտիների առկայությունը, ոռոգման մակերեսը,
հիդրոդինամիկական տիպը, ջրերի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների և մանրէաբանական
անալիզների (հետազոտությունների) տվյալները և այլն:

566. Հիմնախնդիրները
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1. Ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարում:
2. Ֆիզիկաքիմիական և կենսաբանական մաքրման կայանների բացակայություն:
3. Լոռու մարզում մեծ թվով գործող ՀԷԿ-ների բացասական ազդեցությունը շրջակա
միջավայրի վրա:
4. Արհեստական ջրամբարների բացակայություն:
5. Քիմիական և լեռնային արդյունաբերության կողմից հնարավոր ներգործություն ջրային
ռեսուրսների վրա:
567. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Պետական բյուջեից Ալավերդի և Ախթալա համայնքները ջրային ավազան վնասակար
նյութերի և միացությունների արտանետման գծով ստանում են բնապահպանական
նպատակային վճարներ:
2. Մարզում առկա բնության ջրագրական հուշարձանների համար կազմվել և հաստատվել
են անձնագրեր, որտեղ ամրագրված են նրանց տեղադիրքը և աշխարհագրական
կոորդինատները, նկարագրությունը, չափագրությունը և պահպանության ու
օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները:
3. Մարզում իրականացվել է ջրատու հորատանցքերի և բնաղբյուրների գույքագրում:
568. Ոլորտի թույլ կողմերը
1. Առափնյա տարածքների աղտոտվածություն կենցաղային թափոններով:
2. Առկա ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործում:
3. Ոռոգման
ենթակառուցվածքների
(ջրանցքներ,
ոռոգման
ներքին
ցանցեր,
պոմպակայաններ, ջրատու հորատանցքեր) կառուցման, պահպանության և
շահագործման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների սակավություն:
569. Առաջարկություններ-Մարզի ջրահավաք ավազաններում և գերխոնավ
տարածքներում ջրային ռեսուրսների առկա վիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ է.
1. Խոշոր բնակավայրերում կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների
կառուցում:
2. Արտադրության հոսքաջրերի վնասազերծման համար կենսաբանական և ֆիզիկաքիմիական մաքրման կայանների կառուցում:
3. Գետերի ափերի առավել վտանգված հատվածների ամրացում, ափամերձ պատնեշների
կառուցում:
4. Դասընթացների, սեմինարների և ԶԼՄ-ների, միջոցով բնակչության մոտ բարձրացնել
էկոլոգիական կուլտարայի վարքագիծը:
5. Պարբերաբար կազմակերպել շաբաթօրյակներ գետերի առափնյա տարածքները
կենցաղային աղբից մաքրելու համար:
6. Ուժեղացնել հսկողությունը գետերի վրա գործող փոքր ՀԷԿ-երի սանիտարական թողքի,
ըստ պայմանագրերի ոռոգման շրջանում ջրի օգտագործման ռեժիմի վրա
7. Ապահովել լայն հասարակության մասնակցությունը ՇՄԱԳ-ի (Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատում) փորձաքննության քննարկումներին:
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570.
Օդային ավազան-Ներկա վիճակը-Մթնոլորտային աղտոտվածության դեմ
պայքարի հիմնական միջոցներն են՝ արտանետումների նվազեցումները, ֆիլտրացիոն
համակարգերի տեղադրումը, անտառների և կանաչ գոտիների ավելացումը: Մարզի օդային
ավազանը աղտոտող խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններն են՝ Վանաձորի
քիմիական գործարանը, Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը և Ախթալայի
լեռնահարստացման կոմբինատը:
571. Ներկայումս երբ շարքից դուրս են եկել անօրգանական փոշու և թունավոր գազերի
որսման և չեզոքացման սարքավորումները հրամայական է դառնում, որպեսզի
արտանետումները
օդային
ավազան
չգերազանցեն
սահմանային
թույլատրելի
արտանետումների սահմանը:
572. Գաղտնիք չէ, որ մարզի ավտոտրանսպորտի 70%-ը ներկայումս բենզինի
փոխարեն աշխատում է բնական գազով, որն անհամեմատ ավելի քիչ է աղտոտում
մթնոլորտը:
573.
«Ընկերությունների
կողմից
վճարվող
բնապահպանական
վճարների
նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Ալավերդու պղնձաձուլական
գործարանի Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից դեպի մթնոլորտ
արտանետումների հետևանքով վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքներին
պետ.բյուջեից կատարվում են մասնահանումներ` բնապահպանական և առողջապահական
ծրագրեր իրականացնելու համար: Այդ ծրագրերն ուղղված են սոսկ մեղմելու գործարանի
կողմից արտանետումների ազդեցությունը մարդկանց և բնության վրա, որը սակայն չի
վերացնում վտանգը:
574. ՀՀ պետական բյուջեի կողմից 2009-2012թթ. բնապահպանական և
առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար մարզին հատկացված գումարների
վերաբերյալ տվյալները հետևյալն են.
Տարիները

Համայնքներ
2009թ.

Ալավերդի
Հաղպատ
Օձուն
Աքորի
Հագվի
Ախթալա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

103 564.2
9 197.3
8 992.8
18 470.5
18 470.5
158 695.3

2010թ.

37 292.2
9 197.3
9 006.0
18 994.2
18 994.2
2 540.0
96 023.9

2011թ.

2012թ.

55 155.9
18 600.0
18 600.0
11 712.0
8 000.0
1 000.0
113 067.9

94 411.5
23 602.8
23 602.9
23 602.8
8 000.0
1 500.0
174 720.0

հազ. դրամ
Նախատեսված է
վճարման
2013թ.

110 000.0
25 000.0
58 664.8
28 000.0
50 000.0
3 500.0

575. 2010-12թթ. մարզի 23 համայնքներում ՀՀ կառավարությանն առընթեր
միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի մասնագետների
կողմից տեղադրվել են ընդերքից արտազատվող ռադիոակտիվ ռադոն գազի
կոնցենտրացիան չափող 78 հատ դետեկտորներ, որոնք հավաքվել և գրանցված
ցուցմունքները
վերծանելու
նպատակով
ուղարկվել
են
համապատասխան
լաբորատորիաներ:
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576. 2011-12թ. օզոնային շերտի վիճակով պայմանավորված ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթման անբարենպաստ, վտանգավոր և արտակարգ մակարդակների գրանցման
դեպքեր չեն արձանագրվել:
577. Վերջին տարիներին մարզում հիդրոօդերևութաբանական անոմալիաները
դիտվել են ոչ ինտենսիվ երաշտի տեսքով, որը հիմնականում իր ազդեցությունն է թողել
հացահատիկային մշակաբույսերի վեգետացիայի վրա (ծլունակության անկում, բույսի
ժամանակից շուտ խողովակալում, հասկակալում, ցածր հասակ և այլն): Երաշտի
հետևանքները հատկապես ցայտուն են գետերի և ջրային ավազանների ջրի մակարդակի և
սակավության դիտարկումներով:
578. Տարերային տարբեր աղետներից (ուժգին կարկտահարություն, հորդառատ
անձրևներ, վաղ գարնանային ցրտահարություն և այլն) տուժել են.
1. 2010թ.- մարզի 23 համայնքների շուրջ 1790 հա ցանքատարածություններ և 236 հա
պտղատու այգիներ: Վնասի չափը կազմել է 507.36 մլն դրամ:
2. 2011թ.- մարզի 7 համայնքների շուրջ 991,5 հա ցանքատարածություններ: Վնասի չափը
կազմել է 457,1 մլն դրամ:
3. 2012թ.- մարզի 22 համայնքների շուրջ 1715 հա ցանքատարածություններ և այգիներ:
Վնասի չափը կազմել է 776.5 մլն դրամ:
579. Առկա իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը մարզի տարածքում
հակակարկտային կայանքների տեղադրումն է, որոնց տեղադրման վերաբերյալ
մարզպետարանը պարբերաբար հարց է բարձացնում կառավարության առջև: Ներկայումս
մարզում առկա են 9 հակակարկտային կայանքներ, որոնցից 6-ը տեղադրվել են 2012թ.:
Հաշվի առնելով մեկ հակակարկտային կայանքի ազդեցության շառավիղը, ակնառու է
դառնում դրանց քանակի մեծացման անհրաժեշտությունը:
580. Վանաձոր քաղաքի 3 մշտական և 24 պասիվ նմուշառիչներով,
Ալավերդի
քաղաքի 2 մշտական, 18 պասիվ նմուշառիչներով, ինչպես նաև
ավտոմատ
դիտակայաններում նմուշառման եղանակով կատարվում են օդային ավազանի
դիտարկումներ, որոնցում որոշվում են ծծմբի ու ազոտի օքսիդների, փոշու և այլ գազերի
պարունակությունները:
581.Մթնոլորտի աղտոտվածության կարևորագույն ինդիկատոր է համարվում նաև
տեղումների հիմաթթվային pH-ի կազմը, որի վերաբերյալ տվյալները սակայն
համապատասխան կայքերում չեն տեղադրվում:
մարզում
իրականացվել
է
շուրջ
600հա
անտառտնկման
582.2010-12թթ.
աշխատանքներ: Շաբաթօրյակների և բնապահպանական այլ միջոցառումների միջոցով
կանաչապատման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Լոռու մարզի համայնքներում
(համայնքապետարաններ, դպրոցներ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ, կազմակերպություններ
և այլն):
583.Ալավերդի համայնքի ափամերձ տարածքում իրականացվել է տարերայնորեն
ձևավորված շուրջ 2 հա աղբավայրի ռեկուլտիվացիայի և կանաչապատման աշխատանքներ:
Արդյունքում կանխարգելվել է աղբավայրից այրման հետևանքով գազերի և փոշու
արտանետումը դեպի մթնոլորտ:
584. Հիմնախնդիրները
1. Արդյունաբերական ձեռնարկություններում մթնոլորտային արտանետումների ոչ լիարժեք
կորզում:
2. Մարզի
արդյունաբերական
կենտրոններում
համապատասխան
գազադիմացկուն
ծառաթփատեսակների (ածխաթթու և ծծմբական գազերի դեմ դիմացկուն) սակավություն:
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3. Մաքրման և ֆիլտրացիոն կայանների բացակայություն:
4. Ազգաբնակչության մոտ ալերգիկ և մասնագիտական բնույթի հիվանդությունների թվի
բարձրացում, շնչառական համակարգի խնդիրների առկայություն:
5. Չկանոնակարգված աղբավայրերում կենցաղային թափոնների այրման և ինքնայրման խնդրի
առկայություն:
585. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Պետբյուջեից վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքներին բնապահպանական և
առողջապահական
ծրագրեր
իրականացնելու
համար
նպատակային
գումարների
տրամադրում:
2. ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների կողմից առկա խնդիրների հետևողական լուսաբանում:
3. Ոլորտի հետ կապված միջազգային կոնվենցիաների վավերացում ՀՀ-ի կողմից:
4. Մթնոլորտի հետ կապված օրենսդրական դաշտի խստացում:

586. Ոլորտի թույլ կողմերը
1.
2.
3.
4.

Մթնոլորտային աղտոտվածության դեմ ֆիլտրման և մաքրման կայանների բացակայություն:
Մասնագիտական կադրերի պակաս:
Անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումների սակավություն:
Մթնոլորտի աղտոտվածության հետ կապված ռիսկերի առկայություն:

587. Առաջարկություններ
1. Մոնիտորինգի իրականացման միջոցով հստակեցնել մթնոլորտն աղտոտող, սահմանային
թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ ունեցող ձեռնարկությունները և
պարտադրել, որպեսզի դրանք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ձեռք բերեն և տեղադրեն
համապատասխան սարքավորումներ օդային ավազանի աղտոտումը հնարավորինս կանխելու
և նվազեցնելու համար:
2. Մարզի
Օրհուս
կենտրոնների,
ՀԿ-ների,
ԶԼՄ-ների
միջոցով
հասարակությանը
բնապահպանական տեղեկատվության հաղորդում, միջազգային կոնվենցիաների հետ
ծանոթացում և կիրառում:
3. Դեպի մթնոլորտ արտանետումներ ունեցող արդյունաբերական ձեռնարկություններում
էլեկտրոֆիլտրերի և այլ կորզիչ սարքավորումների հնարավոր տեղադրում: Արտանետումներից
գազերի, փոշու և ծանր մետաղների նպատակային կորզում և որպես երկրոդային հումքի
լրացուցիչ աղբյուրի օգտագործում:

588. Թափոնների կառավարում-Մարզում աղբահանության կազմակերպում և
ընդհանուր սանիտարահամաճարակային իրավիճակի բարելավման աշխատանքներԻնչպես ամբողջ հանրապետության, այնպես էլ Լոռու մարզի աղբավայրերը գտնվում
են անմխիթար վիճակում, որը սպառնում է շրջակա միջավայրին (մթնոլորտային
աղտոտվածություն, ջրային, հողային ռեսուրսների և ընդերքի աղտոտում, լանդշաֆտի
էսթետիկական տեսքի խաթարում, սանիտարահիգենիկ վիճակի վատթարացում, սուր
վարակիչ հիվանդությունների սրացում, մկնանման կրծողների և թափառող շների
պոպուլյացիաների ավելացում և այլն): Վիճակը ծանրանում է նաև նրանով, որ մարզի
ռելիեֆը հիմնականում խիստ մասնատված է, ունի բարձր անկման թեքություններ, իսկ
առկա աղբավայրերը արդեն իսկ ծանրաբեռնված են և իրենց սահմանափակ
հնարավորություններով ունակ չեն շարունակելու ծառայել որպես աղբավայրեր:
589.Ստորև ներկայացվում է մարզի քաղաքային համայնքների կողմից թափոնների
(կենցաղային և շինարարական) կուտակման, գործող աղբավայրերի, աղբահանությունն
իրականացնող տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝
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Քաղաքի
անվանումը

Բնակչության թիվը

Հ/Հ

1
2
3
4
5
6
7
8

Վանաձոր
Ալավերդի
Ստեփանավան
Տաշիր
Սպիտակ
Ախթալա
Թումանյան
Շամլուղ

104800
16641
16400
8670
15300
2920
1183
800
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ԱղբաԱղբաԱղբավայրի
վայրի
վայրի
զբաղեց- հեռավո- շահարած
րություն գործման
տարածքը բնակա- սկիզբը
վայրից
(տարեթիվը)
6.5հա
16 կմ
1971
4.6հա
9 կմ
2012
0.5հա
4կմ
1953
5.0հա
1կմ
1969
4.0հա
10կմ
1979
1.2հա
5կմ
1990
1.3հա
3կմ
1951
0.8հա
4կմ
2001

Առաջացած Աղբահանու-թյան
թափոնների աշխատանքներում
քանակները
աշխատող
(տարեկան) մեքենաների քանակը

28606տ
4200 տ
1760տ
1974տ
4589տ
598տ
217տ
258տ

25
3
4
3
3
1
1
1

590.Լոռու մարզի քաղաքային և գյուղական 37 համայնքներում աղբահանությունը և
սանիտարական մաքրումն իրականացվում է համայնքապետարանների կողմից մշակված
աղբի տեղափոխման գրաֆիկներով ու սանիտարական սխեմաներով: Սանիտարական
սխեմաները և աղբի տեղափոխման գրաֆիկները յուրաքանչյուր տարի թարմացվում են,
ընդգրկելով մինչ այդ սանիտարական սխեմաների մեջ չընդգրկված տարածքներ: Գյուղական
փոքր համայնքներում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները
հիմնականում իրականացվում են շաբաթօրյակների միջոցով:
591.Մարզի համայնքներում աղբահանության վարձավճարների հավաքագրման միջին
տոկոսը կազմում է 75-80%:
592.Չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացում (լիկվիդացում)-Չհսկվող և
չարտոնագրված աղբավայրերը հիմնականում առաջանում են այն վայրերում, որտեղ չկան
օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված աղբավայրեր:
593.Մարզի համայնքների և հանրապետական ու մարզային նշանակության
ճանապարհներին հարող տարածքները շինարարական և կենցաղային աղբից զերծ պահելու,
ինպես նաև այդ տարածքներում կուտակված աղբի լիկվիդացման նպատակով, Լոռու
մարզպետի կարգադրությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով: Հանձնաժողովը
ղեկավարում է ՀՀ Լոռու մարզպետը, որի կազմում ընդգրկված են մարզպետարանի
աշխատակազմի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետները,
ՀՀ բնապահպանության նախարարության ԲՊՏ Լոռու տարածքային ստորաբաժանման, ՀՀ
ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության, ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային
ավտոտեսչության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև
մարզի խոշոր համայնքների
ղեկավարները:
594. Լոռու մարզում վտանգավոր թափոնները հիմնականում հանդես են գալիս
ժամկետանց դեղորայքի տեսքով: Լոռու մարզում վտանգավոր թափոնների վնասազերծմամբ
զբաղվում են «ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ» և «ՋԻՆՋ էԿՈ» ՍՊԸ-ները: Լոռու մարզում ստացիոնար
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ծառայություն իրականացնող առողջապահական 11 ընկերությունների (հիվանդանոցների)
կողմից տարեկան կտրվածքով առաջացած թափոնների քանակը կազմում է շուրջ 5.5տ:
595. Լոռու մարզի համար մշակվել են մարզում գոյացող թափոնների համալիր
կառավարման նախագծեր, որոնց մի մասը արդեն իսկ արժանացել են հավանության: Մարզի
տարբեր համայնքների համար տվյալ նախագծերում մանրամասն նկարագրված են
թափոններից օգտահանման ենթակա բաղադրիչների տոկոսները, աղբարկղերի և աղբատար
մեքենաների տիպերն ու չափերը, ծառայության մատուցման սակագները և այլն, որոնց
կիրառման դեպքում անհամեմատ կբարելավվի թափոնների կառավարման համակարգը և
շրջակա միջավայրի վիճակը: Մասնավորապես.
596. Վանաձոր քաղաքում նախատեսվում է կենցաղային աղբի տեսակավորման և
օգտահանման նոր արտադրամասի գործարկում որտեղ օգտահանման ենթակա զանգվածը
(պլաստիկ շշեր, պլաստմասա, ապակի, թուղթ, մետաղներ և այլն) տարանջատելուց հետո
մնացած «օրգանական» զանգվածը տեղափոխվելու է հիմնական աղբավայր:
597. Վանաձոր, Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքներում տեղադրվել են պլաստմասե
թափոնների հավաքման կետեր:
598. Ալավերդի համայնքում 2012թ. կառուցվել և շահագործման է հանձնվել 4.6 հա
տարածքով նոր աղբավայրը, որի վրա ծախսվել է շուրջ 142 մլն. դրամ: Նոր կառուցված
աղբավայրը պարսպապատված է, ունի գիշերային լուսավորություն, դրենաժային համակարգ,
մեքենաների ախտահանման կետ և այլն:
599. «Թափոնների կառավարում-ԵՀԳԳ՝ Արևելք» ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում
իրականացվել է թափոնակուտակումների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում,
գույքագրում, քարտեզագրում, որի արդյունքում ստեղծվել է տվյալների էլեկտրոնային բազա,
որի հիման վրա միջազգային փորձագետների կողմից մշակվել է մարզի թափոնների 15
տարվա կառավարման ռազմավարության նախագիծ: Ռազմավարության նպատակն է
ամբողջ մարզի տարածքում ստեղծել 3-4 եվրոպական չափանիշներին համապատասխան
աղբավայրեր: Մարզում առկա աղբավայրերը, որոնք չեն հանդիսանա թափոնների
բեռնաթափման
միջանկյալ
կետեր,
կլիկվիդացվեն
կամ
կռեկուլտիվացվեն
ու
կկանաչապատվեն:
600. Հայ–Գերմանական
Ֆինանսական
Համագործակցության
շրջանակներում
իրականացվում է «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման հայեցակարգ, ք.
Վանաձոր» տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ծրագիրը: Արդյունքում ծրագրի
փորձագետների կողմից նոր աղբավայր կառուցելու համար հավանության է արժանացել
Քարաձոր
համայնքի
հարակից
տարածքը:
Նոր
եվրոպական
չափանիշներին
համապատասխան աղբավայրի կառուցման դեպքում, ծրագիրը ենթադրում է, որ
աղբավայրից կօգտվեն ոչ միայն Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքները, այլև Գուգարքի և
Սպիտակի տարածաշրջանի գրեթե բոլոր գյուղական համայնքները: Նոր աղբավայրը կլուծի
նաև գյուղական համայնքներում տարերայնորեն առաջացած ապօրինի աղբավայրերի հարցը:
601. Ընթացքի մեջ է մարզում առկա պոչամբարների գույքագրման գործընթացը, որի
արդյունքում կկատարվի նրանցից առաջացող հնարավոր բնապահպանական ու
առողջապահական ռիսկերի գնահատում, որտեղ կտրվեն նաև տվյալ ռիսկերի վերացմանն ու
մեղմացմանն ուղղված համապատասխան առաջարկություններ:
602. Հիմնախնդիրները
1. Դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված Ալավերդու մկնդեղի պահեստը, որը
գտնվում է խիստ անմխիթար վիճակում և կարող է էկոլոգիական աղետի աղբյուր
հանդիսանալ:
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2. Թափոնների օգտահանման ու վերամշակման արտադրության բացակայություն:
3. Մարզում ստանդարտներին համապատասխանող ընդամենը մեկ աղբավայրերի
առկայություն (Ալավերդու աղբավայր):
4. Թափոնների հավաքման, տեղափոխման և տեղադրման մասնագիտացված մեքենամեխանիզմները քանակապես քիչ են և բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված:
5. Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների սակավություն:
603. Ոլորտի ուժեղ կողմերը
1. Մարզի թափոնների կառավարման ռազմավարություն նախագծի առկայություն:
2. Մարզի թափոնակուտակումների վերաբերյալ էլեկտրոնային բազայի առկայություն
(ընդհանուր առմամբ 30 ցուցանիշ՝ տեղադրված թափոնների ծավալների, զբաղեցրած
մակերեսների, վտանգավորության աստիճանի, կազմի, ռիսկայնության աստիճանի
որոշում, լուսանկարներ և այլն):
3. Ալավերդի համայնքում լիցենզավորված նորակառույց աղբավայրի առկայություն, որն
իր հնարավորություններով ունակ է սպասարկելու Թումանյանի տարածաշրջանի այլ
համայնքներին նույնպես:
604. Ոլորտի թույլ կողմերը
1. Սանիտարական մաքրման սխեմաները կազմված են հիմնականում քաղաքների
կենտրոնական թաղամասերի համար:
2. Շրջապատն աղտոտող քաղաքացիների նկատմամբ չեն կիրառվում վարչական տույժեր
և տուգանքներ:
3. Հասարակության մոտ ընդհանուր ցածր է շրջակայքի մաքրության պահպանության
նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը, որը շատ ամոթալի է և ի չիք է դարձնում
ամենակատարյալ սանիտարական մաքրման սխեմաների կիրառումը:
4. Համայնքապետարաններում հիմնականում բացակայում են տվյալ ոլորտների
մասնագետ կադրեր:
5. Անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումների սակավություն:
6. Փողոցներում,
հրապարակներում,
զբոuայգիներում
և
հանրության
կողմից
oգտագործվող այլ տարածքներում տեղադրված աղբարկղերը քիչ են, մաշված, հնաոճ և
սահմանված կարգով առանձնացված չեն:
1.
2.
3.

4.
5.

605. Առաջարկություններ
Մարզի 3-4 խոշոր քաղաքներում, Ալավերդու օրինակով, լիցենզավորված
աղբավայրերի կառուցում:
Առկա թափոնակուտակումների լիկվիդացում և ռեկուլտիվացում:
Խթանել մարզում աղբի վերամշակման արտադրամասերի ստեղծումը, որոնք կզսպեն
աղբի պահեստավորման ներկայիս տեմպերը և լուծում կտան մարզում աղբահանության
հետ առնչվող բազմաթիվ խնդիրների:
Խոշոր համայնքների համար նոր սերնդի աղբատար մեքենաների, մասնագիտացված
տեխնիկայի և նոր տիպի աղբարկղերի ձեռքբերում:
Վանաձորի օրինակով մարզի խոշոր համայնքներում նույնպես տեղադրել պլաստմասե
թափոնների հավաքման աղբարկղեր:
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6.2.2. Բնապահպանության ոլորտի ռազմավարությունը
606.Լոռու մարզում արդյունաբերական և բնապահպանական հիմնախնդիրները
սերտորեն փոխկապակցված են: Տվյալ հիմնախնդիրների հիմնավորված վերլուծությունը և
համապատասխան միասնական համալիր ծրագրի ընդունումը և իրականացումը, կհանգեցնի
մարզի տնտեսական ու բնապահպանական ոլորտների ներդաշնակությանը: Կարևոր
նախապայմաններից է լեռնաարդյունաբերության, հոսքաջրերի, աղբավայրերի և մաքրման
կայանների վերազինումը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք կնվազեցնեն մարզի
շրջակա միջավայրի աղտոտումը: Հաշվի առնելով անտառածածկ տարածքների անմխիթար
վիճակը,
անհրաժեշտ
է
միանշանակ
արգելել
տվյալ
տարածքներում
երկրաբանահետախուզական և հանքարդյունահանման աշխատանքները, եթե խոսքը չի
վերաբերվում պետական ռազմավարական գերակա շահերին:
607. Բնապահպանական ռիսկերը մեղմացնելու և վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է
ուշադրության կենտրոնում պահել և հետևողականորեն կյանքի կոչել մարզի սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրային հետևյալ դրույթները.
1. Բարձրացնել բնապահպանական խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրազեկությունը և մասնակցությունը,
մասնավորապես ուսուցման դասընթացներ կազմակերպելու միջոցով: Նպաստել մարզի
բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման մեջ համայնքների մասնակցության
ուժեղացմանը:
2. Զբոսաշրջության և էկոտուրիզմի զարգացումը կաջակցի մարզի էկոհամակարգերի
պահպանությանը:
3. Էկոլոգիական կրթության մեջ ակտիվորեն ներգրավել մարզի կրթական հիմնարկները,
հանրակրթական դպրոցները, մարզի բնապահպանական ՀԿ-ները, ինչպես նաև
Վանաձորում, Ստեփանավանում և Ալավերդում գործող բնապահապանական
տեղեկատվական Օրհուս կենտրոնները:
4. Վերջին տարիներին չնայած ապօրինի ծառահատումները զգալիորեն նվազել են, բայց
և այնպես դեռևս շարունակվում են հետևյալ պատճառներով, աղքատ բնակչության
կողմից, էներգակիրների բարձր գների հետևանքով, վառելափայտի` որպես միակ
մատչելի ջեռուցման միջոց օգտագործումը և որպես տեղական հումքի բազայի վրա
շինափայտի արտադրությունը: Զարգացնել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների
կիրառումը, հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել բնակավայրերի գազաֆիկացումը:
5. Հողերի պահպանման ոլորտում հասնել հողերի դեգրադացիայի նվազեցմանը և
կանխարգելմանը, այդ նպատակով իրականացնել հակաէռոզիոն, հակասողանքային,
մելիորատիվ և խախտված հողերի վերականգնման (ռեկուլտիվացիա) միջոցառումներ:
Աջակցել և խրախուսել սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական հողամասերի
խոշարացմանը:
6. Հողի լվացման, էռոզիոն և սելավասողանքային երևույթները կանխելու նպատակով
անհրաժեշտ է հսկողություն սահմանել հողի և մշակության վարի ագրոտեխնիկական
կանոնների պահպանման վրա, ինչպես նաև անհրժեշտ է ստեղծել հողապաշտպան
անռառաշերտեր:
7. Անհրաժեշտ է խթանել բնապահպանական տեսակետից անվտանգ, անթափոն և
ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը:
8. Հրատապ խնդիր է պոչամբարների և տարբեր պատճառներով լքված և չշահագործվող
հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի ծրագրերի իրականացումը, որն անհրաժեշտ է
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շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխարգելելու, բնական էկոհամակարգերը
վերականգնելու և ազգաբնակչության առողջական վիճակը չվտանգելու համար:
9. Արդյունահանող և վերամշակող կազմակերպություններին պարտադրել, որպեսզի
չգերազանցեն նախագծային նորմատիվային արտանետումները և կատարեն
նախատեսված բոլոր բնապահպանական միջոցառումները:
10. Արդյունահանման, վերամշակման և բնապահպանական ոլորտների հիմնական
խոչնդոտներից է համապատասխան կադրային բազայի բացակայությունը և ցածր
որակավորումը: Մասնագետների որակավորումը բարձրացնելու, նոր տեխնոլոգիաների
հետ ծանոթանալու և աշխատանքները առավել արդյունավետ կատարելու համար
կազմակերպել սեմինար-դասընթացներ արտադրողների և ԲՈՒՀ-երի դասախոսների,
նախարարությունների և այլ շահագրգիռ կառույցների բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետների հետ:
11. Գործնականում հասնել նրան, որ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների
շահագործման ժամանակ չառաջանան թափոններ, որը ներկայումս ջարդողտեսակավորող ագրեգատների բացակայության պատճառով աղտոտում և անպիտան
են դարձնում ահռելի տարածքներ:
12. Արդյունաբերական ձեռնարկություններում մաքրման և ֆիլտրման կայանների
տեղադրում և արտանետող ձեռնարկություներին կից ըստ ազդման շառավիղի
համապատասխան դիմադրողականությամբ օժտված ծառատեսակների տնկում:
13. ֆիզիկա-քիմիական և կենսաբանական մաքրման կայանների անգործության
պատճառով հրամայական է դառնում, որպեսզի ձեռնարկությունները ունենան
ջրաշրջանառության փակ համակարգ, վերականգնեն կամ ստեղծեն նոր տեղային
մաքրման կայաններ, որոնք արդյունավետ կլինեն արտադրություններից առաջացող
հոսքաջրերի վնասազերծման համար:
14. Քանի որ մաքրման կայանների նախագծումը, կառուցումը կպահանջի բավականին
երկար ժամանակ և խոշոր ներդրումներ, ուստի անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր այն
միջոցառումները, որոնք կկանխարգելեն ջրային ավազանի աղտոտումը:
15. Որպես բնապահպանական քաղաքականության իրականացման լավագույն գործիք
կարող է ծառայել հասարակության մասնակցությունը բնապահպանական որոշումների
կայացմանը, որը պետք է իրականացվի ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի, որին Հայաստանը
մասնակից է:
16. Վրաստանի հետ սահմանամերձ ոչ անտառապատ տարածքներում կատարել
անտառաշերտերի հիմնում, որը կնպաստի սահմանամերձ գոտու ամրապնդմանը,
ինչպես նաև բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը: Գոյություն ունեցող և նոր
հիմնված
սահմանամերձ
անտառաշերտերին տալ
պետական
արգելոցների
կարգավիճակ, որը կնպաստի սահմանամերձ տարածքներում բուսական և
կենդանական աշխարհի արդյունավետությունը և վերարտադրությունը:
17. Մարզի անտառտնտեսություններում ավելացնել և հիմնել նոր տեխնոլոգիաներով
զինված տնկարանային տնտեսություններ, որոնցում կազմակերպել ըստ տարածքների
առանձնահատկություններին բնորոշ ծառատեսակների մատղաշի մշակություն:
608.ՀՀ
Լոռու
մարզի
բնապահպանության
ոլորտի
ռազմավարության
ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին կազմում է 1,135,000.0 հազ. դրամ (տես
հավելված 6.2.1.):
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6.2.3.Բնապահպանության ոլորտի զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը
Արդյունքային ցուցանիշներ, թիրախներ

Ոլորտային նպատակը,
ակնկալվող արդյունքներ
Բարելավել բնապահպանական և
էկոլոգիական իրավիճակը Լոռու
մարզում
Արդյունք 1
Անտառային ոլորտի բարելավում
1.1. Ապօրինի ծառահտումները
հասցված են նվազագույնի

2.2. Բարձրացել է
անտառկառավարման
մակարդակը և
անտառպատվածության
տոկոսը



Մարզպետարանները և ՏԻՄ-երը
ունեն համապատասխան լիազորություններ
բնապահպանական խախտումների կանխարգելման և կասեցման վերաբերյալ
1.1. Մարզի համայնքների գազաֆիկացման մեծ տոկոս, այլընտրանքային էներգիայի
աղբյուրների կիրառման հետևողական զարգացում
1.2. Ապօրինի ծառահատումների դիմաց տուգանքների խստացում
1.3. Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում
1.4. Շինափայտը գերազանցապես ներ է կրվում արտերկրից
1.5. Անտառշահագործման և անտառպահպանության ֆունկցիաները բաժանված են
1.6. Ձևավորված է բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություների (գյուղ. և բնապահպ. նախ.,
մարզպետարան, ոստիկանություն, ՏԻՄ-եր, ՀԿ-ներ ) սերտ համագործակցություն
1.7. Անտառային ոլորտն սպասարկող անձնակազմի բավարար քանակ և տեխնիկական
հագեցվածություն
1.8. Հասարակության մոտ ձևավորվել է անտառի նկատմամբ ոչ սպառողական
վերաբերմունք
2.1 ՀՀ-ում անտառկառավարումն իրականացնող մարմինի կենտրոնական գրասենյակը
տեղակայված է Լոռու կամ Տավուշի մարզերում
2.2 Հստակ գործում են անտառշինական և անտառկառավարման պլանները
2.3 Կոճղաշիվային արագ և փարթամ վերաճի շնորհիվ վերականգնվել են նախկինում
հատված անտառները
2.4 Ձևավորված են համայնքային անտառներ
2.5 Ներդրված են անտառհատման և փայտամշակման նոր առաջատար
տեխնոլոգիաներ
2.6 Մարզում առկա են բավարար քանակով տնկարանային տնտեսություններ
2.7 Նվազագույնի է հասցվել անասունների մուտքը դեպի անտառ
2.8 Նվազագույնի են հասցվել անտառային հրդեհները (հրդեհների առկայության
դեպքում առկա են արագ արձագանքման մոբիլ ջոկատներ)
2.9 Զգալիորեն ավելացել են պետական, միջազգային, համայնքային և մասնավոր
ներդրունմները
2.10 Նոր հիմնված անտառներում մոնտաժվող (շարժական) ոռոգման համակարգի
առկայություն
2.11 Անտառներում իրականացվում են հիվանդությունների կանխարգելման դեմ
քիմիական պայքարի լայնածավալ ավիացիոն աշխատանքներ
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Ռիսկեր

Տնտեսական ճգնաժամի ազդեցություն

1

2

Գազամատակարարման
խափանման դեպքում
այլընտրանքային էներգիայի
անբավարարություն և թանկություն

Կոռուպցիայի վտանգ

2.1 Անտառային հողերում
երկրաբանահետախուզական և
հանքարդյունահանման
աշխատանքների ակտիվացում:
2.2 Բնակլիմայական անցանկալի
երևույթներ (երաշտ, ուժեղ քամիներ,
մեծաքանակ մթնոլորտային
տեղումներ):
2.3 Արոտավայրերի և խոտհարքների ոչ
բարվոք վիճակը կարող է հանգեցնել
անտառային ռեսուրսների
գերշահագործման
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3. Կենսաբազմազանության
պահպանության և զարգացման
համար ստեղծվել են բարենպաստ
պայմաններ

Արդյունք 2
Ընդերքօգտագործման ոլորտի
բարելավում
1.Օգտակար հանածոների
արդյունավետ և խնայողաբար
օգտագործում

Արդյունք 3
Օդային ավազանի բարելավում
1. Ֆիլտրման սարքավորումների
տեղադրման արդյունքում նվազել են
դեպի մթնոլորտ արտանետումները
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3.1 Որսագողության և ապօրինի ձկնորսության դիմաց տուգանքների խստացում:
3.2 Համապատասխան լիազոր և շահագրգիռ մարմինների կողմից վայրի կենդանիների
ներկրման, բազմացման և բնության գրկում նրանց հետագա ադապտացման,
պահպանման ու զարգացման իրականացում:
3.3 Դենդրոպարկերում, բուսաբանական այգիներում և մարզում առկա այլ
տնկարանային տնտեսություններում ներկրվում ու աճեցվում են մարզի
կենսաբազմազանությունն ապահովող և պահանջարկ ունեցող բուսատեսակներ,
որոնք հետագայում տնկման համար մատակարարվում են համապատասխան
մարմիններին:
1. Ընդերքօգտագործման օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցված է ներկայիս
պահանջներին (փոփոխություններ ընդերքի մասին օրենսգիրքի, բնավճարների
դրույքաչափերի մեջ և այլն)
2. Հնարավորինս մեղմացվել և կանխարգելվել են ընդերքի շահագործումից
առաջացած բնապահպանական և էկոլոգիական հիմնախնդիրները
3. Հանքավայրերում, լեռնահարստացման ֆաբրիկաներում, մետաղաձուլական
գործարանում և վերամշակման արտադրամասեում ներդրվել են հումքի մշակման
փակ շրջանառության համակարգեր
4. Ներդրվում են երկրորդային հումքի վերամշակման և անթափոն արտադրության
համակարգեր
5. Միջազգային կազմակերպությունների (առավելապես սփյուռքահայերի) կողմից
ընդերքօգտագործման ոլորտում կատարվում են լայնածավալ ներդրումներ
6. Մարզի մենաշնորհային կարգավիճակ ունեցող քարատեսակները (բազալտներ,
ֆելզիտային տուֆեր, տուֆաավազաքարեր և այլն) անցնելով համապատասխան
մշակում, համաշխարհային շուկայում ունեն լայն պահանջարկ
7. Տաշիրի բարձր կալիումական տուֆերից սինթեզված նոր տեսակի քլոր
չպարունակող կալիումական պարարտանյութերի մեծ պահանջարկ (Հայաստան,
Իրան, Թուրքիա, Սիրիա, ԱՊՀ երկրներ և այլն)
8. Մասնագետների որակավորումը բարձրացնելու նպատակով պարբերաբար անց են
կացվում դասընթացներ արտադրողների և ԲՈւՀ-երի, նախարարությունների և այլ
շահագրգիռ կառույցների բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հետ
1.1. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու կամ նվազագույնի հասցնելու
նպատակով միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացում:
2.2. Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և խստացում:
3.3. Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող գործառույթների
իրականացում:
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3.1 Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով
ֆինանսական ներդրումների և
բարեփոխումների նվազում:

1.1 Ոլորտի գերծանրաբեռնվածություն և
հանքավայրերի չափազանց խիտ
դասավորություն
1.2 Ընդերքի շահագործումից առաջ
եկող բնապահպանական,
էկոլոգիական և տեխնածին ոչ
ցանկալի փոփոխություններ
(հողային ռեսուրսների, օդային և
ջրային ավազանների
աղտոտվածության բարձր
մակարդակ)
1.3 Դեռևս առկա սպառողական
մտածելակերպ և վարվելակերպ
1.4 Ընդերքշահագործող և վերամշակող
կազմակերպությունների միջև
համագործակցության
բացակայություն

1.1 Üáñ Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý
ÏáÙµÇÝ³ïÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
1.2 ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Á ³é³í»É
³ÕïáïáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨
³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ³í»É³óáõÙ
1.3 îÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù
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Արդյունք 4
Ջրային ռեսուրսների բարելավում
1. Մարզի ջրահավաք
ավազանների ջրային ռեսուրսների
վրա վնասակար ազդեցությունների
նվազեցում և խնայողաբար
օգտագործում
Արդյունք 5
Հողային ռեսուրսների բարելավում
oՄարզի հողային
ռեսուրսները
դրվել են նպատակային
օգտագործման մեջ

Արդյունք 6
Թափոններ կայուն կառավարում
Մարզում գործում են 3-4
եվրոչափանիշների
համապատասխան սանիտարական
աղբավայրեր:
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1.1 Վերանորոգվել և աշխատում են մարզում առկա հինգ բիոմաքրման կայանները:
1.1 Նոր մետալուրգիական կոմբինատ1.2 Մարզի ջրային ավազաններն աղտոտող արդյունաբերական ձեռնարկությունները
ների, պոչամբարների կառուցում:
ունեն լոկալ, մասնագիտացված մաքրման կայաններ:
1.2 Ջրային ավազանն առավել աղտոտող
1.3 Խմելու, ոռոգման և արդյունաբերական նպատակով օգտագործվող ջրային
հանքավայրերի, գործարանների և
ենթակառուցվածքների նորոգում, ջրային ռեսուրսների կորուստների նվազում:
արտադրամասերի ավելացում:
1.4 Հասարակության շրջանում էկոկրթության մակարդակի բարձրացում:
1.3 Տնտեսական ճգնաժամի
1.5 Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող գործառույթների
հետևանքով ձեռնարկությունների
իրականացում:
ֆինանսական վիճակի
1.6 Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և խստացում:
վատթարացում:
1.1
Ուժեղացել է հսկողությունը ապօրինի հողօտագործման նկատմամբ:
1.1 Նոր մետալուրգիական կոմբինատ1.2 Կատարվում են համապատասխան ներդրումներ հողերի օգտագործման և
ների, պոչամբարների կառուցում:
բարելավման ուղղությամբ:
1.2 Հողային ռեսուրսներն առավել
1.3 Ուժեղացել է հսկողությունը հողի բերրի շերտի պահպանման և օգտագործման
աղտոտող հանքավայրերի,
նկատմամբ:
գործարանների և արտադրամասերի
1.4 Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և խստացում:
ավելացում:
1.5 Հողի նկատմամբ հողօգտագործողների վերաբերմունքի մակարդակի բարձրացում:
1.3 Տնտեսական ճգնաժամի հետևան1.6 Կերհանդակների և գյուղատնտեսական հողերի ճիշտ և նպատակային
քով ֆինանսական ներդրումների և
օգտագործում:
բարեփոխումների նվազում:
1.7 Անտառվերականգնման, կանաչապատման և համապատասխան
1.4 Խոշոր և մանր եղջերավոր
ենթակառուցվածքների առկայությունը (հենապատեր, սելավատարներ և այլն)
անասունների գլխաքանակի կտրուկ
հանգեցրել է սելավա-սողանքային և հողի լվացման երևույթների նվազեցման:
աճ:
1.1 Մարզի համար ընդունված է թափոնների կառավարման ռազմավարություն:
1.1 ֆինանսական ներդրումների
1.2 Անկանոն ձևով առաջացած կենցաղային, շինարարական, արդյունաբերական և այլ
սակավություն:
աղբավայրերի, պոչամբարների կասեցում, չեզոքացում և ռեկուլտիվացիա:
1.2 Բնակչության
1.3 Կենցաղային, շինարարական, արդյունաբերական և այլ աղբավայրերի,
անվճարունակություն:
պոչամբարների հումքի վրա աշխատող նոր սերնդի վերամշակման
1.3 Շրջակա միջավայրի
ձեռնարկությունների առկայություն:
պահպանության նկատմամբ
1.4 Թափոնների հավաքման, տեղափոխման և տեղադրման մասնագիտացված մեքենաազգաբնակչության ոչ հոգատար
մեխանիզմները քանակապես քիչ են և բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված:
վերաբերմունք:
1.5 Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և խստացում:
1.6 Շրջակա միջավայրի պահպանության նկատմամբ ազգաբնակչության հոգատար
վերաբերմունք:
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7. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
7.1. Քաղաքաշինության ոլորտի իրավիճակի վերլուծությունը
609. Լոռու մարզի քաղաքաշինության ոլորտում, որպես մարդկային աղքատություն
նվազեցման կարևորագույն գործոն, զարգացման գերակա նպատակը հանդիսանում է
բնակչության
կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ու
քաղաքաշինական միջոցներով բնակչության կյանքի որակի հետևողական բարելավումը:
610.Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո վերանայվեցին ՀՀ ամբողջ տարածքի
սեյսմիկ
պայմանները,
որի
արդյունքում
երկրաշարժից
սեյսմիկ
ազդեցության
գնահատականը բարձրացավ 1-2 բալով, այդ կապակցությամբ մարզում ոլորտի զարգացման
կարևորագույն ուղղություն է համարվում կառույցների սեյսմակայունության և հուսալիության
ապահովումը:
611.ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ-1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով Լոռու
մարզում վնասվել էր`
1. 3953,4 հազ մ2 բնակելի ֆոնդ,
2. 61680 աշակերտ / տեղով հանրակրթական դպրոցներ,
3. 2860 մահճակալ / տեղով հիվանդանոցներ,
4. 6370 հաճ. / հերթ. համաբուժարաններ:
612. 1998-2013թ.թ, Լոռու մարզում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների կողմից ներ է
դրվել 129195.0 մլն դրամ, այդ թվում`
1.
Պետական բյուջեով – 56791.0 մլն դրամ,
2.
Այլ աղբյուրներով
– 72404 մլն դրամ:
613.Անհատական բնակարանաշինության համար
հատկացվել է 364.0 մլն դրամի վարկային գումար:

125 ընտանիքի ՀՀ պետ. բյուջեից

614.1989-2013թ.թ. գործարկվել է.

1. 14 դպրոց`
41442 աշակերտ / տեղով,
2. Հիվանդանոցներ՝
935 մահճակալ / տեղով,
3. համաբուժարաններ`
1542 հաճ. / հերթ.
615.2005-2008թ.թ. պետ. բյուջեով գյուղական համայքներում կառուցվել է 504 տուն
30490մ2 ընդհանուր մակերեսով, 2834.4 մլն դրամ արժեքով:2008-2013թթ կառուցվել է 1250
բնակարան:
616.Վանաձոր համայնքում ոչ աղետի հետևանքով անօթևան մնացած 894
ընտանիքներ դեռևս բնակվում են տնակներում: Համաձայն ՀՀ կառավարության
01.04.2002թ. թիվ 317 որոշման հիմնադրույթների ոչ աղետի հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների պայմանները բարելավելու և նպատակով իրականացվել են`
1.
Ընդհանուր առմամբ համայնքի տարածքն ազատվել է ավելի քան 6532 ապօրինի
տեղադրված և բնակեցված տնակներից:
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2.
Համայնքի
միջոցներից
բնակարան
վարձակալելու
համար
ֆինանսական
աջակցություն են ստացել 153 ընտանիքներ` ամսական 10000դրամ չափով 2տարի
ժամկետով: Համայնքի կողմից ձեռնարկված տարբեր միջոցառումների շնորհիվ բնակեցվել
են շուրջ 520 ընտանիք:
617.Մարզի քաղաքաշինության ոլորտի օրինաչափ զարգացման համար շատ կարևոր
է նաև բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի առկայությունը, մինչև 2013 թվականը նոր
գլխավոր հատակագծեր մշակվել են միայն Ալավերդի, Թումանյան, Ախթալա,
Ստեփանավան և Տաշիր համայնքների համար: Սպիտակի գլխավոր հատակագծի մշակման,
ինչպես նաև մնացած 106 գյուղական համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային
փաստաթղթերի մշակման համար ըստ խոշորացված հաշվարկների պահանջվում են
համապատասխանաբար` 9.0 մլն դրամ և 533.0 մլն դրամ, որն ընդհանուր առմամբ կկազմի
542.0 մլն դրամ:
618. Սողանքային երևույթները մեծ վնաս են հասցրել և շարունակում են հասցնել մարզի
սողանքային գոտիներում գտնվող շուրջ 70 բնակավայրերի բնակելի տներին,
ենթակառուցվածքներին,
կենսապահովման
օբյեկտնեին,
արտադրական
կարողություններին, շրջակա միջավայրին` սպառնալով սողանքային տարածքների
բնակիչների առողջությանը, հանրապետության, ինչպես նաև հարևան երկների հետ
հաղորդակցության ուղիների անխափան շահագործմանը:
619. Հանրապետությունում մինչ սեյսմակայուն շինարարության նոր նորմերի ընդունումը
(1995 թվական) նախագծված և կառուցված բազմաբնակարան շենքերը սեյսմակայունության
առումով ներկայումս հուսալի չեն և չեն կարող ապահովել բնակչության անվտանգությունը:
Մարզում դեռևս առկա են 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող 96
բազմաբնակարան շենքեր: Դեռևս ամբողջությամբ լուծված չեն բազմաբնակարան շենքերի
կառավարման, շահագործման և պահպանման հետ կապված հարցերը:
620. Մտահոգիչ է նաև կենցաղային կոշտ թափոնների կուտակման, հեռացման և նոր
աղբավայրերի կառուցման հարցերը:
621. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
1. Ֆինանսական ներդրումների ոչ բավարար ծավալներ և բնակարանաշինության ցածր
տեմպեր
2. Վանաձորի,
Ստեփանավանի,
Սպիտակի
նորակառույց
թաղամասերի
ենթակառուցվածքների ցածր մակարդակ
3. Մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծումը և հողօգտագործման
սխեմաների մշակումը
4. 3–րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, վերականգնման ենթակա, ինչպես նաև
քանդման
ենթակա
վթարային`
4-րդ
աստիճանի
վնասվածություն
ունեցող
բազմաբնակարան շենքերում բնակվողների անվտանգության խնդիրների լուծումը
5. Վտանգավոր արտածին երկրաբանական պրոցեսների առկայությունը և դրանց
հետևանքով առաջացած բնակարանային խնդիրները
6. Մինչ սեյսմակայուն շինարարական նոր նորմերի ընդունումը (1995թվակական)
նախագծված և կառուցված բազմաբնակարան շենքերի հուսալիության ցածր աստիճանը
7. Բազմաբնակարան ֆոնդի կառավարման, շահագործման և պահպանման հետ կապված
հարցերը
8. Կենցաղային կոշտ թափոնների կուտակման, հեռացման և աղբավայրերի կառուցման
հարցերը
9. Ոչ աղետի հետևանքով ժամանակավոր կացարաններում (տնակներում) բնակվող
ընտանիքների բնակարանային խնդիրները:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
1. Շինարարական բոլոր մասնագետների
և ինժեներա-տեխնիկական կազմի
առկայություն, աշխատողների
հագեցվածություն, էժան աշխատուժ
2. Բնական քարերի (տուֆ, բազալտ,
գրանիտ և այլն) և լցանյութերի մեծ
պաշարները
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
Բնական քարերի հանքերի ոչ
արդյունավետ և նպատակային
շահագործումը
2. Շինարարական մասնագիտությունների
գծով երիտասարդ կադրերի պակասը

1.

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Երիտասարդ շինարար մասնագետների
պատրաստում
2. Շինարարության մեջ փոքր մեխանիզացիայի լայնածավալ կիրառում
3. Շինարարական մեքենաների
վերանորոգման մասնագիտական բազայի
ստեղծում
ՎՏԱՆԳՆԵՐ
1. Շինարարական ինդուստրիայի, չաշխատող
ձեռնարկությունների թալան,
հզորությունների փոշիացում
2. Մասնագետների արտահոսքը
հանրապետությունից
3. Շինարարական անավարտ օբյեկտների
ճակատագրերի անորոշությունը, որը
բերում է դրանց թալանի

7.2. Քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը
622. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքաշինության ոլորտի հիմնական առանձնահատկությունը
աղետի գոտի լինելու հանգամանքն է, հետևաբար քաղաքաշինության զարգացման
ռազմավարության հիմքում անհրաժեշտ է ընդունել հետևյալ սկզբունքները.
1. Լիովին վերացնել երկրաշարժի հետևանքները,
2. Շինարարության ոլորտի աստիճանական զարգացումը և դրանց աշխատանքի
համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին,
3. Ուժեղացնել պայքարը ապօրինաշինության դեմ,
4. Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծումը և հողօգտագործման
սխեմաների մշակումն իրականացնել համաֆինանսավորման սկզբունքով`
պետության մասնակցությամբ,
5. Իրականացնել մինչ սեյսմակայուն շինարարության նոր նորմերի ընդունումը (1995
թվական) նախագծված և կառուցված բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորում:
6. Ոչ աղետի հետևանքով ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքների
բնակարանային խնդիրների կարգավորում
7. Բնակավայրերում կենցաղային կոշտ թափոնների կուտակման, հեռացման և
աղբավայրերի կառուցման հարցերի կարգավորում
8. Բազմաբնակարան ֆոնդի կառավարման, շահագործման և պահպանման հետ
կապված հարցերի կարգավորում
623. Բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ-Հաշվի
առնելով, որ մարզում առկա են նաև 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող 96
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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բազմաբնակարան շենքեր, դրանց ամրացման կամ վերաբնակեցման կամ վերաբնակեցման
համար պահանջվող ներդրումների զգալի ծավալները և հանրապետության ներկայիս
տնտեսական հնարավորությունները, ենթադրվում է, որ վերականգնման-ուժեղացման
միջոցառումները
պետք
է
իրականացվեն
փուլ
առ
փուլ,
ելնելով
շենքերի
առաջնահերթությունից:
624.Առաջնահերթությունը որոշելու համար կարևորվում է շենքերի տեխնիկական տվյալների
բազայի առկայությունը, ինչը կարող է ապահովվել անձնագրավորման գործընթացի
արդյունքում:
625.2014-2017թ.թ. մարզում նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 1000 բազմաբնակարան
շենքերի անձնագրավորում:
ՀՀ Լոռու մազում բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանն ուղղված
2014-2017թ.թ. միջոցառումներ
Ծրագրերն
իրականացնող
պետական մարմնի
անվանումը

Ծրագրերի
անվանումը և
միջոցառումները

ՀՀ քաղաքաշինության Մարզում
բազմաբնակարան
նախարարություն
բնակելի շենքերի
անձնագրավորում

Կանխատեսում

2013թ.

(հազ. դրամ)

բյուջե

0

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

20000.0

20000.0

20000.0

20000.0

626.Վտանգավոր արտածին երկրաբանական պրոցեսների ազդեցության նվազեցման
միջոցառումներ-Մարզի առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերում աշխատանքների
իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի բացահայտել սողանքների առաջացման և
ակտիվացման գործոնները, գնահատել սողանքային ռիսկը և վտանգը, բնակելի տների
տեխնիկական վիճակը և ստեղծել մարզի սողանքային տեղամասերին վերաբերվող
տեղեկատվական բանկ:
ՀՀ Լոռու մարզում սողանքային աղետի դեմ պայքարի միջոցառումների ֆինանսավորումը
2014-2017 թվականներին
Հ/Հ

Ծրագրի անվանումը և միջոցառումները

1

Սողանքային աղետի դեմ պայքար, որից

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2
2.1

Նախնական հետազննություններ և ռեժիմային
դիտարկումների (մոնիթորինգի) ցանցի ստեղծում
Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս
Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ թաղամասի
սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային (Էնգելսի փող.,
մարզադաշտ, քիմ. գործարան) տեղամասեր
Վահագնի գյուղի սողանքային տեղամաս
Լոռու մարզի սողանքային տարածքների
բնակելի տների տեխնիկական վիճակի
հետազննում
Ռեժիմային դիտարկումներ (մոնիթորինգ), որից

Կանխատեսում (հազ. դրամ)
2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

30,193.0

20,221.0

9,141.0

9,141.0

30,193.0

20,221.0

9,141.0

9,141.0

9,141.0

9,141.0

9,141.0
11,080.0
12,188.0
18,005.0

3,000.0

3,000.0

7,500.0

10,500.0

7,500.0 10,500.0
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Օձուն գյուղի սողանքային տեղամաս
Կաճաճկուտ գյուղի սողանքային տեղամաս
Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս
Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ թաղամասի
սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային (Էնգելսի
փող., մարզադաշտ, քիմ. գործարան) տեղամասեր

1,500.0
1,500.0

1,500.0
1,500.0

1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0

1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

627.ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքաշինության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը
2014-2017 թվականներին կազմում է 13,460,196.0 հազ. դրամ (տես հավելված 7.1.1.) :
628.Կրթական,
մշակույթային,
մարզական
և
առողջապահական
հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման աշխատանքները
համապատասխանաբար 5.1.1., 5.2.1., 5.2.2. և 5.3.1. հավելվածներում:

օբյեկտների
նշված են

8. ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
8.1. Ենթակառուցվածքների ոլորտի իրավիճակի վերլուծություն
629. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացումը ինչպես ԿԶԾ, այնպես էլ
Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի կարևոր գերակայություններից է: Մարզում ենթակառուցվածքների
զարգացման հիմնական խնդիրները կապված են անմխիթար վիճակում գտնվող մարզային ու
համայնքային նշանակության ճանապարհների (հատկապես գյուղական բնակավայրերի), խմելու ջրի
մատակարարման (ներառյալ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի բարելավման),
կոյուղիների (ներառյալ մաքրման կայանների վերակառուցման և կառուցման), ինչպես նաև
գազամատակարարման խնդիրների հետ: Այս խնդիրները հատկապես գերակա են այն համայնքների
համար, որոնք սահմանամերձ են և որոնց բնակչությունը հեռանում է հայրենի վայրերից, ինչպես նաև
մեծ թվով բնակչություն ունեցող համայնքների համար:

8.2.Ճանապարհաշինություն
630. ԱՀՌԾ-ում աղքատությունը բնորոշվում է որպես կենսաբանական, սոցիալական,
հոգևոր-մշակութային նվազագույն պահանջմունքները բավարարելու անհնարինություն:
Աղքատության սահմանման մեջ նշված պահանջմունքների բոլոր երեք խմբերի բավարարման
հնարավորությունների վրա, ի թիվս այլ գործոնների, անմիջականորեն ազդում է նաև
մարդկանց ֆիզիկական մեկուսացվածությունը: Ուսումնասիրությունների համաձայն, որքան
համայնքները հեռու են մարզկենտրոնից ու մայրաքաղաքից, այնքան այդ համայնքների
բնակչությունն ավելի է հակված աղքատության: Սակայն ֆիզիկական մեկուսացվածությունը
պայմանավորված է ոչ միայն վերը նշվածով, այլ առավելապես այդ հեռավորությունները
կապող ճանապարհների անմխիթար վիճակով: Այս առումով աղքատության և
ճանապարհային ցանցի միջև առկա կապն ուղղակի է: Առանց բարվոք ճանապարհային
ցանցի առկայության հնարավոր չէ ապահովել հուսալի և բոլորի համար հասանելի
տրանսպորտային ծառայություններ: Ճանապարհային ցանցն ազդում է աղքատության վրա
որպես տնտեսական աճի, եկամուտների բաշխման և հիմնական սոցիալական
ծառայությունների հասանելիության վրա ազդող գործոն:
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631. Աղքատության հաղթահարման տեսանկյունից ճանապարհաշինության ոլորտում
իրականացվելիք քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի ճանապարհային ցանցի
վերականգնմանը և պահպանմանը:
632.Համայնքների
ֆիզիկական
մեկուսացվածությունը
վերացնելու
նպատակով
անհրաժեշտ է ռեսուրսներն ուղղել համայնքային նշանակության ճանապարհների
շինարարությանը` հաշվի առնելով աղքատության վրա վերջիններիս առավել մեծ
ազդեցության աստիճանը:
634. Իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները-Մարզի ավտոմոբիլային
ճանապարհների ցանցը կազմում է 928.1 կմ, այդ թվում ըստ նշանակության`
1.
միջպետական ա/ճ
- 218.9 կմ,
2.
հանրապետական ա/ճ
- 477.1 կմ,
3. մարզային (տեղական) ա/ճ - 232.1 կմ,
635. Մարզում կան.
1. կամուրջներ և կամրջային անցումներ – 175 հատ,
2. ավտոմոբիլային թունելներ
– 5 հատ:
636. Պետական
բյուջեի
կողմից
ամեն
տարի
հատկացված
նպատակաուղղված են եղել պահպանության և շահագործման համար:

միջոցները

637.Համակարգի նպատակները, գերակայությունները և ծախսերի վրա ազդող գործոններըՄարզային ենթակայության ա/ճանապարհների ցանցը չբարելավելու դեպքում ճանապարհների
վիճակն ավելի անմխիթար է դառնում, որի համար հետագայում կպահանջվի եռապատիկ
ավելի միջոցներ:
638. Մարզային նշանակության ա/ճանապարհների ցանցը տարեկան պահպանման և
շահագործման համար, այդ թվում ձմեռային պահպանման, պահանջվում է 250.0 մլն դրամ:
Սակայն 2000թ. մինչև 2008թ. ներառյալ պետ. բյուջեից հատկացվել է ընդամմենը 286.4 մլն
դրամ, այդ թվում` 2002թ.- 56.5 մլն, 2005թ.- 103.9 մլն, 2006թ.- 42.0 մլն, 2007թ.- 42.0 մլն,
2008թ.- 42.0 մլն, 2009 թ.-69.6 մլն, 2010թ.-68.0 մլն, 2011թ.-68.0 մլն, 2012թ.-68.0 մլն, 2013թ.68.0 մլն դրամ:
639.1988թ.երկրաշարժից հետո Լոռու մարզում ճանապարհաշինության ոլորտում
կատարվել են մոտ 27.0 մլրդ դրամ գումարի աշխատանքներ, այդ թվում սոցիալտնտեսական և ստրատեգիական առավել նշանակալից հետևյալ օբյեկտներում.
1. 1990-91թթ. կառուցվել է Ստեփանավանի «Ձորագետ» կամուրջը – 1.0 մլրդ դրամ
գումարով:
2. 1990-91թթ. վերակառուցվել է Ստեփանավանի օդանավակայանը:
3. 1993-97թթ. Օձունի սողանքների վերացման համար կատարվել է 723.0 մլն դրամ
գումարի հողային աշխատանքներ:
4. 1996թ. կառուցվել է Վանաձոր-Բազում ա/ճանապարհը 10կմ երկարությամբ:
5. 1996-2004թթ. հիմնանորոգվել է Տաշիր-Վանաձոր, Սպիտակ-Վանաձոր, ՎանաձորԱլավերդի-Այրում մայրուղիները: Համաշխարհային բանկի միջոցներով կատարվել է
մոտ 6 մլրդ գումարի ներդրումներ:
6. 1996-2004թթ. նույն համաշխարհային բանկի միջոցներով մոտ 2.2 մլրդ դրամ գումարի
ներդրման շնորհիվ կապիտալ վերանորոգվել է Սպիտակ-Գյումրի ավտոճանապարհը:
7. «Լինսի» հիմնադրամի հատկացրած 1.8 մլրդ դրամ գումարով հիմնորեն վերակառուցվել
է Վանաձոր-Դիլիջան միջպետական ճանապարհը:
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8. 2000թ. Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվել է 800.0 մլն դրամ` Պուշկինի
լեռնանցքի թունելի հիմնանորոգման համար:
9. 2003թ. վերակառուցվել է Սվերդլով գյուղի կամուրջը 32.0 մլն դրամով (պետբյուջե):
10. 2003-2004թթ. «Լինսի» հիմնադրամի կողմից 900.0 մլն դրամ է հատկացվել ՍպիտակՆալբանդ թունելի կառուցումն ավարտելու համար:
11. 2004թ. Հանրապետական ճան.-Հոբարձի ա/ճ և նրա վրա գտնվող կամրջի
հիմնանորոգում` մոտ 50 մլն դրամ (ՀՀ պետբյուջե):
12. 2004թ. կառուցվել են Վանաձոր-Ալավերդի ա/ճ 6-րդ կմ-ում 843 գծմ ավտոճանապարհ
և կամուրջներ` 66մ և 45մ երկարությամբ` 467.0 մլն դրամով («Լինսի» հիմնադրամ):
13. 2004-2005 թթ. վերակառուցվել է և Վանաձոր-Ալավերդի ա/ճ 18+700կմ-ում կամուրջը`
267.0 մլն դրամ արժողությամբ (ՀՀ պետբյուջե): Վերակառուցվել է նույն մայրուղում
գտնվող 200 գծմ հենապատը` 115.0 մլն դրամ գումարով:
14. 2004թ. 130.0 մլն դրամ գումարի աշծատանքներ են կատարվել Ալավերդի-Ջիլիզա ա/ճ
վերակառուցման համար:
15. 2005թ. վերանորոգվել է Պետ.խճ. -Դսեղ ա/ճանապարհը 160.0 մլն դրամ գումարով
(ՀՀ պետբյուջե):
16. 2005թ. հիմնանորոգվել են Շնող-Թեղուտ, մոտեցում Մեծ Այրումին ա/ճանապարհները,
համապատասխանաբար 70.0 և 60.0 մլն դրամ գումարով (ՀՀ պետբյուջե):
17. Վերանորոգվել է Դսեղ-Աթան ա/ճանապարհը 32.0 մլն դրամ գումարով (ՀՀ պետբյուջե):
18. 2005թ. կատարվել է Լորուտ-Ահնիձոր ա/ճանապարհի վերանորոգում 10.0 մլն դրամ
գումարով (ՀՀ պետբյուջե):
19. 2005թ. կատարվել է Սանահին-Սարահարթ ա/ճ-ի վերանորոգում 25.0 մլն դրամ
գումարով (Հունական հիմնադրամի միջոցով):
20.2005թ. կատարվել է Սարահարթ-Միկոյանի տուն թանգարան ա/ճ-ի վերանորոգում 12.0
մլն դրամ գումարով (ՀՀ պետբյուջե):
21. 2005թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել և իրականացվել է 440 մլն դրամ`
միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
22. 2006թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել
և իրականացվել է 588.3 մլն դրամ`
միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
23. 2007թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել և իրականացվել է 3341 մլն դրամ`
միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
24. 2008թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել և իրականացվել է 2256.0 մլն դրամ`
միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
25. 2009թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել և իրականացվել է 2384.0 մլն դրամ`
26.միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
27. 2010թ. պետբյուջեի կողմից հատկացվել և իրականացվել է 1512.0 մլն դրամ`
միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
28.2011թ-2012թ. պետբյուջեի կողմից իրականացվել է, համապատասխանաբար՝ 1979.0 և
1229.6 մլն դրամ` միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման
համար:
29.2013թ. ՀՀ պետբյուջեի կողմից նախատեսված է հատկացնել և իրականացնել է 373.0
մլն դրամ` միջպետական նշանակության ա/ճանապարհների վերանորոգման համար:
30.2011-13թթ. վերանորոգվել, ասֆալտապատվել է 21 քաղաքային եւ գյուղական
համայնքների փողոցներ:
640. Հիմնախնդիրներ
1. Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով մարզային նշանակության ա/ճ
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում:
2. Բացակայում են հակասողանքային ինժեներական կառույցները:
641. Ինժեներական կառույցները (կամուրջները, հենապատերը) անմխիթար վիճակում են:
Հիմնախնդիրները հաղթահարելու գրավականներից մեկը բարեկարգ ա/ճանապարհների
առկայությունն է, ուստի յուրաքանչյուր տարի պահանջվում է կատարել անհրաժեշտ ծավալի
վերանորոգման
աշխատանքներ:
Տեղական
նշանակության
ավտոճանապարհների
վերանորոգման համար առաջադրված ներդրումները կբարձրացնեն գյուղատնտեսական
ապրանքների շուկաների սոցիալական ենթակառուցվածքների մատչելիությունը գյուղական
համայնքների համար, ներդրումների արդյունքում կվերանորոգվի շուրջ 200 կմ երկարությամբ
տեղական նշանակության ավտոճանապարհներ:
642. Ճանապարհաշինության
ոլորտի
խնդիրները-Մարզային
ենթակայության
ճանապարհների զգալի մասը ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով,
տասնյակ տարիներ նորոգման չեն ենթարկվել, քանդվել ու դարձել են տրանսպորտային
միջոցների երթևեկության համար դժվարանցանելի, իսկ որոշ հատվածներում նույնիսկ
անանցանելի: Առաջնահերթ վերանորոգման կարիք ունեցող մարզային ենթակայության
ճանապարհների համար, մոտավոր արժեքով 2014-2017թթ. ընթացքում անհրաժեշտ է
15,542.0 մլն դրամի ընդհանուր ներդրումներ (տես Աղյուսակներ 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3.):
643. Առաջարկվող ծրագրերի իրականացումը կապահովի տարվա բոլոր եղանակներին
տրանսպորտային միջոցների հուսալի և անխափան երթևեկությունը, մարզային
նշանակության ճանապարհների երկարակեցությունը, շահագործումը և պահպանումը,
համայնքների և մարզկենտրոնի միջև մշտական տրանսպորտային կապը, ինչպես նաև
կկանխի հեռավոր գյուղական համայնքների բնակչության մոտ նկատվող արտահոսքի
միտումը: Մարզային նշանակության ինժեներական կառույցների հիմնանորոգման
աշխատանքների համար 2014-2017թթ. անհրաժեշտ է 900.0 մլն դրամ (տես Աղյուսակ 8.2.2.):
644. Մարզային նշանակության ճանապարհների նորոգումների, շահագործման,
պահպանման, ձմեռային պահպանության համար 2014-2017թթ. անհրաժեշտ է 272.0 մլն դրամ
(տես Աղյուսակ 8.2.3.):
Մարզային նշանակության և ենթակայության ա/ճանապարհների հիմնանորոգման
աշխատանքներ

Հ/Հ

կոդ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Տ-5-12
Հ-33
Հ-24
Հ-33
Հ-34
Հ-34
Տ-5-1
Տ-5-3
Տ-5-4
Տ-5-5
Տ-5-28
Հ-160
Հ-161
Հ-164

օբյեկտի անվանումը
3
Ակներ-Մ-6
Հ-33-Արդվի
Հ-24-Հոբարձի
Հ-33-Հովնանաձոր
Հ-34-Բովաձոր
Հ-34-Ուռուտ
Շենավան-Արեւաշող
Մ-7 Գեղասար-Կաթնաջուր
Մեծ Պարնի-Հարթագյուղ-Խնկոյան
Լուսաղբյուր-Մ-7
Մ-3-Սարամեջ
Հ-160 Մ-7-Շենավան
Հ-161 Արեւաշող-Սպիտակ
Հ-164-Կաթնաջուր

հզորություն
(կմ)
4
8.5
2.3
1.5
2.6
1.6
0.8
1.1
4.5
7.9
1.3
5.0
1.7
3.4
3.5

կապիտալ
ներդրումներ
(մլն դրամ)
5
500.0
140.0
90.0
160.0
100.0
50.0
70.0
270.0
480.0
80.0
300.0
100.0
200.0
210.0

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Աղյուսակ 8.2.1.
ժամկետը
ըստ ՄԺԾԾ-ի
հայտի
6
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Տ-5-23
Տ-5-27
Հ-185
Հ-186
Տ-5-31
Հ-171
Հ-174
Տ-5-13
Հ-176
Հ-177
Հ-178
Հ-179
Տ-5-21Տ-5-30
Տ-5-7Հ-165
Հ-168
Հ-31
Հ-186
Հ-187
Հ-189
Հ-190
Տ-5-10
Հ-172
Հ-173
Հ-175
Տ-5-13
Տ-5-16
Տ-5-18
Հ-35
Հ-35
Տ-5-30
Տ-5-2
Հ-167
Տ-5-25
Հ-184
Հ-190
Հ-170
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Տաշիր-Դաշտադեմ
Կաթնառատ-Բլագոդարնոյե-Մեղվահովիտ
Մ-3-Ձորամուտ
Տաշիր-Պրիվոլնոյե
Մ-3 Լեռնապատ
Անտառամուտ-Վահագնի Մ-6
Վանաձոր-Դարպաս-Լեռնապատ
Մ-6 Ճոճկան-Քարկոփ
Ախթալա-Շամլուղ
Հ-177-Ալավերդի-Ակներ
Հ-178-Ախթալա-Մեծ Այրում
Հ-179-Մ-6-Շնող-Թեղուտ
Լեջան-Ագարակ
Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր
Շիրակամուտ-Լեռնավան
Հ-165-Խնկոյան-Լուսաղբյուր
Հ-168 Մ-3 Սարամեջ
Մ-7 Մեծ Պարնի-Ծաղկաբեր
Հ-31-Դաշտադեմ
Հ-186 Տաշիր-Պրիվոլնոյե
Հ-187-Կաթնառատ-Մեղվահովիտ-Նորամուտ
Հ-189 Մ-3-Սարատովկա-Նովոսելցովո
Մեծավան-Ձյունաշող-Պաղաղբյուր
Մ-8 Լերմոնտովո-Մարգահովիտ-Ֆիոլետովո
Հ-172 Բազում-Ազնվաձոր
Հ-173 Մ-3 Լեռնապատ Քիլիսա
Հ-175 Մ-3 Արջուտ
Մ-6-Ճոճկան-Քարկոփ
Մ-6-Քարինջ-Հ-22
Ջիլիզա-Վրաստանի սահման
Հ-35-Կարմիր Աղեգի-Մղարթ
Հ-35-Կաճաճկուտ
Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր
Գոգարան-Շիրակամուտ
Սպիտակ-Լեռնանցք
Սարչապետ-Պրիվոլնոյե
Հ-184-Արծնի
Մեծավան-Ձյունաշող-Պաղաղբյուր
Մ-6-Քարաբերդ

9.0
8.4
1.0
13.2
4.0
6.0
4.5
13.2
3.7
1.0
3.0
3.1
1.3
17.4
9.0
2.7
1.5
6.0
4.4
13.2
6.0
5.0
12.1
3.1
0.3
7.7
2.0
13.2
8.0
3.6
4.6
5.7
17.4
9.8
4.5
6.4
4.2
12.1
5.0

Ընդամենը՝

570.0
300.0
60.0
400.0
240.0
240.0
270.0
400.0
220.0
60.0
200.0
120.0
80.0
500.0
500.0
160.0
90.0
330.0
260.0
400.0
360.0
300.0
200.0
200.0
20.0
400.0
120.0
600.0
300.0
220.0
280.0
600.0
500.0
400.0
270.0
400.0
250.0
500.0
300.0

2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2014թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2015թ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.
2016-17թթ.

14,370.0

Ինժեներական կառույցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Աղյուսակ 8.2.2.
Հ/Հ

օբյեկտի անվանումը

Կանխատեսվող կապիտալ ներդրումների
ծավալներն ըստ տարիների
(մլն դրամ)

ընդամենը 2014թ.
1
2

Թումանյան-Մարց ա/ճան. քարաթափի
մաքրում
Վանաձոր-Ալավերդի վրաստանի սահմ.
ա/ճ 32-րդ կմ թունելի վերակառուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2015թ.

2016թ.

2017թ.

150.0

100.0

150.0

100.0

500.0

100.0

150.0

400.0

200.0

200.0

900.0

300.0

350.0

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Մարզային նշանակության և ենթակայության ա/ճանապարհների պահպանման և
շահագործման աշխատանքներ` յուրաքանչյուր տարի
Աղյուսակ 8.2.3.
մարզային ա/ճանապարհների
Հ/Հ

տարածաշրջան

1
Սպիտակ
2
Գուգարք
3
Տաշիր
4
Ստեփանավան
5
Թումանյան
Ընդամենը 1 տարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2014-2017թթ.

երկարությունը
(կմ)
65.5
24.2
47.5
26.3
68.6
232.1

պահպանման և շահագործման ծախսեր
(մլն դրամ)
20.0
7.0
15.0
8.0
18.0
68.0
272.0

645. Ճանապարհաշինության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017թթ.
համար կազմում է 15,542.0 մլն դրամ: Միջոցառումները ըստ տարիների ներկայացված են
հավելված 8.2.1.-ում:

8.3. Ջրամատակարարում

646. Անվտանգ խմելու ջրի աղբյուրների մատչելիությունը ոչ միայն Հազարամյակի
զարգացման նպատակների և ԿԶԾ-ի կարևոր թիրախներից մեկն է, այլև մարդկային
աղքատությունը պայմանավորող գործոններից է: ԿԶԾ-ը կարևորում է խմելու ջրի
մատչելիության և հասանելիության, ինչպես նաև ջրի որակի խնդիրները, որոնք էապես
ազդում են բնակչության կենսամակարդակի վրա: Բացի այդ անհրաժեշտ է նաև նվազեցնել
ջրի կորստի մակարդակը, որը հիմնականում ջրամատակարարման ցանցերի անմխիթար
վիճակի հետևանքն է: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բնագավառում ՀՀ
կառավարությունը առանձնացնում է մատակարարվող ջրի որակի բարելավումը, կայուն
ջրամատակարարումը,
ջրի
կորուստների
կրճատումը,
ինչպես
նաև
շուրջօրյա
ջրամատակարարման աստիճանական ապահովումը:
647. Ջրամատակարարումը մարզում իրականացվում է «Հայջրմուղկոյուղի»
և «Լոռի
ջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերությունների միջոցով և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կողմից: Խմելու ջուրը ռազմավարական ռեսուրս է, որը շատ համայնքներում բավարար
քանակով չի մատակարարվում, չնայած որ մարզի շատ բնակավայրերում գոյություն ունեն ջրի
բնական պաշարներ:
648.Ներկա իրավիճակը-Լոռու մարզի կարևոր հարստություններից են հանդիսանում
խմելու համար պիտանի, բարձր որակի ջրի մեծ պաշարները, որը ներկա իրավիճակում
գերազանցում են անհրաժեշտ պահանջարկը: Ջրամատակարարման համակարգը մարզի
բնակչությանը և արդյունաբերությանը տարեկան տրամադրում է մոտ 17.1 մլն մ3 խմելու ջուր,
որը սպառողին է հասցվում ինքնահոս եղանակով և պոմպակայանների միջոցով: Մարզի
ջրային ցանցի երկարությունը 3395.23կմ է, ջրի ծախսը՝ 1250 լիտր/վրկ, որից ճնշումային՝
520 լիտր/վրկ: Մարզի 7 քաղաքների և 54 գյուղերի ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումը
(Ջ և Ջ) կատարվում է «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Հյուսիս արևելյան» տարածքային
մասնաճյուղի և «Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի միջոցով: Մարզի մյուս բնակավայրերի,
հատկապես գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը
հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված
վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչության ջրամատակարարման հարցում:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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649. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.

Նոր ջրատարների կառուցման և եղածների վերանորոգման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը:
2. Ջրամատակարարման համակարգերի
ֆիզիկական մաշվածությունը և անբավարար
հզորությունը
3. Բարձրահարկ շենքերի անբավարար ջրամատակարարումը:
4. Կենտրոնացված
ջրամատակարարման
համակարգից
չօգտվող
համայնքներում
ջրամատակարարման ծառայությունների տեխնիկական հագեցվածության անբավարար
վիճակը և մասնագետ աշխատողների պակասը:
5. Մարզի բնակավայրերին մատակարարվող խմելու ջրի որակի ապահովումը հատկապես
համայնքային ենթակայության ջրամատակարարման համակարգերում (խմելու ջրի
վարակազերծման միջոցառումների ցածր մակարդակը):
6. Ջրահավաք կառույցների շահագործման և պահպանման ցածր մակարդակը:
7. Բազմաբնակարան շենքերոմ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի
հուսալիության ցածր մակարդակը:
8. Տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանների գրեթե բացակայությունը:
9. Մարզի 7 գյուղական բնակավայրեր չունեն ջրամատակարարման ներքին ցանցեր
(Գոգավան, Ճոճկան, Չկալով, Ծաղկաշատ, Ֆիոլետովո, Բազում, Քարաբերդ):
10. Մարզի 67 գյուղական բնակավայրերում չի լուծված խմելու ջրի կանխարգելիչ
վարակազերծման հարցը (բացակայում են համապատասխան սարքավորումները):
11. Գյուղերում խմելու ջրի որակի և սպառման անվերահսկելությունը:

650. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի արդյունավետությունն ու
հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով ֆինանսավորման աղբյուրների ներգրավում:
Բարձրացնել ինքնահոս եղանակով ջրամատակարարման տեսակարար կշիռը:
Մասնակիորեն ջրամատակարարումից զրկված համայնքներին ապահովել բավարար
ջրամատակարարում:
Նախատեսել ժամանակակից հզոր մաքրման կայանների կառուցում:
Կառուցել 700մմ տրամաչափի 17.6կմ երկարությամբ Գետավան-Ագարակ ինքնահոս
ջրատարը: Արդյունքում կտնտեսվի 4.4 մլն կվտ/ժամ էլ. էներգիա (տարեկան), 4
պոմպավարի աշխատավարձ և պոմպերի վերականգնման համար կատարվող ծախսերը :
Ապահովել մարզի բնակավայրերին մատակարարվող խմելու ջրի որակը հատկապես
համայնքային ենթակայության ջրամատակարարման համակարգերում խմելու ջրի
վարակազերծման անհրաժեշտ միջոցառումների մակարդակը:
Ջրահավաք կառույցներում ապահովել շահագործման և պահպանման համար
նախատեսված նորմերը:
Բարձրացնել բազմաբնակարան շենքերոմ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
համակարգերի հուսալիության մակարդակը:
Կառուցել անհրաժեշտ հզորության տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի մաքրման
կայաններ
651.ՈԼՈՐՏԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
1. Խմելու ջրի ներկայիս պահանջարկը
գերազանցող
պաշարները:
2. Ջրի բարձր որակը:
3. Ջրամատակարարման
և
ջրահեռացման
համակարգերի առկայությունը:

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.

Գյուղական համայնքներում խմելու ջրի
սպառման վերահսկելի դարձնելը:
2. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման
ցանցերի
վիճակի
բարելավում
և
ընդարձակում:
3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման
համակարգում
նոր
մաքրման
տեխնոլոգիաների ներդրում:

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
1. Գյուղական համայնքներում խմելու ջրի որակի և

ՎՏԱՆԳՆԵՐ
1. Խմելու ջրի ապօրինի օգտագործումը և

սպառման անվերահսկելիությունը:
2. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի
անբավարար վիճակը:
3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման
համակարգում նոր մաքրման տեխնոլոգիաների
բացակայությունը:

վերահսկաման մեխամիզմների
անկատարությունը:
2. Գլխամասային ջրահավաք կառույցներում
սանիտարական գոտիների բացակայությունը:
3. Քայքայված ներքին ցանցերի պատճառով
համաճարակների բռնկման հնարա-վորությունը
և ջրի մեծ կորուստները:

652.Բարելավման միջոցառումներ-«Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի
սպասարկման
տարածքում գտնվող Վանաձոր քաղաքի և 16 գյուղերի ջրամատակարարման և
ջրահեռացման բարելավումը իրականացվում է գերմանական վերականգնման բանկի
(KFW) և ՀՀ կառավարության կողմից համաֆինանսավորվող ծրագրի միջոցով:
653.«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող Լոռու մարզի 7
քաղաքներիի և 31 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավումը
իրականացվել է տարբեր ֆինանսական աղբյուրներով՝ Համաշխարհային բանկի վարկային
ծրագրով, Ասիական զարգացման բանկի վարկային ծրագրով, Ընկերության սեփական
միջոցներով: Մինչեւ 2016թվականը «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերության կողմից
նախախատեսված է իրականացնել համապատասխան աշխատանքներ Ասիական
զարգացման եւ Եվրոպական վերակառուցման ու զարգացման բանկերից ֆինանսավորվող
ծրագրերի միջոցով:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ «ԼՈՌԻ ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
2014-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Աղյուսակ 8.3.1.
Հ/Հ

1

Համայնքի
անվանումը

պահանջվող
ֆինանսավորումը
(մլն դրամ)

2013թ.
(մլն դրամ)

Վանաձոր

3,906.111

1,504.250

Ֆինանսավորման կանխատեսվող
պլանավորումը (մլն դրամ)
2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

1,442.423

410.250

344.610

204.578

2

Գյուլագարակ

141.257

-

-

71.110

70.147

-

3

Վարդաբլուր
Հոբարձի

-

-

82.050
55.794

91.765
47.523

-

4

173.815
103.317

5

Կուրթան

268.730

-

-

164.100

104.630

-

6

Գուգարք

550.982

-

-

277.876

273.106

-

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծանոթ
ություն

Բաշխիչ
ցանցի
կառուցում

-
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Ամրակից

78.112

-

5,222.324

Ընդամենը
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-

1,504.250

1,442.423

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 2014-2017թթ.

78.112

-

1,139.292

931.782

204.578

3,718.074

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
2014-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Աղյուսակ 8.3.2.
հ
/
հ

Համայնքի անվանումը

1

2
Ալավերդի, Արևածագ, Օձուն,
Թեղուտ, Շնող, Դաշտադեմ,
1 Ստեփանավան, Մեծավան,
Սարչապետ, Մեծ Պարնի,
Լեռնահովիտ
2

Ընդամենը Ֆինանսավորման կանխատեսվող
պահանջվող
պլանավորումը (մլն դրամ)
ֆինանսավորումը
2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ.
(մլն դրամ)
3
4
5
6
7

Սպիտակ, Ախթալա, Տաշիր,
Ջրաշեն
Ընդամենը

Ֆինանսական
աղբյուրը
8

2,200.0

1,400.0

800.0

Ասիական
զարգացման բանկ

1,710.0

1,410.0

300.0

Վերակառուցման
և զարգացման
եվրոպական բանկ

3,910.0

2,810.0

1,100.0

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2014-2017
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
²ÕÛáõë³Ï 8.3.3.

Հ/Հ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Համայնքի անվանումը

2
Մեծ Այրում
Արդվի
Պուշկինո
Ճոճկան
Ապավեն
Գեղասար
Հովնանաձոր
Ազնվաձոր
Կաթնառատ
Ջիլիզա
Սվերդլով
Բազում
Ուրասար

Ֆինանսավորման կանխատեսվող
պլանավորումը
(մլն դրամ)
2014թ.
2015թ.
2016թ.
2017թ.
3
4
5
6
15.0
25.0
15.0
445.0
2.0
10.0
10.0
40.0
7.0
15.0
72.0
130.0
70.0

Ծանոթություն
7
Խմելու ջրի
մատակարարման
համակարգերի
արտաքին եւ
ներքին
ցանցերի
ընթացիկ
վերանորոգումներ,
խմելու ջրի
կանխարգելիչ
վարակազերծ-

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Դսեղ
Ղուրսալ
Լուսաղբյուր
Կաթնաղբյուր
Աթան
Լորուտ
Արջուտ
Թեղուտ
Ծաղկաբեր
Ծաղկաշատ
Բլագադարնոյե
Մարց
Շամլուղ, Անտառաշեն, Դեբետ,
Լերմոնտովո, Հալավար,
Մարգահովիտ, Քարաբերդ,
Ֆիոլետովո, Գարգառ, Ահնիձոր,
Կաճաճկուտ, Մղարթ, Շամուտ,
Չկալով, Քարինջ, Արծնի,
Լեռնահովիտ, Նովոսելցովո,
Մեղվահովիտ, Պաղաղբյուր,
Սարչապետ, Արեւաշող, Գոգարան,
Լեռնանցք, Խնկոյան, Հարթագյուղ,
Նոր-Խաչակապ, Շենավան,
Սարալանջ, Պրիվոլնոյե,
Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր

Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 2014-2017թթ
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45.0
25.0
5.5
30.0
4.0
10.0
80.0
15.0
25.0
2.5
20.0
25.0

ման
հնարավորությունների
ստեղծում

70.0

584.0

559.0

70.0

100.0

100.0

1,313.0

654. Ջրամատակարարման ոլորտի 2014-2017թթ. ռազմավարության ֆինանսավորումը
կազմում է 8,691.074 մլն դրամ ( տես հավելված 8.3.1):

8.4. Գազամատակարարում

655.Գազիֆիկացումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է:
Երկարատև ձմեռները և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում
են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար: Համայնքներում
գերակայություն է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը: Այսօր
«ՀայՌուսգազարդ»-ի
ներդրումները
բավարար
չեն
ապահովելու
համար
գազամատակարարումը նույնիսկ հիմնական գազատարին կից համայնքներում, քանի որ նման
միացումները փոքր համայնքներին տնտեսապես ձեռնտու չեն:
656.Ներկա իրավիճակը-Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում խորհրդային
տարիներին ունեցել ենք 42220 բաժանորդ, որից Վանաձոր քաղաքում` 20708:
657.Առ 01.05.13թ. դրությամբ Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի
գազամատակարարումը վերականգնված և գազիֆիկացված բնակավայրերում վերականգնվել և
գազիֆիկացվել են թվով 62554 առանձնատներ և բնակարաններ, որից թվով 29767-ը Վանաձոր
քաղաքում:
658. 2013թ. բաժանորդների թվաքանակը առաջին եռամսյակում աճել է 207-ով:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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659. Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում 2012թ. գազիֆիկացվել են թվով 50 հիմնարկձեռնարկություններ, որոնցից թվով 6 արտադրական և թվով 44 կոմունալ-կենցաղային
օբյեկտներ:
660. ՀՀ Կառավարության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ 2012թ. գազաֆիկացվել
են Ստեփանավանի տարածաշրջանի Յաղդան, Կողես, Տաշիրի տարածաշրջանի Ապավեն
գյուղական բնակավայրերի Սպիտակ քաղաքի Փախստականների թաղամասի գազիֆիկացման
աշխատանքները և բարելավվել են Թումանյանի տարածաշրջանի Մղարթ, Քարինջ և Մարց
գյուղական բնակավայրերի ներքին գազաբաշխիչ ցանցերը: Նշված աշխատանքների համար
պետ. բյուջեից հատկացվել է ընդամենը 74.7 մլն դրամ գումար:
661.Այսօրվա դրությամբ Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում գազասպառող է հանդիսանում 85
համայնք:

662.Ըստ տարածաշրջանների գազաֆիկացված համայնքների պատկերը հետևյալն է.
Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան
- 17 համայնք
Թումանյանի տարածաշրջան
- 19 համայնք
Ստեփանավանի տարածաշրջան
- 17 համայնք
Սպիտակի տարածաշրջան
- 21 համայնք
Տաշիրի տարածաշրջան
- 11 համայնք
663.Հիմնախնդիրներ
1. Մարզի գազամատակարարում չունեցող համայնքների գազաֆիկացումը
2. Գազաջեռուցիչների տեղական արտադրության բացակայությունը
3. Գյուղական համայնքների չգազաֆիկացման հիմնական պատճառներից մեկը
հանդիսանում է համայնքային բյուջեների սղությունը և մեկ բաժանորդի հաշվով մոտ
1-1.5 մլն դրամ գազաֆիկացման արժեքը: Գազաֆիկացման շատ բարձր գներ թե
արտաքին և թե ներտնային գազաֆիկացման համակարգերում:
4. Գազամատակարարման վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար
ներդրողի կողմից մայր գազատարների և ներհամայնքային ցանցերի վրա ծախսված
ֆինանսական միջոցներն ավելի մեծ են, քան սպասվելիք փոխհատուցումը,
մասնավորապես փոքր համայնքներում փոքրաթիվ բաժանորդներ ունենալու
պատճառով, որը բիզնեսի առումով շահավետ չէ:
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
 էներգակիրների մեջ գազի
համեմատաբար էժան գին
 արդյունաբերությունում և
կենցաղում կիրառելիության
մեծ աստիճան











ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
գազամատակարարման
վերականգնման համար
պահանջվող մեծ ծախսեր
գազատարների ֆիզիկական




ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
նոր կազմակերպվող արտադրություններում
գազաֆիկացման տեխնիկական մատչելիություն
գազաֆիկացված համայնքների
ջերմամատակարարման համակարգում գազի
օգտագործման հնարավորություն (էներգիայի էժան
աղբյուր)
ոլորտի գրավչությունը ներդրողների համար
գազօգտագործման սարքավորումների (գազահաշվիչներ, գազաջեռուցիչներ, ծախսաչափեր եւ այլն)
արտադրության կազմակերպում
ՎՏԱՆԳՆԵՐ
գազամատակարարման անկանխատեսելի դադարեցում
գազատարերի եւ համակարգում օգտագործվող
սարքավորումների մաշվածության հետեւանքով
հնարավոր պատահարների առաջացումը
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համակարգի գործունեությունը վերահսկող և
կանխարգելող ժամանակակից ավտոմատ համակարգի
բացակայություն

664.Առաջարկություններ
1.
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ն 2008թ.-ից ներդնում չի կատարում, հետևաբար
ներդրումների առյուծի բաժինն ընկնում է համայնքի բյուջեի վրա, ինչը սակայն առանց
պետական աջակցության համայնքն ի վիճակի չէ կատարել իր միջոցներից:
2. Շենքը գազաֆիկացված լինելու պայմաններում մարդիկ չեն կարողանում դառնալ
բաժանորդ` ներքին և արտաքին համակարգերի մոնտաժման և այլ ծառայությունների
թանկ լինելու պատճառով: Անհրաժեշտ է վերանայել մատուցվող ծառայությունների
գները:
3. Գազամատակարարման վերականգնման, շահագործման և վերազինման համար
ներգրավել անհրաժեշտ ներդրումներ
4. Հաշվի
առնելով
բնակչության
ցածր
վճարունակությունը,
վերանայել
գազամատակարարման վերականգնման կանխավճարման մեխանիզմը:
665.ՀՀ Լոռու մարզում 01.05.2013թ.-ի դրությամբ գազասպառող են հանդիսանում 113
համայնքներից 85-ը:
666.Գազամատակարարման
բնագավառում
առաջնահերթությունը
մնում
է
չգազաֆիկացված
համայնքների
գազաֆիկացումը:
Երկարատև
ձմեռները
և
այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում են բնական գազի
մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար: Հետևաբար համայնքներում
գերակայություն է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը, ինչը կնպաստի
բազմաթիվ բնակարանների, առողջապահական, կրթական, մշակութային և այլ
հաստատությունների և էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը և ջեռուցմանը:
Բացի այդ, գազի առկայությունը յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում նշանակում է
շուրջ
10-12մ3
վառելափայտի
խնայողություն,
որն
իր
հերթին
կնպաստի
անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող պրոբլեմների լուծմանը: Վառելիքի
առկայությունը կարող է նպաստել սահմանամերձ համայնքների զարգացմանը, ինչը
հանրապետության համար ունի ռազմավարական նշանակություն:
667.Անհրաժեշտ է «ՀայՌուսգազարդի» հետ նախապես և մանրակրկիտ ուսումնասիրել
գազամատակարարման վերականգնման և գազաֆիկացման հիմնախնդիրները, տալ
լուծելի առաջարկություններ՝ նախապես որոշելով դրանց առաջնահերթությունը,
առաջարկվող ծրագրերն առավել նպատակահարմար լուծելու համար:
668. Գազամատակարարման
ոլորտում
իրականացվելիք
ներդրումային
քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի գազամատակարարման հասանելիության
աստիճանի բարձրացմանը:
669.ՄԶԾ-ով նախատեսվում է ավարտել մարզի բնակավայրերի գազիֆիկացումը:
Աղյուսակ 8.4.1.-ում բերված են 2013-2017 թվականներին մարզի 30 համայնքներում
նախատեսված գազաֆիկացման աշխատանքների ծավալները նախնական հաշվարկներով:
Ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017թթ. կազմում է 2,256.78 մլն դրամ
(տես` հավելված 8.4.1.):
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670.Ամփոփելով ենթակառուցվածքների բաժինը` անհրաժեշտ է նշել, որ միջոցների
անբավարության պատճառով ենթակառուցվածքների վերականգնումն ու պահպանումը
լայնածավալ չեն եղել, այնպես որ շահառուների պատկերացմամբ ներդրումների
ազդեցությունը բավարար չի եղել ծառայությունների կենսունակությունն ապահովելու
համար: Հետևաբար, հետագա ծրագրերով նախատեսվող միջոցառումները մանրակրկիտ
կուսումնասիրվեն առավելագույնի հասցնելու համար իրականացվող միջոցառումների
ազդեցությունը և մատուցվող ծառայությունների որակը:
671. Համայնքների մասնակցությունը մոնիտորինգի գործընթացներում, տեղական
փորձի ու գիտելիքների օգտագործումն ու, որոշ դեպքերում, նրանց նպատակային
մասնակցությունը կարող են շատ արժեքավոր լինել հատկապես այն դեպքերում, երբ
խոսքը գնում է տվյալ համայնքի կողմից առաջադրված միջոցառման իրականացման
աշխատանքներին:
Աղյուսակ 8.4.1.
ՀՀ Լոռու մարզի գազաֆիկացման ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը
2014-2017թթ.
(մլն դրամ)
Բնակավայր
(Համայնք)

Հ/Հ

1

2

1

Քարաբերդ

2

Ձորագյուղ

3

Հալավար

4

Անտառաշեն

5

Բլագոդարնոյե

6

8

Մեղվահովիտ
Նորամուտ
(Մեղվահովիտ)
Դաշտադեմ

9

Ձյունաշող

10

Պաղաղբյուր

11

Ձորամուտ

12

Գոգավան
Գետավան
(Սարատովկա)
Նովոսելցովո
Ջիլիզա
Շամլուղ
Ծաղկաշատ
Շամուտ
Աթան
Նեղոց
Քարկոփ
Չկալով
Կաճաճկուտ
Ահնիձոր

7

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ֆինանսավորման կախատեսվող
պլանավորում

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

2014 թ.

2015 թ.

2016 թ.

2017 թ.

3

4

5

6

7

67.00
57.00
59.00
47.00
75.00
57.80
39.00
69.40
73.40
71.08
105.40
36.60

ություն
8

67.00
57.00
59.00
47.00
75.00
57.80
39.00
69.40
73.40
71.08
105.40
36.60

23.80
73.00
311.00
160.00
133.40
67.00
67.00
31.00
63.00
19.00
59.80
97.40

Ծանոթ

23.80
73.00
311.00
160.00
133.40
67.00
67.00
31.00
63.00
19.00
59.80
97.40
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29
30

Ակներ(Ալավերդի)
Թեղուտ
Հովնանաձոր
Արմանիս
(Ստեփանավան)
Ուրասար
Կաթնաղբյուր

Ընդամենը
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64.80
71.50
31.90

64.80
71.50
31.90

84.70
64.60
76.20
2,256.78

84.70
64.60
76.20
261.80

467.90

589.00

938.08

9. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
9.1. Տարածքային կառավարում
9.1.1. Վարչատարածքային բաժանում
672. Հայաստանի տարածքային կառավարման ներկայիս համակարգը նախանշվել է
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, որն ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ին,
համաձայն որի ՀՀ վարչատարածքային միավորներն են մարզերն ու համայնքները:
Սահմանադրությամբ անցում կատարվեց վարչատարածքային բաժանման նոր երկաստիճան
կառավարման համակարգին (հանրապետական և տեղական ինքնակառավարում): Հիմնվելով
Սահմանադրության վրա՝ ՀՀ Ազգային Ժողովը 1995թ.-ի նոյեմբերին ընդունեց ՀՀ
վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքը։ Լոռու մարզում ընդգրկվեցին նախկին
Գուգարքի (կազմավորվել է 1930թ.-ին), Թումանյանի (կազմավորվել է 1930թ.-ին), Կալինինոյի
(կազմավորվել է 1937թ.-ին), Սպիտակի (կազմավորվել է 1937թ.-ին) և Ստեփանավանի
(կազմավորվել է 1930թ.-ին) վարչական 5 շրջանները, ինչպես նաև հանրապետական
ենթակայության Վանաձոր քաղաքը:
673.Մարզկենտրոնը Վանաձոր քաղաքն է: Մարզն իր մեջ ներառում է 8 քաղաքային
(Վանաձոր, Ստեփանավան, Սպիտակ, Ալավերդի, Թումանյան, Ախթալա, Շամլուղ և Տաշիր) և
105 գյուղական համայնքներ (հավելված 9.1.1.):
674.Սահմանադրությունը վարչատարածքային բաժանման հիմքում դնում է իշխանության
տարբերակման և տարանջատման գաղափարը։ Մարզերում իրականացվում է պետական
կառավարում։ Տարածքային կառավարման համակարգի մեջ բացի մարզպետից և
մարզպետարանից մտնում են նաև մարզային ենթակայության կազմակերպությունները,
հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունները, որոնք մի կողմից
ուղղակիորեն ենթարկվում են համապատասխան վերադաս մարմիններին, սակայն,
հանդիսանալով պետական կառավարման մարմիններ, միաժամանակ գտնվում են
համապատասխան մարզպետների համակարգման ոլորտում (օրինակ` անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի, գանձապետարանի, հիգիենիկ հակահամաճարակային
տեսչության տարածքային ծառայությունները և այլն):
675.2005թ.-ի
սահմանադրական
փոփոխությունների
արդյունքում
տարածքային
կառավարման գործող համակարգը, ըստ էության, փոփոխությունների չենթարկվեց:
Վերափոխված Սահմանադրության 88.1 հոդվածով սահմանվում է, որ ՀՀ կառավարության
կողմից նշանակված մարզպետներն իրագործում են կառավարության տարածքային
քաղաքականությունը և, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի, համակարգում են
գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը:
9.1.2. Գերակայություններ և հիմնախնդիրներ
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676.Տարածքային
կառավարման
բնագավառում
դեռևս
չլուծված
խնդիրներից
կարևորագույնը մարզպետարանների իրավասությունների ոչ հստակ սահմանումն է: Ներկայումս
մարզպետների
գործունեությունը
հիմնականանում
կարգավորվում
է
Հայաստանի
Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին ՀՀ Նախագահի
հրամանագրով, որի համաձայն մարզպետներին իրավասություններ են վերապահված
տնտեսական և հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներում: Հատկանշական է, որ
չնայած
վերջին
տարիներին
իրականացված
սահմանադրական
և
օրենսդրական
բարեփոխումներին, հրամանագիրը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, ինչի հետևանքով
դրանում ամրագրված բազմաթիվ դրույթներ և փոխհարաբերություններ վերանայման կարիք
ունեն: Ավելին, ներկայումս առանձնապես կարևորվում է Տարածքային կառավարման մասին
ՀՀ օրենքի և դրանից բխող այլ իրավական ակտերի անհետաձգելի ընդունումը:
677.Հաշվի առնելով խնդրի համապետական բնույթը` մարզպետների լիազորությունների
հստակ սահմանումը 2014-2017թթ. պետք է դիտարկել ընդհանուր օրենսդրության
վերափոխման համատեքստում:
678.Կարևոր հիմնախնդիրներից է նաև մարզային խորհրդի դերի ակտիվացումը, հաշվի
առնելով, որ այն մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման, առկա
հիմախնդիրների քննարկման, գերակայությունների սահմանման, մարզի բնակչության բոլոր
հատվածների հետ անմիջական կապ հաստատելու, ինչպես նաև զարգացման պլանավորման
ու ծրագրերի իրականացման հետ կապված գործընթացները քննարկող ու հաստատող
ամենակարևոր խորհրդակցական մարմինն է: Լոռու մարզային խորհուրդը ՀՏԶԾ-ի
իրականացման ընթացքում ուղղակիորեն մասնակցել է ՄԶԾ-երի գերակայությունների
վերջնական համաձայնեցման, հրապարակայնության ապահովման և իրազեկման
գործընթացներին՝ այսպիսով ձեռք բերելով որոշակի փորձ: :
679.Տարածքային կառավարման բնագավառում 2014-2017թթ.-ի գործունեության
կարևորագույն ուղղություններն ըստ առաջնահերթությունների հետևյալներն են.
1. Կանոնակարգել մարզպետարանի, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև ոչ-պետական հատվածի
փոխհարաբերությունները: Սա ենթադրում է մարզպետարանի աշխատակազմի
պաշտոնների անձնագրերի դրույթների հստակեցում, որը պետք է հաշվի առնի երկրում և
մարզում տեղի ունեցող հանրային ոլորտի բարեփոխումները և դրանց շրջանակներում
տարածքային
կառավարման
մարմինների
գործառույթների
արդյունավետ
իրականացումը:
2. Մասնագիտական հսկողության արդյունավետ կազմակերպման համար կարևորվում է ՀՀ
կառավարության կողմից պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման
կարգերի ու չափորոշիչների մշակումը և սահմանումը, ինչը կնպաստի ինչպես այդ
լիազորությունների արդյունավետ իրականացմանը, այնպես էլ դրանց կատարման
նկատմամբ պատշաճ հսկողության իրականացմանը:
3. Վերահսկողության գործառույթի հստակեցմանը զուգահեռ` ավելի մեծ կարևորություն տալ
մարզպետարանի համակարգման գործառույթին, ելնելով ԿԶԾ-ով ամրագրված
զարգացման
ու
աղքատության
հաղթահարման
գերակայությունների
տրամաբանությունից:
4. Վերանայել մարզային զարգացման պլանավորման բնագավառում մարզպետարանի
գործառույթները, պարտականությունները ու իրավասությունները՝ հաշվի առնելով
Հայաստանի տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում մշակված ու
գործադրված ինստիտուցիոնալ համակարգը
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5. Մշակել
ոլորտային
աշխատանքային
խմբերի,
մարզային
զարգացման
հանձնաժողովների, մարզի ՓՄՁ ԶՄԽ-ի կազմավորման մեխանիզմները, մշակել և
հաստատել նրանց անդամների պարտականությունների և իրավասությունների ցանկը:
6. Մշակել մարզպետարանի և մարզում գործող պետական կառավարման մարմինների միջև
տեղեկատվական
հոսքերի
կարգավորման
հայեցակարգ,
որը
թույլ
կտա
միասնականացնել
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
խնդիրներին
վերաբերող
տվյալները, ստեղծել միասնական տվյալների բազա, որն ի վերջո կծառայի որպես
մարզային կյանքի բոլոր բնագավառների համար բոլորի կողմից ընդունված
պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուր: Այս ուղղությամբ հատկապես կարևորվում է
ԱՎԾ-ի
տարածքային
ստորաբաժանումների
հետ
փոխհարաբերությունների
արդյունավետության բարձրացումը:
7. Հստակեցնել, պարզեցնել և արդյունավետ դարձնել մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին
տրամադրող մեթոդաբանական օգնությունը:
8. Չնայած վերջին տարիներին իրականացված սահմանադրական և օրենսդրական
բարեփոխումներին՝
Հայաստանի
Հանրապետության
մարզերում
պետական
կառավարման մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը էական փոփոխությունների չի
ենթարկվել, ինչի հետևանքով հրամանագրում արտահայտված բազմաթիվ դրույթներ և
փոխհարաբերություններ վերանայման և օրենքի մակարդակով ամրագրման կարիք
ունեն:
9. Մարզպետարանի աշխատակազմին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի
համապարփակ հաշվառման և օգտագործման, մարզի վարչական տարածքում գտնվող և
համայնքային սեփականություն չհանդիսացող հողամասերի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների, մարզպետարանի ենթակայության
առևտրային
կազմակերպություններում
պետության
կողմից
լիազոր
ներկայացուցչի
լիազորությունների արդյունավերտ իրականացում:

680. Հաշվի առնելով Լոռու մարզպետարանում և, ընդհանուր առմամբ, մարզում վերջին
շրջանում ընթացող բարեփոխումները (2003-2013թթ.-ին), տարածքային կառավարման և
տեղական
ինքնակառավարման
բնագավառներում
ԿԶԾ-2-ի
գերակայությունները,
անհրաժեշտ
ենք
համարում
արձանագրել,
որ
տարածքային
կառավարման
արդյունավետության բարձրացման, մարզային իշխանությունների գործունեության իրական
հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու,
ինչպես նաև զարգացման պլանավորման բնագավառում հանրային, մասնավոր ու
հասարակական սեկտորների գործակցության ուղղությամբ կուտակվել է զգալի արդյունավետ
փորձ, որը հիմք է դնում մարզպետարանի և մարզի հասարակության միջև համատեղ
գործողությունների իսկապես արդյունավետ իրականացման և դրանց հետագա զարգացման
համար:
9.1.3 . Մարզպետարանի կառավարում

681. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կազմակերպական կառուցվածքը հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու
մարզպետարանի աշխատակազմ պետական
կառավարչական
հիմնարկ
ստեղծելու,
Հայաստանի
Հանրապետության
Լոռու
մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1789-Ն որոշման (հետագա
փոփոխություններով ու լրացումներով) որոշմամբ:
682. ՀՀ կառավարության 2009թ. ապրիլի 2-ի թիվ 329-Ն ՀՀ կառավարության մի շարք
որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշմամբ փոփոխություն
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է կատարվել նաև Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքում: Գծապատկեր
1.1.1.-ում բերված է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կառուցվածքային սխեման:
683. Մարզպետարանի գոյություն ունեցող կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը
դեռևս հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ լուծելու առկա հիմնախնդիրները և
արդյունավետ կերպով իրականացնելու մարզպետի լիազորությունները: Հասարակական
հարաբերությունների անընդհատ փոփոխությունները և պետական կառավարման
համակարգում իրականացվող
բարեփոխումները պետք է անդրադառնան նաև
մարզպետարանի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի վերափոխման վրա:
Կառուցվածքային փոփոխությունները պետք է դիտարկել օպտիմալության, ընդհանուր
մոտեցումների պահպանման և աշխատանքների ռացիոնալ կազմակերպման տեսանկյունից:
684. Ընդհանուր մոտեցումը պետք է լինի այսպես` հստակեցվում են մարզպետարանի
նպատակներն ու խնդիրները, դրանցից բխող գործառույթները, այնուհետև իրականացվում է
կառուցվածքի հստակեցում: Առանձին ստորաբաժանումներ կարող են վերակազմակերպվել:
Առաջարկվում
է
վերանայել
և
հստակեցնել
մարզպետարանի
աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրություններն ու նրանց
գործառույթները և համապատասխանաբար փոփոխություններ կատարել քաղաքացիական
ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում: Գործառույթների սահմանների հստակեցումն
առավել արդյունավետ կդարձնի քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի գնահատման
չափորոշիչների ընտրության հարցը:
685. Բարձր տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման ֆոնի վրա անհրաժեշտ է ունենալ
նաև
մարզպետարանի
աշխատակազմի
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
և
համակարգչային սպասարկման բաժին:
686. Մարզի զարգացման ծրագրի իրականացումը դիտարկելու և հսկելու համար
մարզպետարանում ձևավորվում է մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ: ՄԳ
համակարգը մանրամասնորեն ներկայացված է ՄԶԾ-ի Մոնիտորինգի և գնահատման
համակարգ բաժնում

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

208

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1.1.1

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ

ՏԵՂԱԿԱԼ

ՏԵՂԱԿԱԼ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ

ՄԱՐԶՊԵՏԻ

ՕԳՆԱԿԱՆ

ՕԳՆԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ
ՃԱՆԱՊԱՀԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԲԱԺԻՆՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԲԱԺԻՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ,
ԿԱՆԱՆՑ ԵՒ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ
ՍՊՈՐՏԻ ԲԱԺԻՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՏԻ ԵՎ ՀԳՄ
ՀԱՐՑԵՐՈՎ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻ ԵՎ ՀԾ ՀԱՐՑԵՐԻ
ԲԱԺԻՆ

ՀԳՄ ՏՍ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ

ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ
ԲԱԺԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ՆԵՐՔԻՆ
ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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687.Համակարգի յուրահատկություններից է այն, որ հաշվետվությունները
պատրաստելիս մարզպետարանի ՄԳ խումբը պարտադիր պետք է համագործակցի
հասարակական կազմակերպությունների միջոցով ներկայացված քաղաքացիական
հասարակության
սուբյեկտների, ինչպես
նաև
տարբեր
ոլորտների
անկախ
փորձագետների հետ, որոնք իրականացնում են տվյալ տարվա համար ընտրված
ոլորտում իրականացվող` ազդեցության գնահատումներ: ՄԶԾ-ի գործողության
ընթացքում
անհրաժեշտ
է
պատրաստել
տեղեկատվական
բնույթի
հեռուստահաղորդումներ, մարզային և կենտրոնական մամուլում հրապարակել
հոդվածներ, նկարահանել ՄԶԾ-ի իրականացման փուլերը լուսաբանող ֆիլմ: Գործը
պետք է շարունակական բնույթ կրի և դրա իրականացնողը պետք է լինի
մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի
բաժինը: Այս
առումով
կարևորվում
է նշված ստորաբաժանման
կարողությունների
ուժեղացումը,
կադրային,
տեխնիկական
ու
ֆինանսական
հագեցվածությունը:
688.Պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման
նպատակով կարևոր է նաև մարզպետարանի և նրանում յուրաքանչյուր աշխատատեղի
համապատասխանեցումը
ժամանակակից
չափանիշներին`
հագեցնելով
մարզպետարանը համապատասխան տեխնիկայով, համակարգչային ծրագրերով և
տեղեկատվության ստացման ժամանակակից միջոցներով: Վերջինս ենթադրում է նաև
նոր որակական պահանջներ մարզպետարանի աշխատակիցների նկատմամբ, ինչի
համար միայն քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման շրջանակներում
իրականացվող ուսուցումը բավարար չէ։ Այս նպատակին կարելի է հասնել նաև լրացուցիչ
ուսուցման շնորհիվ։
9.1.4. Քաղաքացիական ծառայություն
689.Տարածքային կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեության
երաշխիքներից մեկը քաղաքացիական ծառայության համակարգն է: Ներկայումս կարելի է
արձանագրել այն փաստը, որ համակարգը հաղթահարել է կայացման շրջանին բնորոշ
դժվարությունները:
Հստակ
են
քաղաքացիական
ծառայության
պաշտոնները,
կազմակերպվել և օրենքով սահմանված ժամկետներում ու կարգով շարունակում են
կազմակերպվել
քաղաքացիական
ծառայողների
վերապատրաստումն
ու
ատեստավորումը: Քաղաքացիական ծառայության բոլոր պաշտոնները զբաղեցվում են
օրենքով սահմանված կարգով` մրցույթների կամ ատեստավորման հիմա վրա:
Պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար անրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել
համակարգի
հետագա
կատարելագործման,
քաղաքացիական
ծառայողների
մասնագիտական վերապատրաստման, պաշտոնների անձնագրերի հստակեցման և
դրանց համապատասխան կադրային ապահովվածության ապահովման ուղղությամբ:
690.Քաղաքացիական
ծառայության
համակարգում
ներկայումս
կարևոր
հիմնախնդիրներից մեկն այն է, որ մարզպետներին իրավունք է վերապահված
համակարգել հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների
գործունեությունը, սակայն վերջիններս ունեն գերատեսչական պատկանելություն և նրանց
ղեկավարները, որպես քաղաքացիական ծառայողներ, ուղղակիորեն ենթարկվում են
համապատասխան վերադաս մարմնին` անհասկանալի դարձնելով մարզպետի հետ
փոխհարաբերությունների դրսևորումները:
691.Տարածքային կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է
բարելավվել մարզպետի և գործադիր իշխանության մարմինների տարածքային
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ծառայությունների գործունեությունը: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է նորմատիվ
իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով,
մեխանիզմներ մշակել, համաձայն որոնց գործադիր իշխանության մարմինների
տարածքային ծառայությունները պետք է տեղեկատվություն և հաշվետվություններ
ներկայացնեն մարզպետին իրենց գործունեության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտը
բնութագրող ցուցանիշների մասին: Միաժամանակ մարզպետը պետք է հնարավորություն
ունենա
հանձնարարականներ
տալ
համապատասխան
ստորաբաժանումների
ղեկավարներին, ինչը պետք է ամրագրված լինի նրանց պաշտոնների անձնագրերում:
9.1.5. Էլեկտրոնային կառավարում

692.Իրականացված ծրագրի արդյունքում ներկայումս ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարությունը, ինչպես նաև բոլոր մարզպետարաններն ունեն էլեկտրոնային կառավարման
համակարգեր: Դա հնարավորություն է տալիս հրապարակային դարձնել տարածքային
կառավարման մարմինների գործունեությունը` ապահովելով անհրաժեշտ տեղեկատվության
հրապարակմամբ: Իհարկե, սա միայն առաջին քայլն է, որին պետք է հետևի կայքերում տեղադրված
տեղեկատվության անընդհատ թարմացումը, ինչպես նաև համակարգիչներից օգտվելու`
մարզպետարանի և պոտենցիալ սպառողների գիտելիքների բարձրացումը:
693.Մարզպետարանի աշխատակիցների մի մասի համակարգչային ոչ բավարար գիտելիքները
հնարավորություն չեն տալիս ամբողջությամբ օգտագործելու գոյություն ունեցող համակարգը: Մյուս
կողմից ինտերնետի տարածվածության ցածր աստիճանը և ոչ մատչելի լինելու հանգամանքը, ինչպես
նաև բնակչության կողմից համակարգիչների կիրառման սահմանափակության պատճառով մարդիկ
չեն գրում էլեկտրոնային նամակներ և չեն օգտվում արդեն իսկ ընձեռնված հնարավորությունից:
694. 2014-2017 թվականների ընթացքում անհրաժեշտ է.
1. Ստեղծել միասնական տեղեկատվական ցանց համայնքների և մարզպետարանի միջև:
2. Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով գնումների գործընթացի կազմակերպումը
նույնպես բխում է ԿԶԾ 2-ի պահանջներից, և կոչված է բարձրացնելու համակարգի
թափանցիկությունն ու մատչելիությունը մարզի բնակչության ավելի լայն շրջանակների համար:
695.Պետք է մշակվել և ներդնել է մարզում գործող ծրագրերի տվյալների բազա և
ձեռնարկել միջոցներ բազան տվյալներով համալրելու, այն թարմացնելու, ինչպես նաև դրանից
օգտվելու կարողությունների զարգացման ուղղությամբ: Մարզպետարանի ղեկավարությունը
պլանավորում է դիմել հատկապես դոնոր կազմակերպություններին իրենց կողմից մարզում
իրականացվող ծրագրերի ու միջոցառումների մասին տեղեկատվություն տրամադրելու
խնդրանքով: Ընդ որում, հաշվի առնելով տվյալների բազայի կենսունակության, ինչպես նաև
բազայում պարունակվող տվյալների արդիականության ապահովման անհրաժեշտությունը, պետք
է համապատասխան գործընկերների հետ կնքել
փոխըմբռնման հուշագրեր, որոնցով և
կկարգավորվեն տվյալների բազայի համալրման խնդիրները:
696. 2010թ. մարտի 1-ից ՀՀ պետական կառավարման համակարգը, որի մեջ մտնում են ՀՀ
կառավարությունը, կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինները,
նախարարությունները, նախարարությունների կառավարման ոլորտում գործող պետական
կառավարման
մարմինները
և
մարզպետարանները
անցել
են
էլեկտրոնային
փաստաթղթաշրջանառության համակարգին: Mulberry
համակարգի ներդրումը զգալի
տեղաշարժ է մտցրել, ինչպես փաստաթղթաշրջանառության, այնպես էլ ընդհանուր
գործավարության կանոնակարգման մեջ:
697.Համակարգի ներդրման արդյունքում զգալիորեն բարձրացել է`
1. փաստաթղթաշրջանառության արագությունը,
2. օպերատիվությունը,
3. կատարող ստորաբաժանումների պատասխանատվությունը,
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4.
5.
6.
7.

ծառայողների համակարգչային գնահատման օբյեկտիվությունը,
հանձնարարականների կատարման ժամկետայնությունը,
թղթերի խնայողությունը,
պատասխանների և գրությունների ժամանակին առաքումը:
698. Համակարգի ներդրմամբ պակասել է մատենավարությունը: Վերջին տարիների
ընթացքում
մարզպետարանի
աշխատակիցները`
մասնավորապես
քաղաքացիական
ծառայողները, ապահոված են համակարգիչներով, տպիչ և բազմացնող սարքերով:
699.
Փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգը էլ ավելի
արդյունավետ կգործեր եթե համակարգին միանային նաև, ինչպես մարզի համայնքները,
այնպես էլ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունները և
ստորաբաժանումները, քանի որ դրանց հասցեագրված գրությունները, որոշումները կամ
թղթակցությունները ուղարկվում են փոստով կամ հանձնվում են առձեռն, որի ընթացքում
դրանք հաճախ տեղ են հասնում ուշացումներով:

9.2. Տեղական ինքնակառավարում և ապակենտրոնացում
9.2.1. Վարչատարածքային բաժանում և համայնքային կարողություններ
700. Իրավիճակի նկարագիրը, հիմնախնդիրները, համայնքային զարգացման
ուժեղ, թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները - Մարզային զարգացումը
դժվար է պատկերացնել առանց տեղական ինքնակառավարման համակարգի և համայնքային
զարգացման: Ավելին, մարզի զարգացումը պետք է դիտարկել համայնքների զարգացման
տեսանկյունից: Այսինքն, մի դեպքում մարզում առկա հիմնախնդիրները պետք է լուծվեն պետության
աջակցությամբ` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք
կրում են հատվածական բնույթ և կարող են պայմանավորված լինել կառավարության ծրագրերով,
մյուս կողմից համայնքային հիմնախնդիրների լուծման հիմնական և արդյունավետ համակարգը
պետք է տեսնել համայնքային կարողությունների ամրապնդման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների արդյունավետ իրականացման համատեքստում:
701.Հարկ է նշել, որ համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 104 հոդվածի տեղական
ինքնակառավարումը ոչ միայն համայնքի տեղական նշանակության հարցերը լուծելու
իրավունքն է, այլև կարողությունը: Այսինքն` համայնքները պետք է բավարար կարողություն
ունենան լուծելու տեղական ինքնակառավարման օրենսդրությամբ իրենց վերապահված
հարցերը և իրականացնել լիազորությունները:

702.ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

hամայնքները դեռևս կայացած չեն
hամայնքի ինստիտուցիոնալ համակարգը ձևավորված չէ
իրավունքների և պարտականությունների գիտակցման պակաս
պասիվություն
անվստահություն իշխանությունների նկատմամբ, անտարբերություն
իրավունքների և պարտականությունների մասին տեղեկացվածության պակաս
գիտելիքների, նոր մեթոդների իմացության, վերապատրաստումների պակաս
հեռանկարի տեսանելիության բացակայություն
դեպրեսիվ վիճակ (առողջական պրոբլեմներ, պատերազմի վտանգ, ցածր
կենսամակարդակ)
մարդիկ տեղեկացված չեն իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին
իրավասու մարմինների մասնագիտական թուլություն
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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23.
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26.
27.
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օրենքներն անկատար են, մատչելի չեն և հաճախակի փոփոխվում են:
իրավական ակտերը խրթին են, չկան համապատասխան մեկնաբանություններ
քննարկումների մեխանիզմների պակաս
տեղեկատվության տարածման միջոցների անկատարություն
կոռուպցիայի առկայություն, անպատժելիություն
զարգացման ռազմավարության բացակայությու կամ պակաս
թափանցիկության պակաս
օրենքների և դրանց կիրառման անկատարություն
կադրային ոչ ճիշտ քաղաքականություն
քաղաքական փոխհամագործակցության մշակույթի բացակայություն
ընտրությունների ժամանակ
ավագանու ինստիտուտի անկատարություն
միջհամայնքային համագործակցության պակաս
մարզային, համայնքային և ոչ-պետական կառույցների միջև կապը թույլ է:
ՏԻՄ-երի աշխատակիցների գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակ:
տեղական իշխանությունների և բնակչության կապը թույլ է:
ՏԻՄ-երի լիազորությունները քիչ են:

703.Համայնքային զարգացման քաղաքականության հիմնական ուղղություններըՀամայնքային զարգացման գաղափարը կարելի է ըստ էության կոնկրետացնել համայնքային
զարգացման քաղաքականության մի քանի կարևորագույն ուղղություններով.

1. Համայնքային ենթակառուցվածքներ. Այն վերաբերվում է համայնքների բնակչությանն

2.

3.

4.

5.

ամենօրյա մատուցվող ծառայությունների ենթակառուցվածքներին (ճանապարհներ,
ջրամատակարարում, ջեռուցում, գազամատակարարում, ինչպես նաև սոցիալական և
կրթական ենթակառուցվածքներ), դրանց որակին, հասանելիությանը, որոնք և
աղքատության վրա ազդող կարևոր նախապայմանն են:
Սոցիալական կապիտալը համայնքի բնակիչների ուշադրությունն է հրավիրում սեփական
հմտությունների և գիտելիքների, համատեղ ընդհանուր նպատակի և պատկանելիության
իրենց ընկալման, նաև ինքնաօժանդակության հնարավորության վրա: Այն նպաստում է նաև
ապահովության, վստահության, փոխադարձ աջակցության և հանդուրժողականության
մթնոլորտի ստեղծմանը:
Քաղաքացիական հասարակություն և հանրային կազմակերպությունների ցանց: Հենց սա
է որոշում մարդկանց հավաքական կարողությունը՝ կազմակերպվելու ընդհանուր կարիքների
դեմ, նաև անհատների հնարավորությունները՝ մասնակցություն ունենալու համայնքի
գործերին: Այս ուղին կարող է հանգեցնել նաև համայնքային ղեկավարներին կրթելու
գաղափարին, իսկ ավելի ընդհանուր՝ նոր, սոցիալական պատասխանատվություն կրող
վերնախավի նպատակաուղղված զարգացմանը:
Լիազորություններ`
համայնքի
բոլոր
բնակիչների
շրջանում
իրավունքների
և
պարտականությունների
մասին
իրազեկության
բարձրացում:
Սա
նպաստում
է
թափանցիկության, հրապարակայնության և օրենքի գերակայության խնդիրների լուծմանը:
Համագործակցություն` նպատակաուղղված է համայնքի բոլոր դերակատարների միջև
կառուցողական համագործակցության հարաբերությունների հաստատմանը: Այս գաղափարը
հատկապես կարևորվում է այն պարագայում, երբ հասարակ մարդկանց անհրաժեշտ է լինում
գործ ունենալ կամ մրցակցել իշխանության տարբեր մակարդակների, քաղաքացիական
հասարակության հաստատությունների և այլ համայնքների ներկայացուցիչների հետ:
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ















տարբեր ոլորտներում մասնագետների առկայությունը
բարձրագույն կրթությամբ մարդկանց մեծ տոկոսը
աշխատասիրություն, քաղաքացիական ակտիվություն
ակտիվ գործող և տարբեր ոլորտներում որոշակի
ազդեցություն ունեցող ՀԿ-ների առկայությունը մարզում
աշխատանքային փորձ ունեցող գործող ակտիվ խմբեր
բազմաթիվ հասարակական նախաձեռնություններ
պետական և տեղական իշխանությունների
համագործակցության, գործընկերության միտում
միջհամայնքային ակտիվ համագործակցություն
(համայնքների միությունները)
միջազգային կազմակերպությունների առկայություն մարզում
սահմանամերձ մարզային համագործակցությունը Վրաստանի
հետ
սոցիալական խմբերի և տեղական իշխանությունների
համագործակցության միտում
տուրիզմի զարգացման համար առկա պոտենցիալ
մարզում առկա բնական ռեսուրսները (հանքանյութեր, բերրի
հող, անտառներ, բարենպաստ կլիմա)
էժան աշխատուժ և ներկա պայմաններում արդյունաբերական
որոշ ճյուղերի վերաբացման արդյունավետ փորձ

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ






















սեփական ուժերի հնարավորությունների թերագնահատում
փոքր ու միջին բիզնեսի դանդաղ զարգացումը
արտագաղթելու միտումը, միգրացիան
գիտելիքներն ու ունակությունները չեն համապատասխանում
ժամանակակից պահանջներին
թույլ հարմարվածությունը նոր պայմաններին
իշխանությունների նկատմամբ նեգատիվ վերաբերմունք
գրանցված, բայց չգործող կառույցների առկայություն
տեղեկացվածության և գիտելիքների պակաս
համագործակցության պակաս
տեղեկատվական ցանցի անկատարություն
արտաքին աղբյուրներից կախվածություն
համայնքի կառավարմանը մասնակցելուն
շահագրգռվածության պակաս
հասարակության բևեռվածություն
մարզի հեռավորությունը Երևանից
տեխնիկական միջոցների անկատարություն
անվստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ
խորհրդային տարիների ժառանգություն
ոչ-ֆորմալ կապերի գերակայություն
պաշտոնյաները չարաշահում են բնակչության տեղեկացված
չլինելու հանգամանքը
նախաձեռնության պատժելի լինելու հանգամանքը
ՏԻՄ օրենքի անկատարությունը (կիրառման մեխանիզմների,
լիազորությունների) և մարզի տարածքի կտրտվածությունը
տեղական և տարածքային իշխանությունների միջև թույլ
կապը

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 առկա արտադրական ձեռնարկությունների
վերագործարկում
 նոր մասնագիտություններ ձեռք բերելու,
վերապատրաստվելու ձգտում
 մարզում ուսումնական բազայի
առկայությունը (հանրակրթական, ԲՈւՀական)
 մարդկանց մոտ շահագրգռվածության և
մոտիվացիայի առկայություն
 բիզնեսի կազմակերպման
հնարավորություններ
 պետական ռազմավարական ծրագրեր
 դրական փորձերի ստեղծում և տարածում
 ԶԼՄ-ների զարգացում
 մասնագիտական բավարար ռեսուրսները
 ճանապարհների, երկաթգծի
օգտագործումը
 գործակցության զարգացման դրական
ավանդույթներ

ՎՏԱՆԳՆԵՐ
 արտագաղթը, աշխատուժի արտահոսք
 վաղվա օրվա հանդեպ վստահության
կորուստը
 դեմոգրաֆիական կազմի փոփոխություն
 պատերազմի վերսկսման վտանգը
 աղքատության խորացումը
 երիտասարդ կադրերի և
երիտասարդության արտահոսք
 քաղաքական ցնցումների վտանգը
 կոռուպցիայի աճ, անպատժելիություն
 անտարբերությունը
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 դեռևս անբավարար պետական աջակցությունը

704. Համայնքային կարողություններ-Հայաստանում ներկայիս ապակենտրոնացման
քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է տարածքային և տեղական կառավարման
մարմիններին լիազորությունների և իրավասությունների փոխանցմանը: Այս գործընթացը
զգալիորեն դանդաղում է երկու հիմնական պատճառներով: Առաջինը, համայնքները շատ
փոքր են և մասնատված: Ապակենտրոնացման քաղաքականությունն առավել արդյունավետ
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է խոշորացնել համայնքները` կրճատելով դրանց թիվը և
միավորելով մի քանի բնակավայր մեկ համայնքի մեջ: 18.12.2008թ. N51 արձանագրային
որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել միջհամայնքային միավորումների
ձևավորման

և

համայնքների

խոշորացման

հայեցակարգին,

սակայն

անհրաժեշտ

է

հստակեցնել այդ երկու մոտեցումներից առաջնահերթության որոշումը: Սա շատ նուրբ
քաղաքական

հարց

է,

և

կառավարության

կողմից

խրախուսվող

միջհամայնքային

միավորումների ստեղծումն առաջին քայլն է այս ուղղությամբ:
705. Միջհամայնքային միավորումներին աջակցելու նպատակը ամրագրված է նաև
ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում, որը հաստատվել է ՀՀ Ազգային ժողովի
կողմից։ Այն նախատեսված է նաև ԿԶԾ-ում: Նոր կազմավորվելիք միջհամայնքային
միավորումները պետք է ստանան պետության ֆինանսական և տեխնիկական
աջակցությունը: Այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է ներգարվվել նաև
միջազգային կազմակերպությունների ջանքերն ու կարողությունները:
706. ՀՀ տարածքային կառավարության պատվերով և Միավորված Ազգերի
Զարգացման Ծրագրի հայստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ իրագործված
«Համայնքների տիպաբանության զարգացում» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ համայնքների
վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվության և վերլուծությունների արդյունքում ծրագրի
կողմից առաջարկվել է մարզում ձևավորել 6 միջհամայնքային միավորումներ և 4
ինքնուրույն համայնքներ: Համաձայն առաջարկի` ինքնուրույն համայնքներ են լինելու
15,000 և ավելի բնակչություն ունեցող Վանաձոր, Ալավերդի, Սպիտակ և Ստեփանավան
քաղաքները և կազմավորվելու են Գուգարք, Տաշիր, Շիրակամուտ, Գյուլագարակ,
Թումանյան և Ախթալա միջհամայնքային միավորումները:
707.Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման
մասին ՀՀ օրենքի Լոռու մարզում կազմավորվել են 113 համայնքներ, որոնցից 8-ը
քաղաքային, իսկ 105-ը գյուղական: Մարզում համայնքները հիմնականում կազմավորվել են
մեկ բնակավայր – մեկ համայնք սկզբունքով: Երկու բնակավայրեր են ընդգրկում
Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Ստեփանավան, Արջուտ, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծ
Այրում, Մեղվահովիտ, Սարատովկա, Փամբակ, Օձուն համայնքները, երեք բնակավայր`
Շամլուղ համայնքը և չորս բնակավայր` Հալավար համայնքը: Մարզի համայնքները և
նրանց մեջ մտնող բնակավայրերը ներկայացված են Հավելված 9.1.1.-ում:
708. Համայնքային բյուջեների ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ առաջնային խնդիրներն են համայնքների կարողությունների բարձրացումը
և բյուջեների հավաքագրման ապահովումը:
709.Համայնքների բյուջեների հավաքագրման կարևոր նախապայմաններից մեկը
պլանավորվող բյուջեների իրատեսությունն է և բազաների հստակությունը: Պլանավորվող
ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ է շարունակել համայնքների գույքահարկի, հողի հարկի,
տուրքերի բազաների ճշգրտման աշխատանքները:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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710. Լոռու մարզի գյուղական համայնքների քանակը ըստ
բերված է Աղյուսակ 9.2.1.

ըստ բնակչության թվի

Լոռու մարզի գյուղական համայնքների քանակը ըստ բնակչության թվի
Աղյուսակ 9.2.1.

Համայնքներ

Լոռի

Հայաստան

Մինչև 100 բնակիչ ունեցող
1
27
101-ից մինչև 200 բնակիչ ունեցող
6
79
201-ից մինչև 500 բնակիչ ունեցող
36
181
501-ից մինչև 1000 բնակիչ ունեցող
21
189
1001-ից մինչև 3000 բնակիչ ունեցող
35
309
3001-ից մինչև 5000 բնակիչ ունեցող
3
57
5001-ից մինչև 10000 բնակիչ ունեցող
3
29
Ընդամենը
105
871
711.Ինչպես երևում է ներկայացված աղյուսակից մարզի 105 գյուղական
համայնքներից 64-ը կամ շուրջ 60,9 %-ն ունեն մինչև 1.000 բնակիչ, իսկ 3.000 ավել
բնակիչ ունեն 41 գյուղական համայնքներ կամ ընդհանուրի 39,1 %-ը:
712. Վերջին տարիների դրական տեղաշարժերից մեկն այն է, որ պետական բյուջեով
նախատեսված ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները բոլոր համայնքներին
հատկացվում են 100%-ով: Սակայն չլուծված հիմնախնդիրներից մեկը մնում է
համայնքային բյուջեի 100%-ով հավաքագրման ապահովումը: Մասնավրապես, մարզի
կտրվածքով համայնքային բյուջեները սեփական եկամուտների մասով հավաքագրվել են
85-95%-ով: Այդ միջին ցուցանիշից ցածր մակարդակի վրա են գտնվում 47 համայնքներ
(կամ ընդհանուրի շուրջ 51%-ը): Սա նշանակում է, որ այդ հարաբերականորեն բարձր
ցուցանիշը ապահովվել է 44 համայնքների հաշվին: Այս խնդիրը արդիական է այնքանով,
որ 25 համայնքներում (կամ 27,0%-ում) հավաքագրման ցուցանիշը չի գերազանցում
պլանավորված եկամուտների 60%-ը:
713.Ապակենտրոնացմանը խոչընդոտող երկրորդ կարևոր հանգամանքը մարզային և
համայնքային մակարդակներում բավարար կարողությունների բացակայությունն է, որը
թույլ կտա ստանձնել նոր լիազորությունները և առավել արդյունավետ կառավարել
տեղերում: Այդ իսկ պատճառով, կարողությունների բարձրացումը ապակենտրոնացման
ընթացքում կարևոր նախապայման է: Կարողությունների զարգացման տարբեր մեթոդներ
կան: Նախ և առաջ դա ուսուցողական դասընթացներն են, որոնք կազմակերպվում են
տեղական և կենտրոնական մակարդակով թե՜ կառավարության, թե՜ դոնորների կողմից:
Դրանք հիմնականում ուղղված են կարողությունների զարգացմանը բյուջետավարման,
համայնքային և մարզային զարգացման պլանավորման, մոնիտորինգի և գնահատման,
ինչպես նաև բնակչությանը որակյալ ծառայությունների մատուցման բնագավառներում:
Կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրերը, անշուշտ, պետք է շարունակվեն և
ընդլայնվեն:
714. Այս բնագավառում մարզպետարանի կարևորագույն խնդիրներից է պետական
մակարդակում ընթացող նոր նախաձեռնությունների մասին ՏԻՄ-երին տեղեկացնելը և
համապատասխան մեթոդաբանական օգնություն տրամադրելը: Օրինակ, Հայաստանի
ֆինանսիստների միության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել պետական բյուջեից
դոտացիաների տրամադրման նոր հայեցակարգը, որը լայնորեն քննարկելուց հետո
դրվելու է համապատասխան օրենսդրական ակտի հիմքում: Սա նշանակում է, որ
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մարզպետարանը պետք է նախաձեռնի շրջանառվող նախագծի վերաբերյալ լայնածավալ
հանրային ու մասնագիտական քննարկումներ դոտացիաների հաշվարկման նոր
բանաձևերի ու մոտեցումների կիրառման համար
ՏԻՄ-երի համապատասխան
մասնագետներին վերապատրասման ուղղությամբ:
715. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման վարչատարածքային
կարևոր խնդիրներից են համայնքների սահմանների նկարագրումն ու սահմանանիշերի
տեղադրման աշխատանքները, համայնքների գլխավոր հատակագծերի կազմումը կամ
դրանց ժամանակակից պայմաններին հարմարեցումը, համայնքների բյուջետային
կարողությունների
ամրապնդումն
ու
զարգացումը,
ինչպես
նաև
բյուջեների
հավաքագրման մակարդակի բարձրացումը` այն հասցնելով պլանավորված մակարդակին:
716.Տեղական
ինքնակառավարման
բնագավառի
2014-2017թթ.-ի
գերակայություններն են.
1. ամրապնդել ու զարգացնել համայնքների բյուջետային կարողությունները, ինչպես
նաև բարձրացնել բյուջեների հավաքագրման մակարդակը,
2. ավարտել
համայնքների
սահմանների
ճշգրտման
և
քարտեզագրման
աշխատանքները,
3. նպաստել միջհամայնքային միավորումների ստեղծմանը,
4. մեթոդաբանական և տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել համայնքներին
բյուջեների կազմման ու բազաների ճշգրտման աշխատանքներում,
5. համայնքային
ենթակառուցվածքների
զարգացում
(ճանապարհներ,
գազամատակարարում, ջրամատակարարում)
6. տարածքային
կառավարման
բարելավում,
տարածքային
կառավարման
մարմինների գործառույթների, կարողությունների բարելավում, կառավարման
ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում, թափանցիկության բարձրացում,
7. տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացում, ՏԻՄ-երի
կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, միջհամայնքային
համագործակցության խթանում, միջհամայնքային միավորումների ձևավորում,
8. տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կառավարման հմտությունների ու
ունակությունների բարձրացում,
9. հանրային ծառայությունների տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծում,
10. սահմանամերձ,
փախստաբնակ
համայնքներում
պիլոտային
ծրագրերի
իրականացում,
11. քաղաքացիների մասնակցության խթանմանն ուղղված փորձնական ծրագրերի
իրականացում։
9.2.2. Համայնքային ծառայություն
717. ՀՀ Աժ-ի կողմից ընդունվել է օրենք Համայնքային ծառայության մասին,
համաձայն որի ՀՀ կառավարության և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի
կողմից հաստատվել են օրենքից բխող բոլոր նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերը:
Համայնքների ղեկավարների կողմից հաստատվել են համայնքային ծառայության
պաշտոնների անվանացանկերն ու պաշտոնների անձնագրերը:
1. կազմակերպել համայնքային մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների
անդամների վերապատրաստումը,
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2. ապահովել համայնքային ծառայության օրենսդրական փաստաթղթերի և հարցաշարերի
թարմացումը և տրամադրումը համապատասխան հանձնաժողովներին,
3. մարզում ստեղծել միասնական տեղեկատվական համակարգ, որը տեղեկություններ
կպարունակի այս կամ այն պաշտոնին համապատասխան կադրերի վերաբերյալ`
թափուր պաշտոնները հնարավորինս արագ համալրելու նպատակով,
4. խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել համայնքներին արդյունավետ գործող
և օպտիմալ կառուցվածքներ սահմանելու, ինչպես նաև դրանց համապատասխան
համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու ուղղությամբ,
5. միջոցներ ձեռնարկել համայնքային ծառայողների վարձատրության միասնական
համակարգ սահմանելու ուղղությամբ,
6. համայնքներին ապահովել համապատասխան տեխնիկական միջոցներով և
համակարգչային ծրագրերով:
718.Հիշյալ աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ, հաշվի առնելով գործնականում
առաջացած խնդիրները, կմշակվեն օրենսդրական փոփոխություններին վերաբերվող
առաջարկություններ և դրանք սահմանված կարգով կներկայացվեն ՀՀ կառավարության
քննարկմանը:
9.2.3. Տեխնիկական ապահովվածություն
719. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում կարևոր և դեռևս ամբողջությամբ
չլուծված խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ համայնքների տեխնիկական
զինվածության մակարդակի բարձրացումը, որը կակտիվացնի նաև ապակենտրոնացման
գործընթացը:
Սակայն,
համայնքները
ժամանակակից
տեխնիկայով
և
հեռահաղորդակցության համակարգերով (ինտերնետային կապ, ցանցային ծրագրեր և
այլն) ապահովելը բավարար չէ այդ գործընթացի արդյունավետ իրականացման համար:
Հարկավոր
է
նաև
բարձրացնել
ՏԻՄ-երի
կարողությունները՝
ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ: Տեխնիկական աջակցություն այս բնագավառում
տրամադրվում է բազմաթիվ դոնոր կազմակերպությունների կողմից:
720. 2014թ.-ին բոլոր համայնքները պետք է ապահովված լինեն ժամանակակից
համակարգիչներով և իրենց գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերով: Չնայած համակարգչին տիրապետելու հմտությունները
ներառված
են
համապատասխան
համայնքային
ծառայողների
պաշտոնների
անձնագրերում, սակայն համակարգչային տեխնիկայի բացակայության պատճառով
համայնքային ծառայողների գերակշիռ մեծամասնությունը չի տիրապետում ժամանակակից
տեխնիկական միջոցներին: Այդ բացը լրացնելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպել
ծրագրերի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ:
721. Համայնքների մեծ մասը պատշաճ կերպով տեղեկացված չէ օրենսդրական
փոփոխություններին, որոնք տեղի են ունենում տեղական ինքնակառավարման
օրենսդրության մեջ: Պաշտոնական տեղեկագրերի ոչ մատչելի գները հնարավորություն չեն
տալիս համայնքներին կազմակերպել բաժանորդագրություն և տեղեկանալ իրականացվող
զարգացումներին ու փոփոխություններին: Այս խնդրի լուծման նպատակով մարզային
թերթերի միջոցով պետք է կազմակերպվի տեղական ինքնակառավարման ոլորտին
առնչվող իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական հրապարակում:
9.2.4. Համայնքային զարգացման ծրագրեր
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722. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքային բյուջեները կրում են ծրագրային
բնույթ, այսինքն` դրանք ընդունվում են նախապես հաստատված համայնքի սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2014-2017թթ.-ին անհրաժեշտ է լուրջ
ուշադրություն դարձնել համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակման և հաստատման
գործընթացին: Ցավոք սրտի, տեղական ինքնակառավարման օրենսդրությունը համայնքային
զարգացման ծրագրերի մշակման միասնական մոտեցումներ և պահանջներ չի սահմանում,
ինչի հետևանքով շատ համայնքներում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը չունեն
իրատեսական հիմնավորումներ և չեն իրականացնում իրենց հիմնական ֆունկցիան: Նկատի
ունենալով ներկա իրողությունը, ինչպես նաև մարզային և համայնքային զարգացման
ծրագրերի
ներդաշնակության
ապահովման
անհրաժեշտությունը,
2014-2017թթ.-ին
անհրաժեշտ է մշակել համայնքի զարգացման ծրագրերի միասնական մեթոդաբանական
ուղեցույցներ,
և
դրանց
հիման
վրա
համայնքային
զարգացման
ծրագրերը
համապատասխանեցնել միասնական կառուցվածքային չափանիշներին: Սա կպահանջի
վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց պետք է մասնակցեն ՏԻՄ-երի համապատասխան
ծառայողները: Կարևորն այն է, որ միասնականությունը թույլ կտա խուսափել
կրկնողություններից և բարձրացնել սուղ միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը:
723.Համայնքային զարգացման ծրագրերի որակը էապես պայմանավորված է դրանց
առկա
հիմնախնդիրների
և
համայնքի
բնակչության
ցանկությունների
համապատասխանությունից: Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ դեռևս ձևավորված չէ
բնակչության ակտիվ մասնակցությամբ ծրագրերի քննարկման և հաստատման ավանդույթ,
նպատակահարմար է, որ մարզի տարածքում գոյություն ունեցող առավել ակտիվ
հասարակական կազմակերպությունների և տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների
մասնակցությամբ, սկզբնական շրջանում պետության աջակցությամբ, սակայն հետագայում
համայնքների և միջհամայնքային միավորումների միջոցներով, համայնքներում
իրականացվեն հարցումներ և ուսումնասիրություններ` պարզելու համար բնակչության
կարիքները, ցանկությունները, դժգոհությունները, ինչպես նաև սահմանելու համայնքային
հիմնախնդիրների լուծման առաջնահերթությունները: Այս ուսումնասիրությունները պետք է
հիմք հանդիսանան սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման համար: Այս
առումով կարևոր դեր կարող են խաղալ Լոռու մարզի զարգացման ծրագրերը և նրանց
մշակման և իրականացման ընթացքում ձեռքբերված փորձը, որը հիմք կհանդիսանա
համայնքների կողմից ծրագրերի կազմման մեթոդաբանության համար և կօգնի խուսափել
կրկնողություններից:
724.Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեությունը հատկապես լուրջ դժվարությունների է հանդիպում փոքր համայնքներում,
որոնք զրկված են բավարար ֆինանսական միջոցներից և որտեղ առավել ցածր մակարդակի
վրա են գտնվում բյուջեների հավաքագրման ցուցանիշները, 2014-2017 թթ-ին անհրաժեշտ է
քննարկել և համայնքների առանձնահատկություններից ելնելով առաջարկություններ
ներկայացնել համայնքների խոշորացմանն ուղղված վարչատարածքային բարեփոխումներ
իրականացնելու իմաստով:

725.Մնացյալ բոլոր դեպքերի համար 2014-2017թթ.-երին գործուն ջանքեր պետք է
ներդրվեն միջհամայնքային համագործակցության ամրապնդման և խորացման
ուղղությամբ: Հաշվի առնելով համայնքների միությունների արդեն իսկ կուտակած որոշ
փորձն ու համագործակցության որոշ դրսևորումները, պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն
միջհամայնքային միավորումների ստեղծման ուղղությամբ:
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726.Միջհամայնքային միավորումների կազմավորման համար էական նշանակություն
ունի հետևյալ հիմնախնդիրների լուծումը.
1. Նոր վարչատարածքային բաժանման ժամանակ, որպես կանոն, հիմք է ընդունվել
«մեկ բնակավայր մեկ համայնք» սկզբունքը։ Արդյունքում գյուղական համայնքների
զգալի մասը փոքր են, սեփական միջոցները չեն բավարարում նույնիսկ ՏԻՄ
աշխատակազմի աշխատավարձի ապահովմանը:
2. Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների մի զգալի մասը իրականացվում է
նախկին շրջանների տարածքներում, ապակենտրոնացում իրականացնելիս դրանք
հնարավոր չէ տրոհել առանձին համայնքների միջև:
3. Համայնքների մասնագիտական և ֆինանսական ռեսուրսների սակավության
պատճառով, դժվարանում է համայնքներին նոր խնդիրներ վերագրելու գործընթացը,
դանդաղում է կառավարման ապակենտրոնացման իրականացումը:
4. Միջհամայնքային միավորումների ձևավորումը կապահովի ռեսուրսների
համակենտրոնացում, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն բարելավել արդեն իսկ
մատուցվող ծառայությունների որակը, այլև մատուցել նոր ծառայություններ և այլն։
9.3. Քաղաքացիական հասարակություն
727. Ժամանակակից արդյունավետ կառավարման նախապայմաններից մեկն
ակտիվ քաղաքացիական հասարակության կայացումն ու որոշումների ընդունման
գործընթացում բնակչության և քաղաքացիական ակտիվ խմբերի մասնակցության
ապահովումն է: Քաղաքացիական հասարակության տարբեր խավերի մասնակցությունը
կառավարման գործընթացներում ոչ միայն ժողովրդավարության ամրապնդման
երաշխիքն է, այլև կարողությունների զարգացման բնագավառում կարևորագույն
ուղիներից մեկը: Համայնքային և մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման
ընթացքում
մասնակցային
մոտեցումը
կնպաստի
տեղական
մարմինների
կարողությունների
բարձրացմանը՝
համայնքների
զարգացմանն
ուղղված
այլընտրանքային կարծիքների հավաքագրման և համապարփակ ծրագրերի կազմման
աշխատանքներում: Միևնույն ժամանակ, ՏԻՄ-երի ղեկավարները պետք է զարգացնեն
իրենց կառավարչական հմտությունները՝ մասնակցային գործընթացները արդյունավետ
համակարգելու նպատակով: Համայնքներում ՄԶԾ-ով նախատեսված միջոցառումներ
իրականացնելիս, հատկապես դրանց պլանավորման, ինչպես նաև մոնիտորինգի և
գնահատման ժամանակ, մասնակցային մոտեցումը կապահովի թափանցիկություն և
հրապարակայնություն, ինչպես նաև կբարձրացնի բնակչության վստահությունը
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ:
2014-2017թթ.-ի ընթացքում տարածքային կառավարման մարմինների առավել
թափանցիկ
գործունեությունն
ապահովելու
նպատակով,
մարզպետարանի
աշխատակազմի, մարզի հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների
ջանքերով, նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
1. շարունակել մարզային և հանրապետական ԶԼՄ-ներով
լրատվական բնույթի
նյութերի պարբերական թողարկումները` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետի
տեղակալների,
մարզպետարանի աշխատակազմի և մարզային ենթակայության
կազմակերպությունների գործունեությունը, ներկայացնելով գոյություն ունեցող
հիմնախնդիրները և իրականացվող ծրագրերն ու այլ ընթացիկ
աշխատանքները,
պարբերաբար հրապարակել առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքներն և
նորմատիվ իրավական ակտերը, դրանցում կատարվող փոփոխությունները` տալով
պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ.
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2. պարբերաբար և համակարգված ձևով շարունակել մարզպետի, նրա տեղակալների և
մարզպետարանի ստորաբաժանումների
ղեկավարների՝ մարզի համայնքներ,
մարզային
ենթակայության
կազմակերպություններ
աշխատանքային
այցելությունները,
որոնք պետք է ուղեկցվեն տեղական ինքնակառավարման
մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպումներով, մարզպետի կողմից
կազմակերպվող քաղաքացիների ընդունելություններով, տարբեր խնդիրների շուրջ
հրավիրվող քննարկումներով, ՏԻՄ-երի կողմից հանրությանը
պարբերաբար
ներկայացվող հաշվետվություններով, հանրային լսումներով:
3. հանրային իրազեկվածության բարձրացման նպատակով տպագիր և էլեկտրոնային
լրատվամիջոցների օգնությամբ շարունակել Մարզի զարգացման ծրագրի, այդ թվում՝
մարզի տարածքում պետական բյուջեի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների
կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին
տեղեկատվական բնույթի նյութերի
պատրաստումն ու տարածումը.
4. ակտիվացնել
հասարակական
կազմակերպությունների
և
զանգվածային
լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ներգրավվածությունը մարզպետարանում
կազմակերպվելիք մարզխորհրդի նիստերին, մարզպետարանում հրավիրվող տարբեր
քննարկումներին, հասարակական լսումներին,
ինչպես նաև մարզպետարանում
ձևավորվող ժամանակավոր հանձնաժողովների աշխատանքներին.
5. մարզպետարանի
ինտերնետային
կայքի
միջոցով
շարունակել
մարզպետի
գործունեության
հրապարակայնության
ապահովման
գործընթացը,
այնտեղ
տեղադրելով մարզպետի և մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատանքային
գործունեության վերաբերյալ նյութեր,
մարզպետի բոլոր որոշումներն ու
կարգադրությունները
և
մարզային
ենթակայնության
հիմնարկկազմակերպություննների վերաբերյալ հայտարարությունները, մարզպետի և ՏԻՄ
տարեկան և կիսամյակային հաշվետվությունները, մարզում առկա և հրատապ լուծում
պահանջող հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
տեղեկատվական նյութեր, ՄԶԾ-ի
շրջանակներում ձևավորված
աշխատանքային խմբերի գործունեության, դրանց
տարեկան
և
կիսամյակային
հաշվետվություների,
տեղեկատվություն
ՄԶԾ
շրջանակներում իրականացվող և
իրականացվելիք ծրագրերի, մարզային
զարգացման
հանձնաժողովի՝
ՄԶՀ
գործունեության,
հրապարակման
անհրաժեշություն ունեցող այլ բնույթի նյութերի վերաբերյալ:
728. 2014-2017թթ.-ի ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեության թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման ուղղությամբ
նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
1. ակտիվացնել աշխատանքները՝ մարզի համայնքապետարաններում ինտերնետային
կայք էջերի ստեղծման և դրանց կանոնավոր գործունեության ուղղությամբ.
2.
փորձնական ծրագրեր իրականացնել մի քանի համայնքներում` կազմակերպել
համայնքի զարգացման ծրագրի, բյուջեի կամ գլխավոր հատակագծի և հողերի
գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների հրապարակային քննարկումներ:
3.
Համայնքների հնարավորություններից ելնելով հրապարակել համայնքի սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրի և համայնքի բյուջեի հանրամատչելի և վերլուծական
ձեռնարկներ, և դրանք անվճար տարածել համայնքի բնակչությանը:
4. Հասարակական կազմակերպությունների, համայնքի ակտիվ հասարակական խմբերի
ներկայացուցիչներին, մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ներին
հրավիրել համայնքի
ավագանու նիստերին, կազմակերպել դրանց իրազեկման գործընթացը:
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5. Համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու որոշումների վերաբերյալ համայնքի
բնակչությանը իրազեկելու նպատակով դրանք տեղադրել մարզպետարանի կամ
համայնքապետարանների ինտերնետային կայք էջերում, մեկական օրինակ փակցնել
համայնքապետարաններում առկա տեղեկատվական տախտակների վրա, փակցնել
մարդաշատ և հանրության համար առավել մատչելի վայրերում:
6. շարունակել պետության կամ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից
տրամադրվող սերմացուների, վառելիքի, պարարտանյութերի և այլ նյութերի բաշխմանը
վերաբերող որոշումների հրապարակայնության ապահովման գործընթացը:
7.
Հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով կազմակերպել հանրային
իրազեկման ծրագրեր, որոնց արդյունքում բնակչությանը տրամադրել իրավական և այլ
բնույթի տեղեկատվություն կամ խորհրդատվություն:
8.
«Տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի դրույթներից ելնելով` նախաձեռնել և
իրականացնել համայնքային հանրաքվե` ստեղծելով դրա նախադեպ և համայնքային
հետաքրքրություն ունեցող հարցի քննարկում հանրաքվեի միջոցով:
729. Քաղաքացիական հասարակության ակտիվության ապահովման համար
անհրաժեշտ է հանրային կառավարման հարաբերություններում մշտական մասնակցային
դեր վերապահել գոյություն ունեցող տարաբնույթ կազմակերպություններին և
հասարակական խմբերին (օրինակ` համայնքների միություններ, Լոռու մարզի ՀԿ ցանց,
ՓՄՁ զարգացման մարզային խորհուրդ, դպրոցական խորհուրդներ, Լոռու մարզի
առևտրաարդյունաբերական պալատ և այլն):
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9.4. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտի տրամաբանական հենքը
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Կարևոր նախապայմաններ

Տարածքային կառավարում
Ոլորտային նպատակ`
Մարզում պետական կառավարման
(տարածքային կառավարման)
արդյունավետության բարձրացում
Արդյունք 1.
Մարզպետի
կողմից
ՏԻՄ-երի
գործունեության նկատմամբ հսկողության
նոր համակարգի ներդրում
Միջոցառումներ
1.1. Կառավարության կողմից սահմանված
չափորոշիչների յուրացում
1.2. Մարզպետարանում աշխատող
քաղ.ծառայողների մասնագիտական
վերապատրաստման ապահովում
Արդյունք 2.
Մարզպետարանի կառուցվածքային
կառավարչական համակարգի բարելավում
Միջոցառումներ
Քաղաքացիական ծառայողների
պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում
Արդյունք 3.
Մարզպետարանի աշխատակազմի
տեխնիկական և մասնագիտական
կարողությունների բարձրացում
Միջոցառումներ
3.1. աշխատակազմի աշխատատեղերի
վերազինում ժամանակակից
տեխնիկայի և կապի միջոցներով
3.2. Գույքի նորացում

Մարզպետարանի նոր, ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի
Օրենսդրության հստակեցում
արդյունավետ գործարկում
Օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների
արդյունավետ իրականացում
1.1. Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ
Նորմատիվ իրավական դաշտի
մասնագիտական հսկողության իրականացումը` ըստ
առկայություն, այդ թվում`
նախապես սահմանված ցուցանիշների
մարզային մակարդակով
Օրենսդրական պահանջներ

Օրենսդրական պահանջներ

2.1. ՄԶԾ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործառույթների
ամրագրում քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների
անձնագրերում:
3.1. Մարզպետարանի աշխատակազմի վերանորոգված և
կահավորված աշխատասենյակների թիվը
3.2. Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած, ՀՀ ՔԾԽում ատեստավորում անցած աշխատակիցների թիվը
Ներդրում

Օրենսդրական պահանջներ

Ֆինանսական միջոցների
առկայություն

- միլիոն դրամ (պետբյուջե)
- միլիոն դրամ (պետբյուջե)

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Արդյունք 4.
Մարզպետարանի տեղեկատվության
կառավարման համակարգի բարելավում
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4.1. Կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների
օգտագործման ավելացում մարզպետարանում (տարածքային
կառավարման էլեկտրոնային համակարգ, ներքին
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն), %
4.2. Համակարգչային ցանցին միացված մարզպետարանի
տարածաշրջանային կենտրոնների թիվը

Միջոցառումներ
4.1. Մարզպետարանի և համայնքների
միջև միասնական տեղեկատվական
ցանցի ստեղծում
4.2. Համապատասխան տեխնիկական և
ծրագրային ապահովում
4.3. Կադրերի վերապատրաստում
Արդյունք 5.
Մարզպետարանի և հանրապետական
գործադիր մարմինների տարածքային
ծառայությունների հարաբերությունների
բարելավում

Համապատասխան տեխնիկական
և մարդկային ռեսուրսների
առկայություն

Հանրապետական գործադիր
մարմինների տարածքային
ծառայություններն ունեն իրենց
գործունեությունը կարգավորող
նորմատիվ իրավական դաշտ

Միջոցառումներ
5.1. Մշակել իրավական ակտերի
նախագծեր, որոնցով կարգավորվում են
պետական կառավարման մարմինների
միջև փոխհարաբերությունները

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Կարևոր նախապայմաններ

Տարածքային կառավարում
Ոլորտային նպատակ`

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների արդյունավետության
բարձրացում
Արդյունք 1.
Համայնքների բյուջեների
հավաքագրման մակարդակի
բարձրացում

Միջոցառումներ
1.1. Հստակեցնել հողի հարկի,
գույքահարկի և տուրքերի
բազաները
Արդյունք 2.
Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների տեխնիկական և
մասնագիտական կարողությունների
բարձրացում
Միջոցառումներ
2.1. ՏԻՄ աշխատակազմի վերազինում
ժամանակակից տեխնիկայի և
կապի միջոցներով
2.2. Սեմինարների կազմակերպում
ՏԻՄ աշխատակազմի և
ավագանու անդամների համար
Արդյունք 3.
Մարզում միջհամայնքային
համագործակցության բարելավում
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ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության
աստիճանը
2. Համայնքային մակարդակում հավաքագրվող հարկեր և տուրքեր, %
նախորդ տարվա նկատմամբ
1.1. Համայնքային բյուջեների հավաքագրման մակարդակ, %
պլանավորված եկամուտների նկատմամբ

ավելանում են:
 ՀՀ կառավարությունը շարունակում է ապակենտրոնացման
քաղաքականությունը:
- Գոյություն ունի բյուջետային
ոլորտը հստակ կերպով
կարգավորող օրենսդրություն:
- Յուրաքանչյուր տարի ավելանում
են պետական բյուջեից
համայնքային բյուջեներին
տրամադրվող դոտացիաների
ծավալները:

1.1. ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված
աշխատատեղերի քանակը, %
Թիրախ` (Աշխատատեղի 90%-ը կապահովվի համակարգիչներով
2014-2017թթ. ընթացքում)
2.2. Սեմինար-պարապմունքների մասնակցած ՏԻՄ աշխատակազմի,
ավագանու անդամների թիվը
Ներդրում
- միլիոն դրամ (դոնոր կազմակերպություններ)

- Համապատասխան մարդկային և
- ֆինանսական ռեսուրսների
առկայություն
- զարգացման համար մշակված
մոտեցումների շարունակական
կիրառում:

3.1. Կազմավորված միջհամայնքային միավորումների թիվը
3.2. Միջհամայնքային միավորումներում ընդգրկված համայնքների
համամասնությունը

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

- Կողմերի փոխըմբռնում,
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պատրաստակամություն
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Միջոցառումներ
3.1. Միջհամայնքային միավորումների
ձևավորում
3.2. Միջհամայնքային միավորումներին տեխնիկական աջակցության
տրամադրում
3.3. Միավորումների իրավական
հիմքերի ամրապնդում
Արդյունք 4.
Համայնքների զարգացման ծրագրերի
մշակման որակի բարձրացում և
համապատասխանեցում մարզային
զարգացման ծրագրին
Միջոցառումներ
4.1. ՄԶԾ-ի և համայնքների
զարգացման ծրագրերի
համապատասխանեցում
Արդյունք 5.
Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների
և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում
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3.3. Տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ստացած
միջհամայնքային միավորումների թիվը

- Գործող օրենսդրական դաշտը
նպաստավոր է:
Համայնքները սատարում են
միջհամայնքային միավորումների
ստեղծման գաղափարին:

4.1. ՄԶԾ-ի և համայնքների զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցման
նպատակային սեմինար-պարապմունքների մասնակցած
համայնքապետարանների աշխատակիցների թիվը
4.2. ՄԶԾ-ին համապատասխանեցված համայնքային զարգացման
ծրագրերի թիվը

Արդյունավետ
համագործակցություն
տարածքային և տեղական
կառավարման մարմինների միջև
Ֆինանսական և մարդկային
ռեսուրսների առկայություն

5.1. Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների միջոցով իրազեկված
բնակչության թիվը
5.2. Բնակչության ուսուցում անցկացնող ՀԿ-ների թիվը, յուրաքանչյուր
համայնքում տարեկան 2 անգամ
5.3. Բուկլետների, տեղեկատվական թերթիկների թիվը, (յուրաքանչյուր

Ֆինանսական և մարդկային
ռեսուրսների առկայություն

հանդիպման համար 20-25 բուկլետ կամ տեղեկատվական թերթիկ)

5.4. Հրապարակված` մարզում գործող կազմակերպությունների
տեղեկատուների թիվը
Միջոցառումներ
5.1. Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների
միջոցով հանրության իրազեկում
5.2. ՀԿ-ների միջոցով համայնքների
բնակչության իրազեկության
բարձրացում` ՏԻՄ-երի, որպես
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համայնքի բնակչի իրենց
իրավունքների և
պարտականությունների մասին
5.3. Բուկլետների, տեղեկատվական
թերթիկների տարածում /
բացատրում բնակչության
շրջանում
5.4. Ավագանու և բնակչության կապի
ամրապնդում ՀԿ-ների
նախաձեռնությամբ
Արդյունք 6.
ՄԶԾ-երի ինստիտուցիոնալ և ՄԳ
համակարգերի արմատավորում
Միջոցառումներ
6.1. Ինստիտուցիոնալ համակարգի
պաշտոնական ընդունում
մարզպետարանի կողմից
6.2. ՄԶՀ-ների և ՈԱԽ-երի
տեխնիկական
առաջադրանքների հաստատում
6.3. Առաջնահերթ ծրագրերի
ընտրության հստակ
չափանիշների մշակում և
ընդունում
6.4. ՄԳ համակարգի շարունակականության ապահովում
6.5. Իրազեկման միջոցառումների
իրականացում
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6.1. Մարզպետի որոշում / կարգադրություն
6.2. Հաստատված տեխնիկական առաջադրանքներ

o

ՄԶՀ-ի համապատասխան որոշում` հաստատված
մարզպետի

- Կառավարությունն ընդունում է
Լոռու մարզում փորձարկված
մարզային զարգացման
պլանավորման ու
իրականացման
ինստիտուցիոնալ համակարգը:

կողմից

- Անհրաժեշտ ֆինանսական
միջոցների առկայություն
6.4.1. Պետական բյուջեից և դոնորներից մասնակցային մոնիտորինգի
միջոցառման ամենամյա անցկացման համար հատկացված
միջոցներ (աղբյուր, դրամ)
6.4.2. Ազդեցության գնահատման ամենամյա անցկացման համար
հատկացված միջոցներ (աղբյուր, դրամ)
6.5. 2014-2017թթ.-ի ՄԶԾ-ի ընթացքի մասին իրազեկման
միջոցառումների քանակը և տեսակը
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10. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈԻՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
10.1. ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐ
730.ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ - ՀՀ Լոռու մարզի

տարածքն աչքի է ընկնում իր բարդ լեռնային ռելիեֆով, բնական վտանգների տեuակներով`
ուժեղ երկրաշարժեր, uողանքներ, փլուզումներ, uելավներ, ջրհեղեղներ, ցրտահարություն,
ուժեղ քամիներ և շանթահարում, երաշտ, հորդառատ անձրևներ, կարկուտներ և մի շարք
օդերևութաբանական և ագրոօդերևութաբանական երևույթներ: Եվ ծավալով, և դրսևորման
հաճախականությամբ առավել ծանր տարերային աղետներից մեկը երկրաշարժններն են:
Նրանք կարող են ծագել անսպասելի, որոնց ժամանակը և գտնվելու տեղը դժվար է
կանխատեսել և առավել ևս բարդ կամ անհնարի է կասեցնել երևույթի աճն ու զարգացումը,
կարող են առաջացնել նաև խոցման երկրորդային գործոններ:
10.1.1. Սողանքների տեսանկյունից վտանգավոր տարածքներ

731. ՀՀ Լոռու մարզում սողանքային երևույթների ազդեցության տակ է գտնվում շուրջ
1900 հա տարածք: Մարզի մոտ 18 բնակավայրերում դիտարկվում է սողանքային երևույթների
ակտիվացում, ստեղծելով աղետավտանգ պայմաններ բնակչության համար: Սողանքները
մարզի այն վայրերում են, որտեղ կան զառիկող 19 աստիճան և ավելի թեքության լանջեր,
որտեղ խախտված է ապարազանգվածի հավասարակշռությունը: Դրապատճառներն են`
հոսող ջրերը, ապարների հողմնահարումը կամ տեղումներից և գետնաջրերից
գերխոնավացումը, ինչպես նաև երկրաշարժը, մարդու տնտեսական գործունեությունը, երբ
հաշվի չի առնվել տեղանքի երկրաբանական պայմանները, անտառահատումը:
732.Սողանքների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ նրանց ցիկլային կրկնման
ժամանակամիջոցը միմիանցից էապես տարբերվում են մի քանի տարով: Դա կախված է
սողանք
առաջացնող
պատճառների
կուտակման
հզորություննից
և
ապարների
ամրություննից: Սովորաբար սողանք առաջացանում է այնտեղ, ուր գետի խորքում գտնվող
կավերը գերխոնավանում և դառնում են լպրծուն՝ այնտեղ թափանցած տեղումների ջրերից,
որի հետևանքով լանջի թեքությամբ սահում են ցած: Նրանք վիթխարի զանգվածով փլվում են
ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների վրա, ավերում են բնակավայրեր,
ոչնչացնում են անտառներ և փափուկ գետերի հունը՝ փոխելով այն, իրենց տակ թաղում են
մարդկանց ու անասուններին: Սողանքների հնարավոր հետևանքները կլինեն ՎանաձորԱլավերդի ավտոմայրուղու Փամբակի և Սանահինի հատվածների, ինչպես նաև ԱյրումՎանաձոր երկաթուղու Քոբերի հատվածի մի քանի օրով շարքից դուրս գալը:
733. Վանաձոր քաղաքի հարավային կողմում, Փամբակ լեռնաշղթայի հյուսիսային
լանջին առկա են սողանքավտանգ տեղամասեր, որոնք ձգվում ե նքաղաքի ամբողջ երկայնքով
մեկ, Բարեկամություն, Հակոբյան, Բուսաբանական և Ֆիդայինների փողոցների վերևում:
Քաղաքից «Մայմեխ» սար տանող ճանապարհի 9-րդ կմ-ին հարակից արևմտյան կողմում
գտնվող 50-600 թեքություն ունեցող լանջի վրա նույնպես առկա է սողանքավտանգ հատված`
80x30 մ չափերով: Վանաձորը շրջապատված է մոտ 450 հա անտառապատ լանջերով, որոնց
անտառային
ծածկույթը
վերջին
տարիներին
խիստ
տուժել
է
անօրինական
ծառահատումներից` առաջացնելով սողանքի նախապայման: Լանջերը բանջարանոցների
վերածելու պատճառով սողանքավտանգ տեղամասերը ցույց են տալիս ակտիվության
նշաններ: Ակնադիտական ուսումնասիրությամբ նկատվել են հողի ուռչում լանջերի հիմքերի
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մոտ, սողամասերում առաջացել են փոսեր, թեքվել են ցանկապատերն ու ծառերը:
Վտանգավոր ստորոտին տեղաբաշխված են 1-2 հարկանի սեփական տներով
կառուցապատված ամբողջ թաղամասեր: Սողանքների ակտիվացումը կանխելու համար
անհրաժեշտ է.
1. կատարել մասնագիտական խորը գործիքային ուսումնասիրություն,
2. սողանքավտանգ լանջերին տնկել արագ աճող և շատ ջուր կլանող
ծառատեսակներ,
3. արգելել նոր հողակտորները բանջարանոցների վերածելու գործընթացը,
4. կարգավորել ոռոգման աշխատանքները օգտագործվող բանջարանոցներում:
734.Շահումյան գյուղի հարավ-արևելյան մասում, Փամբակ լեռնաշղթայի հյուսիսային
լանջին առկա է սողանքային տեղամաս` 100x80 մ, մոտ 0,8 հա մակերեսով: Վտանգավոր
հատվածում գտնվում է «Ալթայ» կոչվող թաղամասը 1-2 հարկանի 20 սեփական տներով:
Սողանքային մարմինը լեզվի մասում տեղաշարժվել է 6-7մ, երևում են լայնական ճեղքեր:
Սողանքի առաջացմանը նպաստում են գրունտային ջրերը, որոնք ակտիվանում են ձնհալից և
տեղումներից: Հնարավոր աղետը կանխելու համար անհրաժեշտ է.
1.
սողանքի մարմնի վրա տեղադրել «մայակներ» և կատարել պարբերաբար
դիտարկումներ,
2. ուշադիր լինել շենք-շինություններում առաջացող ճաքերի նկատմամբ, հետևել
դրանց չափերի փոփոխությանը և ուղղվածությանը,
3. ուժեղացնել հսկողությունը սողանքավտանգ տարածքի նկատմամբ և երևույթի
ակտիվացման նշաններ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես ահազանգել Lոռու
մարզային փրկարարական վարչություն;
4. ձեռնարկել անհետաձգելի միջոցառումներ, նշված տարածքում ջրահեռացման
ռեժիմը կարգավորելու համար` առաջին հերթին արագ աճող և շատ ջուր կլանող
ծառատնկումների միջոցով:
735.Կաճաճկուտ գյուղի սողանքավտանգ տարածքը ներկայացված է երկու սողանքային
լեզվակներով ու զբաղեցնում է մոտ 450 հա մակերես: Այստեղ առանձնացվում են մոտ երկու
տասնյակ խոշոր և փոքր սողանքային մարմիններ, որոնցից մեծ մասը ներկայումս ակտիվ են
ու անընդհատ շարունակում են զարգանալ: Գյուղի վտանգավոր երկրաբանական երևույթների
զարացման տարածքը ունի մոտ 1800 մ երկարություն, 350-1200 մ լայնություն և զբաղեցնում է
մոտ 160 հա մակերես, ընդ որում մեծ մասը ընդգրկում է անմիջականորեն գյուղի տարածքը:
Ներկայումս նույնպես նկատվում են սողանքի ակտիվության նշաններ՝ ըստ տեղի բնակիչների`
մեծանում են շենք-շինություններում նկատված ճեղքերը: Գյուղի
տարածքում
կատարված
հետազոտություններից ստացված տվյալների վերլուծությունը և ամփոփման արդյունքները
ցույց են տալիս.
1.Կաճաճկուտ գյուղի սողանքային տարածքը հանդիսանում է ֆիզիկաերկրաբանական
երևույթների համակարգ, որը ներկայացված է տարատեսակ վտանգներով
(սողանքներ, նստեցումներ, փլուզումներ, մակերեսային ճեղքեր);
2.նշված համալիրը, որոնցից առավել տարածված են ու ակտիվ են սողանքները և
մակերեսային սողանքային ճեղքերը, ձևավորվել են երկու շլեյֆների (լեզվակների)
միացման հանգույցում` Կաճաճկուտ գյուղի տեղամասում և նրա շրջակայքում;
3.գյուղի սողանքային տեղամասը զբաղեցնում է մոտ 140 հա տարածք, որտեղ
առանձնացված են մոտ 2 տասնյակ սողանքային մարմիններ` 0,015 հա մինչև 1,5-1,8
հա և տասնյակից ավել սողանքային ճեղքեր, այդ թվում խոշոր ռեգիոնալ ճեղք` մոտ
1400 մ երկարությամբ ու 0,4-5 մ լայնությամբ;
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4.սողանքային մարմիններից 15-ը և մակերևութային ճեղքերի մեծ մասը ներկայումս
շարունակում են զարգանալ, չափազանց ակտիվ են ու լուրջ սպառնալիք են
ներկայացնում գյուղի նորմալ կենսագործունեությանը, կարող են առաջացնել
մարդկային և սոցիալ-տնտեսական կորուստներ;
5.ուսումնասիրված
տարածքում
սողանքային
պրոցեսների
անբարենպաստ
պատճառներն են բնական և անտրոպոգեն գործոնները;
6.սողանքային գոտում գտնվում են թվով 16 բնակելի մենատներ, որոնք ենթարկվում
են ձևափոխումների և քայքայման: Առավել անբարենպաստ են գյուղի հյուսիսային,
արևմտյան և հարավ-արևելյան ծայրամասերը, որոնք գտնվում են դանդաղ սահող
կավային գրունտների տիրույթում:
736. Հակասողանքային միջոցառումների շարքում առավել արդյունավետ են
համարվում.
1. ստորգետնյա
ցամաքուրդային
ստորասրահների
կառուցումը
գյուղի
հյուսիսային և հարավային մասերում;
2. հատակային և կողային էռոզիայի և դրա հետևանքների կանխարգելման
նպատակով հարկավոր է նախատեսել Կաճաճկուտ գետի և նրա վտակների
ջրերի տարանցումը գյուղի տարածքում բետոնե ջրհորդանների, կամ
բետոնապատված լանջառուների միջոցով;
3. անհրաժեշտ է կարգավորել ոռոգման ջրերի օգտագործումը անմիջապես գյուղի
տարածքի սահմաններում;
4. անհրաժեշտ է աղբյուրակապել տվյալ տարածքի առավել մեծ ջրի ծախսունեցող
բնական աղբյուրները:
737. Օձուն գյուղի սողանքային տեղամասը գտնվում է Դեբեդ գետի ձախ
ափին` Օձունի սարահարթի արևելյան եզրից մինչև գետի ողողահունն ընկած լանջի
հատվածում: Սողանքային մարմնի երկրաչափական բնութագրիչներն են`
երկարությունը 300մ, լայնությունը 250մ, մակերեսը մոտ 70 հա, սողանքային
մակերեսի միջին թեքությունը մոտ 30-350: Ներկայումս սողանքը շարունակում է
դրսևորել անընդհատ աճող ակտիվության ակնառու նախանշաններ և բնութագրվում
է սողանքային վտանգի բարձր աստիճանով: Այդ զանգվածում նկատվում են նոր
տեղաշարժեր, որը կարող է ավիրել սողանքի ճակատային մասով անցնող
ավտոմայրուղին և երկաթգիծը:Օձունի
տեղամասում
ներկայումս
ընթացող
պրոցեսների մեղմացման և կայունացման համար անհրաժեշտ է.
1.Օձուն գյուղից կենցաղային և ոռոգման ջրթողման ամբողջական արգելում,
2.սողանքին կից տարածքների մասնավոր հողակտորների ոռոգման խիստ
հսկողություն,
3.ավտոճանապարհի երկայնքով ձգվող ստորին սկարպի չորացում, այստեղ
բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի հեռացում դեպի ԴԵբեդ,
4.հին և քայքայված ցամաքուրդային ցանցի ցինկապատ խողովակների
փոխարինում նորով և նրա պահպանման և գործառականության մշտական
վերահսկում,
5.սողանքի
գրունտների
մեջ
մթնոլորտային
տեղումների
ինտենսիվ
ներթափանցումը կանխելու նպատակով խոշոր ճեղքերի լցափակում և
տոփանում,
6.ստորին սկարպի հիմքում ավտոճանապարհի պաստառի երկայնքով բետոնյա
խոշոր բլոկների տեղադրում:
738.Դսեղ գյուղի մոտ գտնվող «Տախտեր» կոչվող տեղանքում առկա սողանքային
հատվածը, հարկավոր է ընդգրկել համալիր ծրագրում նախնական հետազննման և
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մոնիտորինգի
իրականացման
համար,
հետագա
հակասողանքային
ինժեներապաշտպան միջոցառումների հիմնավորման և իրականացման նպատակով:
Համայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 30-րդ կմ-ի հյուսիսային մասում` 300մ
հեռավորության վրա, Դսեղ համայնքի հարավային մասում գտնվում է 500 մ
երկարությամբ և 50 մ լայնությամբ սողանքային գոտի, որը ունի մոտ 300 լանջի
թեքություն և 3 մ խորություն: Սողանքավտանգ գոտուց 10 մ հեռավորությամբ դեպի
արևելք` ձորակով հոսում են գյուղի հյուսիս-արևելյան հատվածում գտնվող չվերահսկվող
բնական գրունտային և մակերեսային, ինչպես նաև գյուղի կենցաղային ջրերը, որոնց
բարձրադիր սարահարթից վարնետքի տեղամասը գտնվում է մշտական ջրահագեցած
վիճակում:
739.Հնարավոր աղետը կանխելու համար անհրաժեշտ է .
1.գյուղի տարածքի կենցաղային և այլ հոսող ջրերի ներհոսքը դեպի վտանգավոր
տեղամաս
կանխելու
համար
նախատեսել բետոնե
ջրհորդաններ, կամ
բետոնապատված լանջառուներ,
2. պատնեշել Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու և երկաթգծի աջակողմյան
հատվածը,
3.սողանքավտանգ տարածքում արգելել բանջարաբոստանային կուլտուրաների
մշակումը, ինչպես նաև այդ տեղամասի օգտագործումը որպես արոտավայր:
740. Վահագնի-Անտառամուտ ճանապարհի հատվածը՝ 40-50 մ երկարությամբ
գտնվում է ակտիվ սողանքային մարմնի վրա, որի շարժման հետևանքով ճանապարհը
գտնվում է վթարային վիճակում: Ասվալտի շերտի վրա առկա են ճաքեր և նստվածքներ:
Սողանքի առաջացմանը նպաստում են նրա տակ մտնող գրունտային ջրերը:Առաջարկվում է
կատարել հետևյալ միջոցառումները.
1.փակել կամ սահմանափակել գրունտային ջրերի մուտքը սողանքային մարմին;
2.բեռնաթափել սողանքային մարմնի ճանապարհին հարող սողանքածին բլրակը,
նրանից հատելով մինչև 3 մ հատված:
3.ՄարզիԳուգարք, Ձորագետ, Մարց, Մեծ Պարնի, Բլագոդարնոյե, Գյուլագարակ,
Գարգառ, Սարատովկա, Կուրթան, Ջրաշեն, Անտառամուտ, Վահագնի, Հալլավար,
Ձորագյուղ համայնքներում, ինչպես նաև Վանաձոր-Ստեփանավան, ՎանաձորՎահագնի, Արջուտ-Շիրակամուտ, Դեբեդ-Ձորագետ, Կուրթան-Մարց, ԹումանյանՄարց և Ձորագետ-Ձորագյուղ ավտոճանապարհների առանձին հատվածներում
նույպես նկատվել են սողանքային երևույթներ տարբեր ժամանակաշրջաններում:
10.1.2. Քարաթափումների, փլուզումների, նստվածքային երևույթների օջախներ
741.Քարաթափումների, փլուզումների, նստվածքային երևույթների առաջացումը
հիմնականում կապված են երկրաբանական էկզոգեն պրոցեսների հետ՝ մթնոլորտային
երևույթների
ազդեցությունը,
երկրակեղևի
տեկտոնիկ
շարժումը,
անտրոպոգեն
գործունեությունը և այլ գործոնները, որոնք նպաստում են ապարների քայքայմանը,
ջրակալմանը ու լվացմանը և բերում են երկրի մակերեսի և վերին շերտերի անկանխատեսելի
փոփոխությունների:
742.Վանաձոր քաղաքի հյուսիսային կողմում, Բազում լեռնաշղթայի հարավային լանջին
առկա են քարաթափման վտանգավոր տեղամասեր: Վտանգավոր հատվածում՝ Նարեկացի
փողոցի երկայնքով մեկ կառուցված են բնակելի 1-2 հարկանի տներ: Քարքարոտ
բարձրունքի ակնադիտական ուսումնասիրությունը ցույց տալիս, որ երկար տարիների
հողմահարումից ժայռը քայքայվել է, առկա է ամենօրյա վտանգ և ավելի մեծ քարակտորների
գլորման հնարավորություն դեպի բնակզանգված:
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743. Շահումյան գյուղի հարավ-արևմտյան մասում, 2-րդ փողոցի վերևում, Փամբակ
լեռնաշղթայի հյուսիսային քարքարոտ լանջին առկա է քարաթափման վտանգավոր
տեղամաս, որտեղ կառուցված են 1-2 հարկանի բնակելի տներ:
744. Փամբակհամայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 6-րդ կմ-ի 50գծմ
հատվածն անցնում է մեծ եռանդի տակով, որը պարբերաբար սողանքների և սելավաջրերի
հետևանքով քարաթափ է լինում՝ պայման ստեղծելով մայրուղու տակ գտնվող խոշոր
քարաբեկորների շարժմանը, որոնք վտանգ են սպառնում ձորում գտնվող շինություններին և
բնակչությանը: Լանջի թեքությունը մոտ 300, լայնությունը՝ մոտ 50 մ:
745. Նեղոց գյուղի հարավ-արևմտյան թաղամասի ճանապարհի աջ մասում գտնվող
բնակելի տներից 2-4 մ հեռավորությամբ տնամերձ հողամասերում և տներից մինչև ժայռն
ընկած են անկանոն տարբեր չափսերի ժայռաբեկորներ: Խոշոր քարաբեկորները թափվել են
տներից մոտ 50-70մ բարձության գտնվող ժայռերից: Սակայն ժայռի վրա երևացող ինչպես
նոր քարաթափված հատվածներում, այնպես էլ 150-170 մ երկարությամբ ձգվող լեռնաշղթայի
հատվածում առկա է քարաթափման վտանգը, որը անկանխատեսելի հետևանքներով
սպառնում է ժայռի ստորոտում տեղակայված 4 բնակելի տներին և նրանց բնակիչներին:
746.Թումանյան քաղաքի 3-րդ թաղամասում, ինչպես նաև Վանաձոր-ԱլավերդիԲագրատաշեն, Վանաձոր-Դարպաս ավտոճանապարհների տարբեր հատվածներում և
Պուշկինի լեռնանցքի առաջին շրջադարձի մոտ տարբեր ժամանակներում նույնպես նկատվել
են քարաթափման երևույթներ:
747. Օձուն-Ալավերդի ավտոճանապարհ ժայռաբեկորների ճեղքերը իրարից հեռացել են
(ձնհալի և անձրևաջրերի պատճառով) և վտանգ են ներկայացնում ճանապարհի
երթևեկությանը: Առավել վտանգավոր հատվածը գտնվում է Վանաձոր-Ալավերդի մայրուղուց
դեպի Օձուն գյուղ բարձրացող ոլորապտույտ ճանապարհի վերջիում, 2,8 կմ հեռավորության
վրա, որը անցնում է ժայռի տակով մոտ 260 մ երկարությամբ, ժայռից առավել վտանգավոր
տեղամասը` 30 մ երկարությամբ, 15-22 մ բարձրությամբ հատված է, որում կան տարբեր
չափսերի քարեր, որոնք ճեղքերի ձևով առանձնացված են հիմնական ժայռից, հենման
մակերեսը խարխլված է: Լանջի բնութագրիչներն են` թեքությունը - 900, բարձրությունը - 1522 մ, երկարությունը – 260 մ. տեղաշարժված և ոչ կայուն քարաբեկորների ծավալը - 3500 մ3:
Ազդեցության գոտում գտնվողօ բյեկտներն են` Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական
ավտոճանապարհ (հեռավորությունը – 150 մ), երկաթուղի (հեռավորությունը – 250 մ):
748.Հետագա վտանգներից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է համապատասխան
մասնագիտացված
ծառայությունների
ուսումնասիրություններ
կատարել:
Հնարավոր
քարաթափումները կանխելու համար անհրաժեշտ է.
1.
խիստ ճեղքավորված ժայռային լանջի վնասազերծման նպատակով կառուցել
պողպատե ճոպաններով ամրացված մետաղացանցային թիկնոցներ;
2. վտանգավոր
տեղամասերի
նախապես
զգուշացված
բնակիչներին
ժամանակավորապես տեղափոխել այլ կացարաններ;
3. լցոնափակել խոշոր քարաբեկորների ճաքերն ու արանքները:
4. պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող, կախված մեծ ժայռաբեկորները հեռացնել
մասնատելով;
5. կարգավորել ավտոմայրուղու վերևում գտնվող բնակչության կենցաղային և ոռոգման
ջրերի համակարգը,
6. կառուցել ցամաքուրդներ` ճանապարհի տակից ջուրը հեռացնելու համար:
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10.1.3. ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում ջրհեղեղների (սելավների) վերաբերյալ
կանխարգելիչ միջոցառումներ
749. Լոռու մարզում սելավային հոսքերն առաջանում են Բազումի և Փամբակի
լեռնաշղթաների հարավային, Լալվար ու Լեջան լեռների հարավային և արևմտյան լանջերի
ձորակներում: Ընդհանուր առմամբ Դեբեդ գետում առավելագույն
ծախսերաղետալի
հետևանքներով կրկնվումեն 8-10 տարին մեկ անգամ: Սելավների օջախը գտնվում է Բազումի
լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերին՝ 2400 -2500 մ բարձրությունների վրա:
750.Ձորագետի ավազանի սելավները հիմնականում ցեխաքարային տիպի են, բացի
Ուռուտ վտակից, որը ցեխային է: Առավել ակտիվությամբ առանձնանում են Ուռուտ, Ագարակ,
Լեջան, Կողես սելավները: Միջին ակտիվություն ունի Գարգառ գետակը, որը սակայն աչքի է
ընկնում սելավների մեծ տևողությամբ և ուժգնությամբ: Սելավների օջախը գտնվում է Բազումի
լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերին` 2400-2500 մբարձրություններիվրա:
751. Մարզի տարածքի մի շարք փոքր վտակներ սելավաբեր են և երբեմն աղետների
պատճառ են դառնում: Այստեղ սելավաներն առաջանում են ոչ միայն հորդառատ և
տեղատարափ անձրևների պատճառով, որոնք ունեն տեղական ծագում, այլ նաև երկարատև,
միմյանց հաջորդող ճակատային անձրևներից, երբ հողագրունտները հագեցած են
խոնավությամբ և հոսքի գործակիցը մեծ է: Սելավային երևույթները զարգացած են գրեթե
ամենուրեք` Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի ավազաններում` հիմնականում 1800-2800
մ բարձրություններում: Այս գոտում էլ տեղաբաշխված են սելավային օջախների գերակշիռ
մասը, որոնք ոչ միայն բնական տարատեսակ գործոնների (ապարների լիթոլոգիական
առանձնահատկությունների,
ռելիեֆի
տեղագրական
պայմաննների,
հողերի
և
բուսածածկույթի) ազդեցության, այլ նաև վերջին տասնամյակներին մարզի լանդշաֆտների
անթրոպոգենփոփոխության` հիմնականում անտառահատումների արդյունքն են: Սելավային
օջախների առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռնահանքային
արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացումը:
752.ՈՒժեղ սելավաբեր են Բազումի, Գուգարաց, Լալվարի և Լեջանի լեռների հարավային
և հարավահայաց խիտ և խորը մասնատված, թույլ բուսապատված և չոր լեռնալանջերին
տեղաբաշխված գետաավազանները, որտեղ սելավ առաջացնող ակտիվ մակե-րեսները
զբաղեցնում են տարածքի 30-50% և ավելի:
753.Ագարակ, Լեջան, Կողես, Հաքորի, Կաճաճկուտ և Ալավերդի գետակների բարձր
սելա-վաբերությունը կապված է ոչ միայն այստեղ անտառային տարածքների խիստ
կրճատման, այլ նաև լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացմանը զուգընթաց
սելավային օջախների ձևավորման հետ:
754.Փամբակի ավազանում խիստ սելավաբեր են Շենավան, Օձի ձոր, Քարաձոր գետերի
ավազանները, ինչպես նաև Արջուտի սելավային հոսքը: Սելավաբերության բարձր
աստիճանով աչքի են ընկնում նաև Փամբակի աջակողմյան` Լեռնանցքի և Լերմոնտովոյի
սելավաբեր հոսքերը:
755.Մարզի տարածքում սելավները ըստ ընդգրկման չափերի գրանցվել են լոկալ, իսկ
տևողությամբ՝ կարճաժամկետ: Հիմնականում ըստ իրենց պատճառած վնասի և խորտակման
տարածքի մարզին բնորոշ է փոքր ջրհեղեղներ (5-10 տարին մեկ, ջրով ծածկվում ենցածր
դիրքում տեղակայված տարածքների 10%-ից ոչ ավելին, նշանակալի նյութական վնասներ և
զոհեր չեն լինում):
756.Հորդացումները տեղի են ունենում առավելապես գարնանը և ամռան սկզբին ապրիլհունիս՝ կապված ձնհալքի և մթնոլորտային առատ տեղումների հետ: Նվազագույն
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մակարդակները դիտվում են ամռան երկրորդ կեսին և ձմռանը: Աշնանը դիտվում է
հորդացման երկրորդ փոքր փուլը:
757.Այսպիսով` Լոռու մարզը բնութագրվում է միջին ակտիվության սելավների մեծ
տարածվածությամբ, որոնց վերջին տասնամյակների մեծ ակտիվությունը բացատրվում է
մարզում անտառային զանգվածների խիստ կրճատման և լեռնալանջերի լերկացման հետ:
Մարզի տարածքում սելավային երևույթների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցների
թվին են պատկանում սելավաբեր գետավազանների լեռնալանջերի անտառային
մակերեսների վերականգնումն ու զարգացումը, ինչպես նաև ջրատեխնիկական
ժամանակակից ճարտարագիտական միջոցառումների իրականացումը:
758.Գարնանային ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների կանխարգելման
նպատակով անհրաժեշտ է.
1. Ուսումնասիրել և գնահատել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և
սելավատարների վիճակը:
2. Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինարարական նյութեր`
գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների անհրաժեշտ
հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան թմբերն
ամրացնելու համար: Տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով և
օժանդակությամբ ներգրավե լբնակչությանը գյուղի տարածքով հոսող գետերի
հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների մաքրմանը
կենցաղային, շինարարական և այլ բերվածքային աղբակույտերից:
3. Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանք` ջրածածկման,
հեղեղավտանգ և սելավավտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները
կարգավորելու համար:
4. Ուժեղացնել հսկողությունը գետերի ջրի մակարդակի բարձրացման, օդի
ջերմաստիճանի և ճնշման փոփոխությունների նկատմամբ: Մարտ-սեպտեմբեր
ամիսներին հետևել «Հայհիդրոմետի» տեղեկագրի կանխատեսումներին և
լեռնային գյուղերում բնակիչների ուժերով սահմանել հերթապահություն`
ապահովելու տեղեկատվությունը` կազմավորվող վտանգների մասին:
5. Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց
սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման
անհրաժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի
կանոնների մասին:
6. Պատրաստ վիճակի բերել տարածքային և համայնքային համահավաք փրկարար
ջոկատները, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և
սարքավորումներով:
7. Նախապատրաստել միջոցներ` հարկ եղած դեպքում տուժածներին առաջին
բուժ.օգնույուն և բժշկական օգնություն ցույց տալու, անհրաժեշտության դեպքում
ստացիոնար բուժում կատարելու համար:
759.Ստորև բերվում է տեղեկատվություն Լոռու մարզի տարածքում հնարավոր
հեղեղումների, հեղեղավտանգ հատվածների և կանխարգելիչ միջոցառումների ծավալների
վերաբերյալ.
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ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՒՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎԱՏԱՐՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂԱՎՏԱՆԳ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ և ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Վտանգավոր տեղամասի նկարագրությունը,
Հ/
Համայնքի
Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու
Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկուգտնվող շենքերի, շինությունների
հ անվանումը
վայրը
թուններ համայնքների ղեկավարների կողմից
և բնակչության թիվը
1
2
3
4
5
Գուգարքի տարածաշրջան
1.Վնասում է կապը, կոյուղին, այգիները,
1.Մաքրել գետերի հուները, հակահեղեղային
1.Խնձորուտ 5-րդ, 6-րդ փողոցներ
ջրատարները, տները, շենքերը
կառույցները և սելավատարները:
1.
Վանաձոր
2.Ս. Պետերբուրգի փողոց «Տանձուտ»
2. Վնասում է կապը, կոյուղին, այգիները,
2. Մաքրել հակահեղեղային կառույցները և
գետի շրջակայքի տները և հողամասերը
ջրատարները, տները, բանջարանոցները
սելավատարները
Մոտ 100մ հենապատը փլված է, ջուրը մշտապես
Ձորագետ գետի հենապատի փլուզում
Մինչև գարնանային վարարումները անհրաժեշտ է
2.
Ձորագյուղ
մուտք է գործում այգիներ, վտանգավոր գոտում
Ճալա կոչվող այգիների հատվածում:
մաքրել սելավատարները:
շենք-շինություններ չկան:
1, 4, 6, 11 փողոցներ, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 1Կառուցել սելավապաշտպան կառույցներ` ջրահե3. Լեռնապատ
63 բնակելի տուն, մոտ 240 մարդ
ին փողոցները միացնող հատվածներ
ռացման ուղիներով
Գյուղի կենտրոնում, գյուղամիջյան
Անհրաժեշտ է կամուրջ ծառայող խողովակի
4.
Ազնվաձոր
Գյուղի կենտրոնում, գետակի եզրին
ճանապարհի մոտ
փոխարեն կառուցել կամուրջ:
Գյուղամեջ, Դարպաս-Վանաձոր
Տներ և տնամերձի, կամուրջների հեղեղումներ, 60
Սելավակարգավորիչների մաքրում, առուների
5.
Դարպաս
ճանապարհ և կամուրջներ
տուն, 220 բնակչություն
հուների խորացում
Համայնքով է հոսում «Բազում թառ»
Վտանգավոր գոտում գտնվում է 15 տուն (82
6.
Բազում
գետը և ափամերձ ողջ տարածքը
բնակիչ), տները կամ տնամերձ հողամասերը
Կառուցել հակահեղեղային կառույցներ
վտանգավոր է բնակչության համար:
գտնվում է գետին շատ մոտ:
ՄարգաՍելավավտանգ գոտիներում առուների հունը
7.
Համայնքի տարածք
Գյուղի միջով հոսող առուների շրջակայքը
հովիտ
մաքրել
«Ավազահանք» կոչվող թաղամաս
Մաքրել գետերի հուները, որոշ տեղերում
Սելավների և հեղեղումների ժամանակ հեղեղվում
«Տանձուտ» և «Ղարփի» գետերի
գաբիոնապատել, ծառատունկ
8. Շահումյան
են տնամերձեր և նկուղները
ավազանում գերեզմանների տարածք,
Համայնքի բյուջեից նախատեսված է 900.000
44 առանձնատներ, 153 բնակիչներ
2-րդ փողոցի սկզբնամասում
դրամ «Տանձուտ» գետի գաբիոնապատում
Միջգյուղական ճանապարհները,
Ձորերի առկայությունը, ամբողջ համայնքը,
Անտառատնկում, բնական հեղեղատարների
9.
Արջուտ
ամբողջ համայնքը
800 մարդ
մաքրում:
Գյուղի արևելյան մասի զառիթափերի անտաԾառատունկ զառիթափերում,
ռազուրկ տարածքի ջրերի արագահոսությունը
Սելավ և հեղեղում - 6-րդ և 10-րդ
սելավատարի բետոնացում, դրենաժի կառուցում:
բերում է սելավի և հեղեղումի: Խաչի թաղի
10. Գուգարք
փողոցների վերջնամաս, գետակի
Գետակի հենապատի կառուցում
հյուսիսային մասում պարբերաբար հոսքային
ավազան
Սելավատարի հունի մաքրում
ջրերի ակտիվացումը բերում է սողանքի:
Ջրահավաքի կառուցում
42 բնակելի տուն, 168 բնակիչ
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11.

2
Վահագնաձոր

12.

Դեբեդ

13.

Լերմոնտովո

14. Ֆիոլետովո

15.

Հալավար

3
Գ. Վահագնաձոր Փամբակ գետի
երկանքով
Անձղահողեր, Խաչի գյուղ, Կապի տակ,
Քարհանք, գետափնյա տներ և
տնամերձ
Վանաձոր-Դիլիջան մայրուղի, վարչական տարածք, «Բոլշոյ Կլյուչ» թաղամասը, գյուղի սկզբնամասը

4
Շինությունների թիվը 8
Բնակչության թիվը 17

5
Փամբակ գետի հունի մաքրում, հենապատի
տեղադրում

Գետափնյա տներ և տնամերձ, 12 շենք, 7
շինություն, 25 բնակիչ

Գետի հունի ափապաշտպան պատնեշների
կառուցում, գետի հունի մաքրում:

շինություններ – 18, բնակչության թիվը – 70

Գետակների հուների մաքրում և պաշտպանական
հենապատների կառուցում:

Գյուղի հյուսիսային մասում
1.գ. Լեռնաջուր, միջ. համայնքային ա/ճ
2.գ. Հալավար, միջ. համայնքային ճ-հ
3.համայնքի տարածքով հոսող գետին
մոտ գտնվող տնամերձերը,
շինությունները

1.Ճանապարհներ
2.Տնամերձ հողեր
3.Գետի մոտ գտնվող շենք, շինություններ

Եղեգնուտ

Գյուղի տարածքով հոսող
առուների հուները

17.

Տաշիր

Բնակավայրի մեջ Գետափնյա փողոց

18.

Միխայլովկա

Գյուղի հյուսիսային մասում
Գյուղի հարավային մասում
Գյուղի կենտրոնական մասւմ

19.

Նորաշեն

«Բաբոյի գյուղ» թաղամաս

Նովոսելցովո
21. Պաղաղբյուր
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Վնասվում է գյուղամիջյան ճանապարհները:
Վտանգավոր գոտում գտնվում են մոտ 70 տուն և
350 բնակիչ

16.

20.



Առանձնատների նկուղներ
Գյուղամեջ

Գյուղի հոսող երկու առուները, որոնք գարնան
ձնհալից և հորդառատ անձրևներից վարարում են,
վտանգ հանդիսանալով ձորակների աջ և ձախ
կողմում գտնվող տներին, անասնագոմերին:
Շինությունները` 15-20, բնակչությանը` 60-65
Տաշիրի տարածաշրջան
Գետափնյա փողոցի աջ և ձախ մասերը,
անհատական տներ և ավտոկայան, մոտ 800
բնակիչ
1. 20տներ, 60 բնակիչ
2. 50 տներ, 120 բնակիչ
3. 8 տներ, 20 բնակիչ
Թեք լանջային տեղամաս,
գետի ոլորապտույտ հատված:
Տների քանակը 52, բնակիչների թիվը 220
10 առանձնատան նկուղներ,
25 անասնագոմ
12 տուն, 48 բնակիչ

Հանրապետական նշանակության ավտոմայրուղու
կամուրջների ոչ ճիշտ տեղակայություն:
Վերափոխել կամուրջները և կառուցել
ջրահեռացման դրենաժներ
1.Հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների հատվածների մաքրում
2.Մաքրել համայնքի տարածքով հոսող գետի
հունը, վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել
ափապաշտպան կառույցներ
Հաճախակի մաքրել նշված առուների հուները և
ճանապարհների կամրջային անցումները

Տաշիր գետի պատնեշների վերանորոգում և
ավելացում 6-ից 8-րդ թաղամաս
Գյուղի հարավային մասում անհրաժեշտ է
վերակառուցել ջրատարը:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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22.
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Ալավերդի

1. Մարտի 8-ի փողոցի սելավատար
2.Դեբեդ գետի հենապատի փլվածք
3.Դեբեդ գետի հեղեղում, Սանահին
կայարան

23. Թումանյան

1-ին թաղ. նոր միկրոշրջան
2-րդ թաղ.
3-րդ թաղ.
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4
Թումանյանի տարածաշրջան
1.Բ/շ, ՊՏՈՒ – 400 մարդ
2. Թումանյան փողոցի տրանսպորտային
երթևեկության վտանգ
3. 2 և 3 հարկանի բ/շ – 800 մարդ
1.Սելավատարի հիմքի քայքայում, բնակելի տուն N
2, N 3 (6 բնակիչ) և անասնագոմ
2.Սելավատարի հիմքի քայքայում, (խանութ,
բաղնիք և անասնագոմ)
3.Սելավատարի հիմքի և (Թումանյան-Քարինջ) ճհի հենապատի հիմքի քայքայում (բնակելի տուն 2
բնակիչ, փուռ և անասնագոմ

5
1.Բերվածքների հեռացում,
2. Հենապատի ամրացում
3.Ափապաշտպան պատնեշի կառուցում
Առաջարկում ենք մաքրել, վերանորոգել ցեմենտբետոնե շաղախով սելավատարների հիմքերը և
հենապատերը, իսկ հեղեղավտանգ
տեղամասերում կառուցել նոր սելավատարներ:
Համայնքի բյուջեից նախատեսված է 280000
դրամ
1. Դեբեդ գետի ափամերձ պատնեշի կամ
ափապաշտպան թմբի կառուցում
2. Ախթալա գետի (Օրջոնիկիձե 1,2 շենքի
հարակից հատվածում) հունի մաքրում:
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ
ծրագրով համայնքի ջրահեռացման համակարգերի մաքրում:
1. Բողազ հանդամասից եկող ջրերի հեռացման
համար կառուցել ոռոգվող ջրանցքի զուգահեռ
ջրահեռացման մաս 40մ 500մմ խողովակով
2. Մոշուտ կոչվող տարածքում կառուցել դամբ և
կատարել 50մ երկարությամբ հողային
աշխատանք
Ամրացնել ափապատնեշը վտանգավոր գոտիներում, մաքրել գետի հունը և հնարավորության
սահմաններում պատնեշել գետի ափամերձ
գոտին` հեղեղման վտանգը կանխելու համար

Ախթալա

1. Ջրհեղեղ – Ախթալա կայարան,
փ. Օրջոնիկիձե 1, 2 շենք
2. Սելավ – փ. Սպանդարյան,
Թումանյան 7 շենք, Երկաթգիծ,
Առափնյա

1. Ախթալա կայարան` Դեբեդ գետի ափամերձ
տարածք – 5 շենք, 17 ննակիչ
2. Օրջոնիկիձե 1, 2 շենք, Ախթալա գետի ափամերձ
տարածք – 2 շենք, 60 բնակիչ

25.

Արդվի

Բողազ կոչվող հանդամասից մինչև
Օձունի կից հողատարածք և համայնքի
(գյուղի) ներսում, սկիզբը մոշուտ
հանդամասից մինչև գյուղից դուրս
ջրագծեր

Գյուղի ներսում 5 տուն, 4 գոմ, 10 տնամերձ,
բնակվում է 16 մարդ

26.

Թեղուտ

«Շնող» գետի ափամերձ
սեփականաշնորհված հողամասեր

Վտանգավոր տեղամասում շենք և շինություններ
չկան

27.

Շամուտ

Գյուղի ներսում գտնվող մի քանի տների
մոտակայքում

Գյուղի ներսում հոսող գետակի և առվակների
հարևանությաբ գտնվող շինությունները:
12 շինություն և 23 մարդ

Կառուցել ամրություններ` սողանքի առաջը առնելու
համար

28.

Շնող

1.Շնող գետի ափամերձ հատվածներ
2.«Խմհատ» և «Գոմերի ձոր»
տարածքներում

18 շինություն, 48 մարդ

Հեղեղատարների մաքրում

24.
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29. Մեծ Այրում

3
Մեծ Այրում և Փոքր Այրում գյուղերը

30.

Գարգառ

Գետի վրա կառուցված միջպետական ճհի կամուրջի փլուզման վտանգ:
Գյուղի կենտրոնական մասում`
գյուղապետարանի մոտ

31.

Վարդաբլուր

Գետի` ադմինիստրատիվ մասին
հարակից տեղամաս

32.

Սվերդլով

1. Առուի շրջակայք
2. Գետի հունի շրջակայք

33.

Սպիտակ

Այգեստան 1 թաղամաս

34.

Արևաշող

Գյուղամիջյան ճանապարհի
երկարությամբ, ճանապարհի ձախ
կողմում գտնվող բնակելի հարակից
շենքներ և շինություններ

35.

Գեղասար

Փամբակ գետի շրջակայքը,
գյուղամիջյան կամուրջները,

36.

Շիրակամուտ

Չիչխանաձորի կամուրջ
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Փոքր Այրումում 6-րդ փողոցի վրա գտնվող
առանձնատները, բնակվում է 19 մարդ:
Մեծ Այրումում` 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ փողոցների
առանձնատները, բնակվում է 60 մարդ
Ստեփանավանի տարածաշրջան
Կամուրջից մոտ 8-10 մ հեռավորությամբ կառուցված է հենապատ, որը պահպանում է կամուրջի
հիմքերը: Հենապատի հիմքը վարարումների
պատճառով խարխլվել է և ենթակա է փլուզման
Գետի վտանգավոր տեղամասի ափերը
պաշտպանված են ե/բ կոնցտրուկցիաներով, որն
ունի կառուցման վաղեմություն
1. 13 շենք և 14 շինություն – 45 բնակիչ
2. 10 շենք և շինություն – 30 բնակիչ
Սպիտակի տարածաշրջան
Քաղաքի արևելյան մասում, հին գերեզմանոցի
տակը գետը լվացել է աջ ափը և կամրջի հիմքը,
ինչը հանգեցրել է լանջի անկայուն զանգվածների
հավասարակշռության խախտմանը և փլուզմանը,
իսկ կամուրջը դարձրել է վթարային
Կենտրոնական ճանապարհի ձախակողմյան
բնակելի զանգվածը, որը գտնվում է ճանապարհից
որոշակի ցածրության վրա, հորդառատ անձրևներից առաջացած հեղեղումները հոսում են ցած,
թափվելով շենք և շինությունները: Շենք-շինություններ` 200 հատ, բնակչության թիվը` 750 մարդ
Գետի շրջակայքում, որտեղ գտնվում են 15 տուն,
70 մարդ բնակչությամբ: Գյուղամիջյան
կամուրջները, որոնք բոլոր բնակիչների համար
դարձել են անանցանելի
Հիմնատակը ջուրը քայքայել է, կոնտակտները
աշխատում են դեռ չքանդված փոքր մակերեսով
հիմնատակով, վտանգ է ներկայացնում
Շիրակամուտ-Գոգարան գնացող միջհամայնքային
ավտոճանապարհին

5
Անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ

Ամրացնել հենապատի հիմքերը

Վտանգավոր տեղամասում գետի հունը մաքրել
ավազային նստվածքներից:
Կանխարգելիչ պատնեշների կառուցում և
վերանորոգում:

Ծառատունկ, կամուրջի վերանորոգում

Կենտրոնական ճանապարհի երկու կողմից 3 կմ
երկարությամբ առուների կառուցումը բետոնից և
սելավատար խողովակների անցկացումը դեպի
գյուղի ձախակողմյան ամբողջ երկարությամբ
հոսող գետակը
Գետի շրջակայքում 600մ գաբիոններրի տեղադրում և գետի հունի մաքրում: Գյուղամիջյան
կամուրջների հիմնանորոգում:

Հիմքերի բետոնում, գաբիոնների տեղադրում և
մաքրում

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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37. Սարահարթ

Սարահարթ թիվ 14, 15, 16, 17
փողոցները

38. Լեռնավան

Գյուղի կենտրոնի ձորակ, լեռնալանջեր

39.

40.

Ջրաշեն

Լեռնավան-Ջրաշեն-Սպիտակ հոսող
առուն, Փամփաջուր-Ջրաշեն-Սպիտակ
հոսող առուն (գերեզմանատան ճանապարհի սարալանջի մասը): ՋրաշենԵրևան մայրուղու հարակից սողանքային
հողեր

Սարամեջ

Սելավատարի ափամերձ շրջանները և
միջհամայնքային ճանապարհները 34 մ

41. Կաթնաջուր

42.

Լեռնանցք

43. Ծաղկաբեր
44.
45.

Ղուրսալ
Նոր Խաչակապ
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Վտանգավոր գոտում են գտնվում թիվ 14, 15, 16, 17
փողոցի 64 շենք, 82 շինություն, բնակչության թիվը
224
Գյուղի կենտրոնի ձորակ:
85 շենք, դպրոց, գյուղապետարան, 800 մարդ
Առուների շրջակայքի բնակելի զանգվածները և
գ.ն. հողատեսքեր շուրջ 350-400 բնակ. տներ և
200 հա հողատարածքներ, շուրջ – 1800 բնակիչներ

Փամբակ գետի ափամերձ տարածք

Սելավատարի ափամերձ շրջանները
Շենքերը և շինությունները` 28, բնակչությունը` 138
մարդ
Գյուղի հարավային մասի սարալանջերից
առաջացող հեղեղները վտանգում են ամբողջ
գյուղի տարածքը
Վտանգավոր գոտում գտնվում են շենքեր,
նկուղներ, անասնագոմեր, սեփականաշնորհված
հողամասեր, այգիներ, բանջարանոցներ
Տեղամասը գտնվում է գետի հարակից
տարածքում: Շուրջ 30 տներ, նկուղներով և
մառաններով լցվում են ջրով:
Տարածքում ապրում է շուրջ 120 մարդ
7 հա վարելահող և ջերմոց, օժանդակ շինություն

Գետափ

Կամուրջ, երկաթգիծ

Գյուղի տարածքը
Համայնքի կենտրոնով անցնող գետակի
հարող տարածքներ (մոտ 10կմ)
Գյուղի հյուսիսային մասում` գետի
հարակից տարածքը

5
Ջրատար խողովակաշարերի կառուցում և
ամրացում
Ձորի մաքրում, կողեզրերի հիմնովի կառուցում:
Առուների հունի մաքրում և խորացում,
գյուղամիջյան ճամփեզրի ջրատար առուների
մաքրում և նորոգումներ

Ափամերձ շրջաններում պատնեշների կառուցում:
Գյուղի հարավից հյուսիս ձգվող 2 սելավատարների
մաքրում և արևմտյան մասի հեղեղատարի կառուցում:
Գետի հունի մաքրում, գաբիոնների կառուցում և
կամուրջների վերանորոգում:
Գետի ափի վտանգավոր հատվածում
արգելապատնեշի կառուցում մոտ 350 մ
երկարությամբ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Գաբիոնապատել
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10.1.4. Անտառային հրդեհներ
760. ՀՀ

Լոռու

մարզում

ժամանակահատվածները

որպես

անտառային

կանոն

սկսվում

հրդեհների
են

հրդեհավտանգ

անտառածածկ

տարածքների

ձնածածկույթի հալման պահից մինչև լրիվ կանաչ խոտածածկույթի դուրս գալը, կամ աշնան
անձրևային եղանակի սկսվելը: Դրանք սկսվում են մարտի կեսերից և ավարտվում են
նոյեմբերին: Անտառային հրդեհները հաճախ բռնկվում են հրդեհաշիջման աշխատանքների
իրականացման համար դժվարամատչելի և անանցանելի տեղանքներում: Հրդեհների
բռնկման

հիմնական

պատճառներից

է

նաև

այն

հանգամանքը,

որ

անտառային

տարածքներով են անցնում ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներն ու արահետները և
անտառներում հանգստանալ են ցանկանում մեծ քանակով մարդիկ, ովքեր հիմնականում չեն
պաշտպանում հրդեհային անվտանգության կանոնները, ինչպես նաև տեղի են ունենում չոր
խոտածածկույթի կանխամտածված հրկիզումներ, որոնց հետևանքով առաջանում են
անտառային հրդեհներ: Հիմնականում անտառային հրդեհների տարածման պատճառներից
կարող

են

հանդիսանալ

բնակլիմայական

պայմանները,

բնակեցվածության

ցածր

խտությունը, կրակի օջախի ոչ ժամանակին հայտնաբերումը, հրդեհաշիջման ուժերի և
միջոցների բացազատման ուշացումը
761. Մարզի Դսեղ, Ախթալա և Մեծ Պարնի համայնքներում անհրաժեշտ է ստեղծել
հրշեջ հենակետեր տարածաշրջանի հրդեհներին արագ արձագանքելու համար:
10.2. ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐ
762.Մարզում տեխնածին բնույթի ԱԻ-ների առաջացման վտանգը պայմանավորված է
արդյունաբերության, էներգետիկայի և կոմունալ տնտեսության մեջ պոտենցիալ վտանգ
ներկայացնող արտադրության և տեխնոլոգիայի առկայությամբ: Վթարների առաջացման
հնարավորությունը

սրվում

է

արտադրական

հիմնական

ֆոնդերի

մաշվածությամբ,

համապատասխան վերանորոգման և պրոֆիլակատիկ աշխատանքների բացակայությամբ,
տեխնոլոգիական և արտադրական կարգապահության անկմամբ:
763.Պետության կողմից ոչ բավարար ֆինանսավորումը և թույլ հսկողությունը
վտանագավոր օբյեկտներում կարող են հանգեցնել տեխնածին բնույթի արտակարգ
իրավիճակների առաջացմանը: Այս իրավիճակներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է
բարձր մակարդակի վրա պահել կազմակերպությունների վերանորոգման բազան, բնակելի
ֆոնդերը և կոմունալ-տնտեսական ցանցերը:
764. Անհրաժեշտ է ուժեղացնել և վերահսկել մարզում կառուցվող և վերակառուցվող
օբյեկտների, կառուցապատման նախագծերի փորձաքննության ու եզրակացությունների
կազմումը՝ ՔՊԻՏՄ նորմերի պահանջների ապահովման շրջանակներում: Իրականացնել
մարզի տարածքում գտնվող քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների և հիդրոտեխնիկական
կառույցների անվտանգության վկայագրերի փորձաքննությունները:
765.Ալավերդու և Շամլուղի պղնձա-հրաքարային և Ախթալայի հարաքարային-բարիտբազմամետաղային հանքավայրերի արդյունահանումը ներկայում դադարեցված է,
շահագործվում է միայն Շամլուղի հանքավայրը «Մեթլ Փրինս Էլ Թի Դի» կորպորացիայի
կողմից: Հանքաքարը մշակվում է Ախթալայի լեռնա-հարստացուցիչ ֆաբրիկայում: Շամլուղի
հանքավայրի տարածքի համար շրջակա միջավայրի պահպանման հարցը շատ խիստ է
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դրված: Տարածքը չափազանց աղտոտված է արդյունահանման թափոններով, տեղանքը
բազմաթիվ լեռնային փորվածքներով խիստ կտրտված է: Ներկայում շահագործողի, իչպես
նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար լուրջ հիմնախնդիր է
վերամշակման թափոնների պահեստավորումը: Հին պոչամբարը, ինչպես ծավալներով
այնպես էլ տեխնիկապես հնացել է և չի բավարարում ժամանկակից բնապահպանական
պահանջներին: Բացի այդ մեծ մտահոգոթյուն է պատճառում պոչամբարի պատվարի
սեյսմակայունության գործոնը, քանի որ
նա անցյալում նախագծվել ու կառուցվել է
համաձայն հին նորմերի, այսինքն 7 բալանոց սեյսմիկ գոտու համար: Սակայն ըստ
ներկայում գործող սեյսմիկ շրջանացման քարտեզի, տարածքը պատկանում է սեյսմիկ
վտանգի գոտուն, որտեղ հավանական են 0,1-0,2g գրունտի հորիզոնական արագացումներ,
կամ 8 բալ ուժգնության երկրաշարժեր (ըստ MSK-64 սանդղակի): Այս հանգամանքներից
ելնելով անհրաժեշտ է Շամլուղի հանքավայրի տարածքի և ինժեներային կառույցների
համար անցկացնել սեյսմիկ վերագնահատողական աշխատանքներ:
10.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
766.
Բնակչության պատսպարումը իրականացվումէ ապաստարաններում, հակաճառագայթային թաքստոցներում, շենքերիև բնակելի տների նկուղներումև այլ ստորգետնյա
կառույցներում: Կատարված ստուգումները ցույց են տվել, որ
մարզում առկա 33
ապաստարաններիցև 28 հակաճառագայթային թաքստոցներից ոչ մեկը չեն կարող ծառայել
նպատակին: Ապաստարաններից 9-ը ենթակա է դուրս գրման, 3-ը ենթակա է մասնակի
վերանորոգման, իսկ 21-ը կապիտալ վերանորոգման և կահավորման: Մարզի բնակչության
88,6 %-ի (250.027 մարդ) պատսպարումը նախատեսվում է իրականացնել շենքերի և
բնակելի տների նկուղներում, իսկ 11,4 %-ը (31.973 մարդ) պարզագույն թաքստոցներում և
արագ կառուցվող շինություններում:
767.
Մարզի պահեստային կառավարման կետը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում և
ենթակա է կապիտալ վերանորոգման:
768. Մարզում բացակայում է կենտրոնացված ազդարարման համակարգը: Բնակչության ազդարարման համար պահանջվող 260 էլ. շչակներից առկա են 31-ը` 18 համայնքներում, որոնք անսարք են:
769.
Նոր կառուցվող բոլոր տեսակի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և հիմնրակձեռնարկությունների նկուղային հարկերում նախատեսել և կառուցել ապաստարաններ և
թաքստոցներ:
770.
Մարզում ճառագայթային և քիմիական պաշտպանությունը գտնվում է ոչ
բավարար վիճակում, քանի որ առկա անհատական պաշտպանության միջոցները համաձայն
լաբորատոր ստուգումների պիտանի չեն շահագործման, այսինքն դրանք ՀՀ
կառավարության 25.10.2003թ. թիվ 679 որոշման հիման վրա, ըստ հաստատված կարգի
կարողեն օգտագործվել միայն ուսուցման նպատակով:
736.ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
771.ՄԶԾ առաջընթացի վերլուծության և համապատասխան բարեփոխումների
իրականացման տեսանկյունից չափազանց կարևորվում է իրականացվող միջոցառումների
մոնիտորինգը և գնահատումը, որն անհրաժեշտ է նաև նպատակային շահագրգիռ
կողմերի հետ հետադարձ կապի պահպանման և նրանց տեսակետներն ու կարիքները
հաշվի առնելու համար:
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772.Ինչպես և ՄԶԾ-ի, այնպես էլ ՄԳ իրականացման առաջին փորձը (2010-2013թթ.
ՄԶԾ) մարզային մակարդակում պլանավորված քաղաքականությունների առաջընթացի
համակարգված գնահատման և վերլուծությունների առումով ցույց տվեց, որ համակարգը
կենսունակ է և հուսալի, ինչը նշանակում է, որ այն թույլ է տալիս չափել իրականացվող
միջոցառումների և ծրագրերի արդյունքները, բացահայտել դրանց իրականացման
ընթացքում ի հայտ եկած խոչընդոտները և դժվարությունները ու կյանքի կոչել այն
հանձնարարականները, որոնք թույլ կտան բարելավել քաղաքականությունների
պլանավորման և իրականացման գործընթացները:
773.Լոռու ՄԶԾ-ի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքային խումբը ստեղծվել է
ՀՀ Լոռու մարզպետի 2009թ. մարտի 4-ի թիվ 56-Ա որոշումով` մարզպետի տեղակալի
ղեկավարությամբ: Խմբում ընդգրկվել են ՄԶԾ-ի մշակման 7 ՈԱԽ-ների նախագահները
(որոնք մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների
ղեկավարներն են), մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ, տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների,
հասարակական
կազմակերպությունների
և
համայնքների ու համայնքների միությունների ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ:
774.ՄԳ խմբի գործունեության արդյունքները ամփոփվում են ֆինանսական և սոցիալտնտեսական զարգացման վարչության կողմից:
775. ՄԶԾ-ի իրականացմանն աջակցելու, աշխատանքները համակարգելու, ինչպես նաև
ՄԳ իրականացման համար պլանավորված միջոցառումները, արդյունքները և
ֆինանսական ներդրումները ամփոփ ներկայացնող փաստաթղթի առկայության
նպատակով մշակվում է Տարեկան աշխատանքային պլան (ՏԱՊ):
776.Ընդհանուր առմամբ ՏԱՊ-ում ներկայացվում են այն միջոցառումները, որոնց
իրականացման համար պատասխանատու է մարզպետարանը, ինչպես նաև
արձանագրվում են այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցվելու են մոնիտորինգի
աշխատանքները: Այս փաստաթղթում ներկայացվում է նաև ֆինանսական խնդիրների
նկարագիրը,
ինչպես
նաև
ֆինանսական
միջոցներով
դեռևս
չապահովված
միջոցառումների իրականացման համար ֆինանսական աղբյուրների բացահայտման
ռազմավարությունը:
777.ՏԱՊ-ի բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ամփոփված են Տրամաբանական
հենքերումում: Տրամաբանական հենքը կառավարման հզոր գործիք է, որը պարզաբանում
է առանձին ծրագրերի կամ միջոցառումների նախագծման պատճառահետևանքային
կապերը և դրանց փոխկապակցվածությունը Ծրագրի խնդիրների, ինչպես նաև արտաքին
միջավայրի հետ: Սա արդյունավետ ու ճկուն մեթոդ է ծրագրերի ու միջոցառումների
պլանավորման, մոնիտորինգի ու գնահատման, ինչպես նաև հաշվետվականության հետ
կապված խնդիրները լուծելու համար:
778.ՄԶԾ-ն ունի մոնիտորինգի և գնահատման համապարփակ հայեցակարգ, որը
բաղկացած է չորս հիմնական բաղադրիչներից.
1. քաղաքականության ուսումնասիրում,
2. ՄԶԾ ցուցանիշների և թիրախների վերանայում,
3. մասնակցային մոնիտորինգ և գնահատում,
4. ազդեցության գնահատում:
779.Քաղաքականության վերլուծության հիմքը ՏԱՊ-ի տրամաբանական հենքն է և
մոնիտորինգի այս տեսակի ժամանակ ՄԳ խումբը քննության է առնում նախատեսված
միջոցառումների առաջընթացը, բացահայտում է խոչընդոտները և հետազոտում
անելիքները:
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780. ՄԶԾ-ի ցուցանիշները և ոլորտները վերանայվում, խմբավորվում են ըստ ՄԶԾ-ի
կարևորագույն թեմաների, այն է`

1.տնտեսական զարգացում,
2.կենսամակարդակ,
3.ՓՄՁ զարգացում,
4.շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
5.գյուղատնտեսության զարգացում,
6.առողջապահություն,
7.սոցիալական պաշտպանություն,
8.կրթություն,
9.համայնքային զարգացում,
781.Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն ՀԿ-ների կողմից իրականացվում է
մասնակցային մոնիտորինգի և գնահատման միջոցառում` մասնակցային որևէ
մեթոդաբանության կիրառմամբ:
782.Մասնագիտական
անկախ
գնահատում
իրականացնելու
նպատակով,
կազմակերպվում է ՄԶԾ որևէ ոլորտի միջոցառումների ազդեցության գնահատում: Այս
հետազոտությունները թույլ են տալիս.
1. անցկացնել
քաղաքականության
ուսումնասիրության
ու
ցուցանիշների
մոնիտորինգի եզրակացությունների համադրում,
2. ստանալ ՄԶԾ-ի իրականացման ու արդյունքների խորացված պատկեր` ըստ
առանձին կարևորագույն ոլորտների և ունենալ մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ
կարելի է տեղերից ստանալ ՄԶԾ-ի արդյունավետության վերաբերյալ
կարծիքներ (ինչպես, օրինակ, աղքատների համար առանձին ծառայությունների
մատչելիությունը):
783. ՄԳ համակարգի առաջին և երկրորդ տարրերն իրականացվում են
մարզպետարանի ՄԳ խմբի կողմից: Այս երկու տարրերը կարելի է համարել ներքին
մոնիտորինգ և գնահատում: Իսկ երրորդ և չորրորդ տարրերը համարվում են արտաքին
ՄԳ տեսակ, քանի որ դրանք հիմնականում իրականացվում են քաղաքացիական
հասարակության սուբյեկտների և անկախ մասնագետների կողմից` ապահովելով նաև
ՄԳ համակարգի համապարփակությունը և չեզոքությունը: Բացի այդ այս տարրերի
առկայությունը թույլ է տալիս հանրության լայն շրջանակներին մասնակցելու և
վերահսկելու
մարզային
մակարդակում
զարգացման
նախաձեռնությունների
պլանավորման, իրականացման և գնահատման գործընթացները: Կարևոր է նշել նաև,
որ վերջին երկու տարրերը հնարավորություն են տալիս քանակական տվյալները
համալրել որակական գնահատականներով, ինչն ամբողջական է դարձնում ՄԳ
ընդհանուր պատկերը և օգնում բարձրացնել պլանավորման արդյունավետությունը:
784.691.ՄՄԳ և ազդեցության գնահատումը ևս համակարգվում է մարզպետարանի
ՄԳ խմբի կողմից, քանի որ վերջինս պատասխանատու է ողջ համակարգի
գործառնության համար: Սակայն, այս պարագայում մարզպետարանի ՄԳ խմբի
մասնակցությունը
սահմանափակվում
է
իրականացնողներին
ցուցաբերվող
տեխնիկական աջակցությամբ և տեղեկատվության տրամադրմամբ: Այսպիսով`
ամրապնդվում է նաև կապը մարզային իշխանությունների և մարզի քաղաքացիական
հասարակության խմբերի հետ:
785.Յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում, սկսած հունվարից մոնիտորինգի
տվյալները օգտագործվում են ՄԶԾ-ի ՏԱՊ-ի վերանայման և մշակման նպատակով:
Ընդհանուր առմամբ, ՄԳ ցիկլը ենթադրում է.
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1. միջանկյալ (կիսամյակային) ընթացիկ հաշվետվություն, որը պատրաստվում է
հուլիս ամսին և հիմնվում է քաղաքականությունների ուսումնասիրության վրա,
2. տարեկան հաշվետվություն, որը պատրաստվում է տարվա վերջում և հաջորդ
տարվա սկզբին: Այն կազմվում է ՄԳ համակարգի բոլոր տարրերի վերաբերյալ
առկա հաշվետվությունների ամփոփ վերլուծության արդյունքում,
3. մոնիտորինգի սեմինար-խորհրդակցություն, որը անց է կացվում հաջորդ տարվա
մարտ ամսին, որի ընթացքում բոլոր ներգրավված կողմերի հետ միասին
քննության են առնվում մոնիտորինգի տարեկան ընթացիկ հաշվետվությունը և
սահմանվում են հաջորդ տարվա հիմնական խնդիրները:
786.Մոնիտորինգի միջանկյալ և տարեկան հաշվետվությունները պատրաստվում են
մարզպետարանի ՄԳ խմբի կողմից:
787.Միջանկյալ հաշվետվությունը պատրաստվում է հուլիս ամսին և ներառում է
տրամաբանական հենքի հիման վրա կատարած քաղաքականությունների վերլուծության
արդյունքները: Այն մշակվում է ՏԱՊ-ի տարվա առաջին կիսամյակում իրականացված և
իրականացվելիք միջոցառումների առաջընթացի գնահատման արդյունքում:
788.Տարեկան հաշվետվությունը ամփոփում է տարվա ընթացքում ՏԱՊ-ով
նախատեսված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ ՄԶԾ ՄԳ համակարգի չորս տարրերի
իրականացումից
ստացված
արդյունքների
ամփոփ
վերլուծությունները:
Այն
պատրաստվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին և ներառում է հետևյալ բաժինները.
1. ԿԶԾ-ի մոնիտորինգի պետական համակարգի ամփոփագիրը` շեշտը դնելով
մարզին հատուկ հիմնախնդիրների վրա:
2. ՄԶԾ-ի շրջանակներում իրականացված միջոցառումները և դրանց գծով
կատարված ծախսերը:
3. ՄԶԾ-ով սահմանված միջոցառումների իրականացման ընթացքի ամփոփումը,
քաղաքականությունների ուսումասիրության արդյունքները` տարվա կտրվածքով:
4. Տարեկան առաջընթացը` ՄԶԾ-ի մոնիտորինգի ցուցանիշների նկատմամբ:
5. Մասնակցային մոնիտորինգի և գնահատման ամփոփ արդյունքները:
6. Ազդեցության գնահատման ամփոփ արդյունքները:
7. Հաջորդ տարվա հիմնախնիդրներ, այդ թվում` քաղաքականությունների
ուրվագծում:
789.ՄԳ տարեկան հաշվետվությունը պատրաստելուց հետո կազմակերպվում է ՄԳ
արդյունքները ամփոփող տարեկան սեմինար-խորհրդակցություն, որին մասնակցում են
ինչպես մարզային խորհրդի, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության և դոնոր
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Տարեկան սեմինար-խորհրդակցությունը
կազմակերպվում է մոնիտորինգային գործունեության վերաբերյալ եզրակացությունների
քննարկման և տարածման համար:
790. Մոնիտորինգի խմբի աշխատանքներին պարբերաբար պետք է հետևի Մարզային
խորհրդի կազմում ընդգրկված մարզային զարգացման հանձնաժողովը: Նրա դերը
վճռորոշ է մոնիտորինգի համակարգի կայացման և արդյունավետ գործառնության
ապահովման գործում:
791.Չափազանց կարևոր է ՄԶԾ ՄԳ համակարգի ինստիտուցիոնալացմանն ուղղված
քայլերի իրականացումը: Խոսքը վերաբերում է հատկապես մասնակցային ՄԳ-ին և
ազդեցության գնահատմանը:
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ՄԶԾ մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգը
Մոնիտորինգի
Իրականացման
և գնահատման
նպատակը
բաղադրիչը

Քաղաքականության
վերանայում

Տարին երկու
անգամ` ՏԱՊի նկատմամբ
առաջընթացը
չափելու
նպատակով:

ՄԶԾ-ի
ցուցանիշների ցուցանիշների
վերլուծություն
և թիրախների
և ցուցակի
վերլուծություն թարմացում
ՄԶԾ

Իրականացման ընթացակարգը
1. ՏԱՊ-ի տրամաբանական հենքով
նախատեսված միջոցառումների, դրանց
արդյունքների և թիրախների
վերլուծություն:
2. ՏԱՊ-ի իրականացման ընթացքում
ծագած հիմնախնդիրների վերծանում, և
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
նախագծերի պատրաստում:
3. Հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում
իրականացվելիք միջոցառումների
արդյունավետության բարձրացմանն
ուղղված հանձնարարականների մշակում:
4. Արդյունքների վերլուծություն և
հաշվետվության պատրաստում:
5. Շահագրգիռ կողմերի իրազեկում:
1. Մարզային մակարդակում ԱՀՌԾ
առաջընթացը գնհատող ելակետային
սւոցանիշների շտեմարանի
արդիականացում և թարմացում:
2. Ցուցանիշների համեմատական
վերլուծություն` ՄԶԾ ազդեցությունը
գնահատելու նպատակով:
3. Արդյունքների վերլուծություն և
հաշվետվության պատրաստում:
1. Շահագրգիռ կողմերի իրազեկում:

Իրականացնող
կողմը

Արդյունքը

Կիսամյակային
հաշվետվություն

Մարզպետարանի
ՄԳ խումբ

Մոնիտորինգի
և
Մարզպետարանի
գնահատման
ՄԳ խումբ
տարեկան
հաշվետվություն

ՄԶԾ-ի
առաջընթացի
Մասնակցային վերաբերյալ
հանրության
մոնիտորինգ և
կարծիքների և
գնահատում
արձագանքների
վերլուծություն

1. ՄԶԾ համապատասխան ոլորտների
ընտրություն
2. ՄՄԳ մեթոդաբանության ընտրություն
3. Հետազոտական գործիքների մշակում,
մեթոդների և ընթացակարգերի
հստակեցում
4. Հետազոտական խմբի ձևավորում
5. Դաշտային աշխատանքների
իրականացում
6. Արդյունքների վերլուծություն և
հաշվետվության պատրաստում:
7. Շահագրգիռ կողմերի իրազեկում:

Մասնակցային Քաղաքացիական
մոնիտորինգի հասարակության
խմբեր,
և
գնահատման
տեղական
հաշվետվուՀԿ-ներ
թյուն

ՄԶԾ որևէ
ոլորտում
մասնագիտական
հետազոտություն

1. ՄԶԾ համապատասխան ոլորտների
ընտրություն
2. ՄՄԳ մեթոդաբանության ընտրություն
3. Հետազոտական գործիքների մշակում,
մեթոդների և ընթացակարգերի
հստակեցում
4. Հետազոտական խմբի ձևավորում
5. Դաշտային աշխատանքների
իրականացում
6. Արդյունքների վերլուծություն և
հաշվետվության պատրաստում:
7. Շահագրգիռ կողմերի իրազեկում:

Ազդեցության
գնահատման
հաշվետվություն

Ազդեցության
գնահատում
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12. ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

792.Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ տնտեսական զարգացման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների ու միջոցառումների ցանկն ու նրանց իրականացման
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների գնահատականները` ըստ ոլորտների ու
առաջնահերթությունների բերված են հավելվածների աղյուսակներում: Աղյուսակներում
ընդգրկված են նաև միջազգային կազմակերպությունների, տեղական հիմնադրամների ու
պետական ծրագրերով իրականացվող միջոցառումները: Հաշվի առնելով տնտեսության
ներկա` ոչ բնական, դժվար կանխատեսվող զարգացումների ծավալումները,
հավելվածներում
բերված
2014-2017թթ.
նախատեսվող
աշխատանքների
ֆինանսավորման աղբյուրները կհստակեցվեն տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեն
հաստատելուց հետո: Յուրաքանչյուր տարվա տարեկան աշխատանքային պլանները
(ՏԱՊ) կազմելու ժամանակ, երբ հաստատված կլինեն տվյալ տարվա պետական բյուջեից
մարզին հատկացված ֆինանսական միջոցները և հայտնի կլինեն միջազգային
կազմակերպությունների ու տեղական հիմնադրամների կողմից մարզում կատարվելիք
ծրագրերը, կվերանայվեն այդ տարվա իրականացվելիք միջոցառուների ցանկերը` ըստ
ոլորտների (տես` համապատասխան հավելվածները) և նրանց ֆինանսավորման
աղբյուրները:
Աղյուսակ 12.1.

ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017 թվականների ՄԶ ծրագրի ֆինանսավորումն ըստ բնագավառների
(հազ. դրամ)
Ոլորտը
1
2
3
4
5
6

7

8

2015թ.

2016թ.

2017թ.

93,274,600.0

25,506,100.0

25,622,900.0

21,072,800.0

21,072,800.0

4,374,000.0

1,048,000.0

1,149,000.0

1,152,000.0

1,025,000.0

Մշակույթ

784,000.0

194,000.0

195,000.0

195,000.0

200,000.0

Սպորտի

870,000.0

300,000.0

300,000.0

135,000.0

135,000.0

5,264,300.0

1,312,800.0

1,341,000.0

1,301,800.0

1,308,700.0

2,076,260.0

564,240.0

663,070.0

401,900.0

447,050.0

3,486,500.0

3,526,000.0

Մասնավոր հատված
և ՓՄՁ
Կրթություն

Առողջապահություն
Սոցիալական
պաշտպանություն
Գյուղատնտեսություն և
բնապահպանություն,
այդ թվում

13,993,000.0

3,434,998.7

3,546,000.0

Գյուղատնտեսություն

12,858,000.0

3,211,000.0

3,210,000.0

3,226,000.0

3,211,000.0

Բնապահպանություն

1,135,000.0

223,998.7

276,500.0

300,000.0

335,000.0

Քաղաքաշինություն
այդ թվում

10

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

Ենթակառուցվածքներ,

9

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

13,460,196.0
26,489,854.0

3,703,193.0

3,257,721.0

3,249,641.0

3,249,641.0

8,401,223.0

8,419,192.0

4,723,781.0

4,945,658.0

Ճանապարհաշինություն

15,542,000.0

5,198,000.0

5,338,000.0

2,218,000.0

2,788,000.0

Ջրամատակարարում

8,691,074.0

2,941,423.0

2,613,292.0

1,916,781.0

1,219,578.0

Գազիֆիկացում
Արտակարգ
իրավիճակների
կանխարգելում և ՔՊ

2,256,780.0

261,800.0

467,900.0

589,000.0

938,080.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2.155.000.0

615.000.0

610.000.0

465.000.0

465.000.0

162,741,708.7

45,079,554.7

45,044,383.0

36,222,922.0

36,394,849.0
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793. Աղյուսակ 12.1.-ում բերված է ըստ ոլորտների ու առաջնահերթությունների
միայն
2014-2017թթ.
նախատեսվող
աշխատանքների
ֆինանսական
գնահատականները, որոնց
ֆինանսավորման աղբյուրները կհստակեցվեն տվյալ
տարվա ՀՀ պետական բյուջեն հաստատվելուց հետո` տարեկան աշխատանքային
պլանները (ՏԱՊ) կազմելու ժամանակ:
794. Նույն նկատառումներից ելնելով` 12.1. հավելվածում բերված մարզի
համայնքների 2014-2017թթ. քառամյա ծրագրերում նախատեսված աշխատանքները և
միջոցառումները գնահատված են, իսկ ֆինանսավորման աղբյուրները կհստակեցվեն
այն ժամանակ, երբ հաստատված կլինեն տվյալ տարվա պետական բյուջեից մարզին
հատկացված ֆինանսական միջոցները և համայնքային բյուջեները, ինչպես նաև
հայտնի կլինեն միջազգային կազմակերպությունների ու տեղական հիմնադրամների
կողմից մարզում կատարվելիք ծրագրերը:
795.Աղյուսակ 12.2- ում բերված է մարզի 113 համայնքների քառամյա ծրագրերով
գնահատված առաջնահերթ հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների ամփոփ ծավալներն ըստ տարածաշրջանների:
Աղյուսակ 12.2.
Լոռու մարզի համայնքների քառամյա ծրագրերով գնահատված հիմնախնդիրների
լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները
{մլն դրամ)

Մարզկենտրոնը, տարածաշրջանները

Պահանջվող
գումարը
8,226.39

1

ՎԱՆԱՁՈՐ`

2

ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` (21 համայնք)

3

ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ( 21 համայնք)

12,014.90

4

ՏԱՇԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 20 համայնք)

4,071.00

5

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 31 համայնք)

7,379.29

6

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 19 համայնք)

2,890.77

Ընդամենը` ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ
Ընդամենը` Լոռու մարզ

3,616.90

29,972.86

38,199.25
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Հավելված 4.1.1.

ՀՀ Լոռու մարզի արդյունաբերություն, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի և ոլորտներիի ռազմավարության ֆինանսավորումը
2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
1
2

Արդյունաբերություն,ՓՄՁ և մասնավոր
հատված

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

2

ընդերքօգտագործման ոլորտ
Էներգետիկա
Մշակող արդյունաբերություն, որից.

3

 Մետալուրգիա
 Քիմիական արդյունաբերություն
 Մեքենաշինություն-սարքաշինություն
 Թեթև արդյունաբերություն

4

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

3

4

5

6

7

41,000,000.0

10,250,000.0

37,214,500.0

9,303,600.0

9,303,700.0

9,303,600.0

6,860,100.0

1,852,500.0

1,969,200.0

410,000.0

102,500.0

102,500.0

5,200,000.0
900,000.0

1,300,000.0
450,000.0

1,300,000.0
450,000.0

350,000.0

0.0

116,600.0

4,100,000.0

4,100,000.0

8,200,000.0

Ընդամենը
Ճեղքպլանավորված վածք
ֆինանսավորում (3-8)
8

9

41,000,000.0

0.0

9,303,600.0

37,214,500.0

0.0

1,519,200.0

1,519,200.0

6,860,100.0

0.0

102,500.0

102,500.0

410,000.0

0.0

1,300,000.0
0.0

5,200,000.0
900,000.0

0.0
0.0

116,700.0

116,700.0

350,000.0

0.0

0.0

0.0

10,250,000.0 10,250,000.0 10,250,000.0

1,300,000.0
0.0

8,200,000.0

93,274,600.0 25,506,100.0 25,622,900.0 21,072,800.0 21,072,800.0 93,274,600.0

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

249

0.0

0.0

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



Հավելված 5.1.1.

ՀՀ Լոռու մարզի կրթության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Կրթական օբյեկտներ
Կրթական օբյեկտների կառուցում ընդամենը, այդ թվում`
գ. Դաշտադեմի դպրոց
գ. Կաթնառատի դպրոց
Վանաձորի թիվ 7 հիմն. դպրոց
Կրթական օբյեկտների նորոգում ընդամենը, այդ թվում`
Վանաձորի թիվ 25 դպրոց
ք. Ալավերդու թիվ 12 դպրոց
գ. Սվերդլովի դպրոց
գ. Լերմոնտովոյի դպրոց
Վանաձորի թիվ 6 դպրոց
ք. Ալավերդու թիվ 2 դպրոց
ք. Ստեփանավանի թիվ 5 դպրոց
գ. Ձորագյուղի դպրոց
ք. Ալավերդու թիվ 1 դպրոց
գ. Ձյունաշողի դպրոց
գ. Բովաձորի դպրոց
Վանաձորի թիվ 18 դպրոց
գ. Աքորու դպրոց
գ. Սարատովկայի դպրոց
Վանաձորի թիվ 28 հիմն. դպրոց
գ. Միխայլովկայի դպրոց
գ. Շամուտի դպրոց
Վանաձորի թիվ 30 հիմն. դպրոց
գ. Մեծավանի թիվ 2 դպրոց
գ. Ծաղկաշատի դպրոց
Վանաձորի թիվ 27 հիմն. դպրոց
ք. Շամլուղի դպրոց
գ. Բլագոդարնոյեի դպրոց
Վանաձորի թիվ 16 դպրոց
Վանաձորի թիվ 23 դպրոց
գ. Արևածագիի դպրոց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
740,000.00
180,000.00
160,000.00
400,000.00
3,634,000.00
350,000.00
150,000.00
80,000.00
18,000.00
350,000.00
110,000.00
120,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
17,000.00
130,000.00
236,000.00
59,000.00
157,000.00
50,000.00
25,000.00
305,000.00
222,000.00
20,000.00
250,000.00
65,000.00
190,000.00
230,000.00
240,000.00
100,000.00
4,374,000.00

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.
340,000.00
180,000.00
160,000.00
708,000.00
350,000.00
150,000.00
80,000.00
18,000.00

2015թ.

2016թ.

2017թ.

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00
749,000.00

1,152,000.00

1,025,000.00

350,000.00
110,000.00
120,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
17,000.00
130,000.00
236,000.00
59,000.00
157,000.00
50,000.00
25,000.00
305,000.00
222,000.00
20,000.00
250,000.00
65,000.00
190,000.00
230,000.00
240,000.00
1,048,000.00

1,149,000.00

100,000.00
1,152,000.00

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ընդամենը
պլանավորված
ֆինանսավորում
740,000.00
180,000.00
160,000.00
400,000.00
3,634,000.00
350,000.00
150,000.00
80,000.00
18,000.00
350,000.00
110,000.00
120,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
17,000.00
130,000.00
236,000.00
59,000.00
157,000.00
50,000.00
25,000.00
305,000.00
222,000.00
20,000.00
250,000.00
65,000.00
190,000.00
230,000.00
240,000.00
100,000.00
4,374,000.00

Ճեղքվածք
(3-8)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Հավելված 5.2.1.

ՀՀ Լոռու մարզի մշակույթի ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)
Հ/
Հ

Մշակույթային օբյեկտներ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

1

2

3

Մշակույթային օբյեկտների կառուցում ընդամենը,
այդ թվում`

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Լեռնավանի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Լեռնանցքի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Դարպասի համայնքային կենտրոնի կառուցում
ՈՒռուտի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Մեդովկայի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Փամբակի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Հովնանաձորի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Լուսաղբյուրի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Քարաձորի համայնքային կենտրոնի կառուցում
Մշակույթային օբյեկտների նորոգում ընդամենը,
այդ թվում`

1
2
3
4
5
6

Գուգարքի մշակույթի տան հիմնանորոգում
Քոբերի Քոբայրվանքի վերանորոգում
Տաշիրի համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում
Ահնիձորի համայնքային կենտրոնի գնում և վերանորոգում
Քարաբերդի համայնքային կենտրոնի գնում
Բովաձորի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

360,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
424,000.00
130,000.00
75,000.00
170,000.00
25,000.00
4,000.00
20,000.00
784,000.00

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում

Ընդամենը
պլանավորված
ֆինանսավորում

Ճեղքվածք
(3-8)

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

4

5

6

7

8

9

80,000.00

120,000.00

360,000.00

0.00

120,000.00 40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
74,000.00 155,000.00 115,000.00
30,000.00
15,000.00

70,000.00
15,000.00
70,000.00

30,000.00
15,000.00
50,000.00

80,000.00

30,000.00
50,000.00

25,000.00
4,000.00
20,000.00
194,000.00 195,000.00 195,000.00 200,000.00
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40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
424,000.00
130,000.00
75,000.00
170,000.00
25,000.00
4,000.00
20,000.00
784,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Հավելված 5.2.2.

ՀՀ Լոռու մարզի սպորտի ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ

1

Մարզական օբյեկտներ

2
Մարզական օբյեկտների կառուցում ընդամենը,
այդ թվում`
1
2

1

Մարզային ենթակայության մարզահրապարակի
կառուցում Վանաձորում

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում

(հազ. դրամ)
Ընդամենը
պլանավորվա
ծ ֆինանսավորում

Ճեղքվածք
(3-8)

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

3

4

5

6

7

8

9

270,000.00

0.00

0.00

135,000.00

135,000.00

270,000.00

0.00

135,000.00

Մարզային ենթակայության մարզադահլիճի
կառուցում Վանաձորում
Մարզակն օբյեկտների նորոգում ընդամենը,
այդ թվում`
Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտի
հիմնանորոգում

600,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

870,000.00

135,000.00

135,000.00

600,000.00

135,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

600,000.00
600,000.00

135,000.00

135,000.00

870,000.00

Հավելված 5.3.1.
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0.00
0.00
0.00
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ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ

Առողջապահական օբյեկտներ

1

2
Առողջապահական օբյեկտների կառուցում
ընդամենը, այդ թվում`
1 «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
«Վահագնիի առողջության կենտրոն»
2 ՊՓԲԸ-ի`
1 Ձորագետի ԲՄԿ
«Լեռնապատի առողջության կենտրոն»
3 ՊՓԲԸ
«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
1 Դաշտադեմի ԲՄԿ
2 Մեղվահովիտի ԲՄԿ
4 3 Նորամուտի ԲՄԿ
4 Կրուգլայա շիշկայի ԲՄԿ
5 Ապավենի ԲՄԿ
6 Գոգավանի ԲՄԿ
«ՈՒռուտի առողջության առաջնային
5 պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ -ի
ընտանեկան բժշկի գրասենյակի կառուցում
«Ախթալայի առողջության կենտրոն»
6 ՊՓԲԸ-ի
1 Քարկոպի ԲՄԿ
Առողջապահական օբյեկտների նորոգում
ընդամենը, այդ թվում`
«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական
1
դիսպանսեր» ՊՓԲԸ
2 «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
3
1

«Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
2

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
3

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

4

5

6

7

1,258,000.00

1,216,000.00

1,300,000.00

4,792,000.00

0.00

1,200,000.0

1,200,000.0

1,256,000.0

4,656,000.00

0.00

10,000.00

0.00

4,792,000.00 1,018,000.00
4,656,000.0

1,000,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

8,000.0

10,000.00

10,000.0

50,000.0
48,000.0

50,000.0
8,000.0

8,000.0

8,000.0

24,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

20,000.0

20,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

472,300.00

294,800.00
50,000.0

80,000.0

80,000.0
4

83,000.00

5

85,800.00

40,000.0
6
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0.00

50,000.00

0.00

48,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.0

50,000.0

40,000.0
3

(հազ. դրամ)
Ընդամենը
Ճեղքպլանավորված
վածք
ֆինանսա(3-8)
վորում
8
9

0.00

472,300.00

0.00

50,000.0

0.00

80,000.0

0.00

40,000.0
8

0.00
9
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
«Գուգարք կենտրոնական պոլիկլինիկա»
ՊՓԲԸ-ի `
1 Բազումի ԲՄԿ
2 Ազնվաձորի ԲՄԿ
3 Փամբակի ԲՄԿ
4 Դարպասի ԲՄԿ
«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի՝
1 Շենավանի ԲՄԿ
2 Նոր Խաչակապի ԲՄԿ
«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն»
ՊՓԲԸ (գազաֆիկացում), այդ թվում`
1 Շիրակամուտի ԲՄԿ
«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ,
այդ թվում`
1 Դիահերձարան
«Մեծավանի առողջության
կենտրոն»ՊՓԲԸ-ի
1 Պաղաղբյուրի ԲՄԿ
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն»
ՓԲԸ, այդ թվում`
1 Կաթնաղբյուրի ԲՄԿ
«Ագարակի առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ, այդ
թվում`
1 Կողեսի ԲՄԿ
2 Հովնանաձորի ԲՄԿ
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
1 Ծաղկաշատի ԲՄԿ
2 Մեծ Այրումի ԲՄԿ
«Արևածագի առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի
ջեռուցում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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40,000.0

40,000.0

16,000.0

16,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

6,000.0

4,000.0

6,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

6,000.0

6,000.0

2,000.0

86,000.0
6,000.0

2,400.0
2,400.0

124,800.0

86,000.0

2,400.0

60,000.0

7,000.0
6,000.0

4,800.0

6,000.0

8,700.0

1,000.0
1,000.0

1,000.0
5,264,300.00 1,312,800.00

0.00

4,800.00

6,000.0

1,000.0

6,000.0

124,800.00

2,000.0

1,000.0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,400.00

4,800.0

1,000.0

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
6,000.0
3,000.00
3,000.00

2,400.0

2,400.0

1,000.0

0.00

6,000.00

6,000.0

1,000.0

16,000.0

86,000.0

4,800.0

10,700.0

0.00

2,000.00

2,000.0

60,000.0

40,000.0

1,000.0
1,341,000.00

1,301,800.00

1,308,700.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,700.0

0.00

1,000.00
1,000.00
7,000.0
6,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.0

0.00

5,264,300.00

0.00
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Հավելված 5.3.2.

ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալական ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)

Հ/Հ

Կրթական օբյեկտներ

1

2

2
Լոռու մարզում սոցիալական
ծառայություններ մատուցող տարածքային
մարմինների շենքային պայմանների
բարելավում և սոցիալական տարբեր
ծառայությունների գործունեության
կազմակերպում և համակարգում
Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների
մշակութային և սպորտային կենտրոններում
թեքահարթակների կառուցում

3

Աջակցություն ՄԱԿ-ի Մանկական
հիմնադրամի կողմից իրականացվող
«Աշխատանքային միգրացիայի
սոցիալական հետևանքների մեղմացում և
տեղական զարգացման գործընթացում
միգրանտների ներգրավվածության
մեծացում» ծրագրին

4

Փախստականների ընտանիքների
բնակարանային ապահովում

5

Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած
զինծառայողների ընտանիքների
բնակարանային ապահովում

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

3

4

5

6

7

480,000.00

200,000.00

280,000.00

0.00

0.00

1,600.00

1,750.00

1,900.00

18,960.00

12,640.00

6,320.00

1,020,000.00

250,000.00

550,000.00
2,076,260.00

7,300.00

Ընդամենը
պլանավորվա
ծ ֆինանսավորում

Ճեղքվածք
(3-8)

8

9

480,000.00

0.00

2,050.00

7,300.00

0.00

0.00

0.00

18,960.00

0.00

250,000.00

250,000.00

270,000.00

1,020,000.00

0.00

100,000.00

125,000.00

150,000.00

175,000.00

550,000.00

0.00

564,240.00

663,070.00

401,900.00

447,050.00
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2,076,260.00

0.00
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.3.3.

Սոցիալական ապահովության ոլորտի զարգացման ծրագրեր
Սոցիալական ապահովության բնագավառի զարգացման համար մշակվել են հինգ ծրագրեր:
ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1
Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների
շենքային պայմանների բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների
գործունեության կազմակերպում և համակարգում

Ներկայումս պետության կողմից սոցիալական քաղաքականության մեջ գործունեության մաս է
կազմում

Համալիր

սոցիալական

ծառայությունների

տարածքային

կենտրոնների

/ՀՍԾՏԿ/

ստեղծումը, որի նպատակն է լինելու

կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց

(ընտանիքներին)

համարժեք

ըստ

կարիքի՝

դրան

սոցիալական

համալիր

ծառայությունների

տրամադրումը «Մեկ պատուհան» սկզբունքի միջոցով:
ՀՀ կառավարության 26.07.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրված սոցիալական
ծառայությունների համակարգ ներդնելու ծրագիրը հաստատելու մասին»
որպես

սոցիալական

պաշտպանության

բնագավառում

դեպի

թիվ 952-Ն որոշմամբ՝

ակտիվ,

նախաձեռնողական

քաղաքականություն միտվեց բարեփոխումների հետագա ընթացքը կանոնակարգող իրավական
ակտ, որի արդյունքում, սոցիալական պաշտպանության բնագավառը, զուտ վերաբաշխման գործառույթ

կատարելու

փոխարեն

նպաստելու

է

մարդկային

կապիտալի

զարգացման

միջոցով

տնտեսական աճի ապահովմանը, բնակչությանը մատուցվելու են համակարգված սոցիալական
ծառայություններ:
Լոռու մարզի սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինները գտնվում են
տարբեր գերատեսչական, համայնքային կամ վարձակալական /նաև՝ տնակային/ պայմաններում:

Նպատակը.
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կառույցների շենքային պայմանների բարելավում:

Հիմնախնդրի էությունը.
Սոցիալական ծառայություններ մատուցող որոշ կազմակերպությունների շենքային պայմանների
բարելավում:
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Վանաձորում 2004թ.-ից գործում է սոցիալական
ծառայությունների համալիր կենտրոն
2. Ինտեգրված սոցիալական կենտրոնների ստեղծումը
պետական քաղաքականության մաս է կազմում
3. Համալիր կենտրոններում խմբավորվող կազմակերպություններն ունեն բավարար նյութատեխնիկական
բազա
4. Ստեղծվելիք կենտրոնների հարմար աշխար-

1. Մասնագետ կադրերի առկայու-

հագրական դիրքը (տարածաշրջանային կենտրոն)

3. Հատուկ տեղեկատվաթերթիկների

թյունը
2. Համապատասխան տեղեկատվության

զետեղում

համացանցում,

բազային տվյալների պարբերաբար
թարմացում,

հրապարակում

5. Առկա է բարենպաստ օրենսդրական դաշտ
6. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից ընտանիքների վերաբերյալ
տեղեկատվական շտեմարանների գոյությունը

4.

Մեկ

հարկի

սոցիալական

տակ

համալիր

ծառայությունների

մատուցում

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

1. Մարզային բյուջեի բացակայությունը

1. Շենքի համատեղ սպասարկման
կարգի բացակայություն

2. Լիարժեք տեղեկատվության բացակայությունը

2.

3. Աշխատողների ցածր աշխատավարձը

Մասնագետ

կադրերի

արտա-

հոսքը

4. Սպասարկման ցածր արդյունավետությունը

3. Հատուկ տեղեկատվական թերթիկների հրապարակման համար
ֆինանսների բացակայությունը

Հիմնախնդրի լուծման ուղիները.
1. Սոցիալական
ծառայություններ
մատուցող կառույցների
շենքային
պայմանների
բարելավում, սպասարկման որակի բարձրացում, սպասարկում մեկ կանգառից
2. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների (պետական, ոչ պետական)
համակարգչային տեխնիկայով հագեցում և համացանցային կապով ապահովում
3. Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների (պետական,
ՏԻՄ, ոչ պետական) սոցիալական աշխատանք կատարողներ կադրերի վերապատրաստում,
կարիքների գնահատման հմտությունների զարգացում:

Իրականացվելիք աշխատանքային ծրագրերը և պահանջվող ֆինանսավորման ծավալները
համակարգվում

են

ՀՀ

ԱՍՀՆ-ի

/որպես

սոցիալական

ապահովության

բնագավառի

քաղաքականություն մշակող լիազոր մարմին/ կողմից:
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ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2
Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների մշակութային և սպորտային կենտրոններում
թեքահարթակների կառուցում
Դեռևս հիմնախնդիր է մնում այնպիսի հարցերի կարգավորումը, ինչպիսին շարժողական
խնդիրներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքի մատչելիության ապահովումն է
դեպի պետական ու տեղական ինքնակառավարման հիմնարկներ, հասարակական, մշակութային,
մարզական կառույցներ, ընտրատեղամասեր և այլն, թեև առկա է բարենպաստ օրենսդրական
դաշտ:
Նպատակը.
Սակավաշարժ անձանց համար թեքահարթակների կառուցում և մատչելի միջավայրի ստեղծում:
Հիմնախնդրի էությունը.
Սակավաշարժ անձանց համար (այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող, տարեց և այլն) մատչելի
միջավայրի ապահովում
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Առկա
է պետության
կողմից
նպատակամետ 1. Մեծաթիվ են աշխատանքների
քաղաքականություն (նպատակային ծրագրերի միջոցով)
աջակից հասարակական կազմա2. Համայնքները պատրաստակամություն են հայտնում
կերպությունները
աջակցել գործընթացին
3.Բարենպաստ օրենսդրական դաշտի առկայություն
2. Հասարակության շրջանում գործընթացի վերաբերյալ

քարոզար-

շավի իրականացում
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

1. Մարզային բյուջեի բացակայությունը

1. Ֆինանսների բացակայությունը

2. Քաղաքաշինության տեսանկյունից միջավայրի
անմատչելիություն

Հիմնախնդրի լուծման ուղիները.

1.Թեքահարթակների կառուցում բնակչության կողմից հանրային և համայնքային նշանակության
կազմակերպություններում /մասնավորապես՝ մշակութային և սպորտային կենտրոններ/:
կազմակերպությունների
կողմից
թեքահարթակների
կատռուցման
գործընթացի խրախուսում:
3.Համայնքային կենտրոնների կառուցման ժամանակ թեքահարթակների և մատչելի տեղաշարժի

2.Հասարակական

ապահովում:
Իրականացվելիք աշխատանքները և պահանջվող ֆինանսավորման ծավալները անմիջական կապ ունեն համայնքային նոր կառուցվող կենտրոնների թվաքանակից և մարզային
նշանակության նպատակային ծրագրերի համար համապատասխան հատկացումներից: Նաև
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հաշվի առնելով նախորդած ժամանակաշրջանի աշխատանքային փորձը խնդրի լուծմանը
կարելի է ուղղորդել մարզին հատկացվող հրատապ օգնության ծրագրերը:
ԾՐԱԳԻՐ թիվ 3
Աջակցություն ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող
«Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների մեղմացում և տեղական
զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության մեծացում» ծրագրին՝
ենթածրագրերի (տարածքային սոցիալական պլանների) միջոցով

Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքները շատ հաճախ ուշադրությունից
դուրս են: Աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով ընտանիքի անդամները ենթարկվում են
այնպիսի խոցելի գործոնների, ինչպիսիք են սոցիալ հոգեբանական, սեռավարակակիր դառնալու և
համապատասխան բուժում չստանալու

խնդիրները,

առողջապահական

և կրթական

ծառա-

յությունների հասանելիության նվազումը, երեխաների բռնության և շահագործման ենթարկվելու
վտանգը: Առաջարկվող գործողությունները միասնական և ամբողջական մոտեցման համակարգ է,
որը կնպաստի ընտանիքների ամրապնդմանը և ուղղված կլինի Հայաստանում աշխատանքային
միգրացիայի հետևանքով առաջացած սոցիալական բացասական խնդիրների լուծմանը:
ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվում է «Աշխատանքային միգրացիայի
սոցիալական հետևանքների մեղմացում և տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների
ներգրավվածության մեծացում» եռամյա ծրագիրը, որի մաս կարող են կազմել տարածքային
սոցիալական պլանները (նախատեսվում է երեք ծրագիր), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվել է
10.000 Եվրո, Լոռու մարզպետարանի կողմից պատրաստակամություն է դրսևորվում յուրաքանչյուր
տարածքային սոցիալական պլանի (որը դիտվում է որպես ենթածրագիր) իրականացման համար
ներդնել մեկ միլիոն դրամ (երեք ծրագրերի ընդհանուր մասնակցային գումարը կկազմի երեք միլիոն
դրամ): Համայնքային ծրագրերի դեպքում համապատասխան ֆինանսական մասնակցություն
կապահովվի տվյալ համայնքի կողմից:

Նպատակը.
Նվազեցնել աշխատանքային միգրանտների ընտանիքների և համայնքների խոցելիության
աստիճանըը:

Հիմնախնդրի էությունը.
Սոցիալական ծւսռայությունների տրամադրման և միգրանտների ֆինանսական ու մտավոր
կարողությունների

առավելագույնս

ճիշտ

օգտագործման

միջոցով

աջակցել

համայնքների

զարգացմանը և հասարակության առողջացմանը:
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Իրականացվող
ծրագրերը
եռամյա
ծրագրի մի մասն են կազմում և ունեն կայուն
ֆինանսական աջակցություն:
2.Ինչպես
համայնքները,
այնպես
էլ
մարզպետարանը պատրաստակամություն են
հայտնում աջակցել գործընթացին

1. Լոռու մարզը պատրաստ է ֆինանսապես
աջակցել տարածքային սոցիալական ծրագրերի
իրականացմանը
2. Մեծաթիվ են աշխատանքներին աջակից
հասարակական կազմակերպությունները
3. Հասարակության շրջանում գործընթացի
վերաբերյալ քարոզարշավի իրականացում

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

1.Դեռևս թույլ է համայնքներում կոնկրետ
շահառու՝
միգրանտների
ընտանիքների
վերաբերյալ
տեղեկությունների
փոխանակումը
2.Դեռևս
ուսումնասիրված
չեն
միգրանտների
ընտանիքների
սոցիալական
կարիքները:

1. Միգրանտների և նրանց ընտանիքների
վերաբերյալ

տեղեկատվական

շտեմարանի

ձևավորման համար անհրաժեշտ տվյալների
հավաստիությունը:

Հիմնախնդրի լուծման ուղիները.

1. Մարզում միգրացիայի հետևանքով բնակչության հավաքական կարիքների արձագանքմանը
կնպաստեն համայնքային և միջհամւսյնքային սոցիալական ծրագրերը (տարածքային սոցիալական
պլանները):
2. Միգրանտ ընտանիքների պահանջները բավարարելուն կուղղորդվեն սոցիալական
ծառայությունների դեպք վարողների ջանքերն ու հմտությունները:
3. Միգրանտ ընտանիքների շրջանում զարգացվեն ծնողավարական հմտությունները և
իրազեկվածության բարձրացումը:

Սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման ներկա բարեփոխմանը բարեհունչ այս ծրագիրը
կկենտրոնանա միգրանտ ընտանիքների սոցիալական խնդիրների վրա:

Ծրագրի կայուն ֆինանսավորումը՝ յուրաքանչյուրի ենթածրագրի համար 10.000 եվրո,
մարզային

մակարդակում

աջակցություն

կկազմի

շուրջ

1/5-րդ

մասը

(1.0

մլն

դրամ՝

յուրաքանչյուր ծրագրի համար), դրան կգումարվի նաև համայնքային ներդրումը:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ԾՐԱԳԻՐ թիվ 4
Փախստականների ընտանիքների բնակարանային ապահովում
Փախստականների համար ամենահրատապը բնակարանային հիմնահարցն է, քանի որ այսօր
փախստականաբնակ համարվող Լոռու մարզում դեռևս հարյուրավոր փախստական ընտանիքներ
բնակվում են անբարեկարգ ժամանակավոր կացարաններում, հանրակացարաններում:
Նախորդ դարի 90-ական թվականներին փաստված ավելի քան 22 հազար փախստականներից
այսօր մարզում բնակվում են դրանց սոսկ մեկ երրորդը, քանի որ նրանց մեծ մասը կրկնակի
արտագաղթի են ենթարկվել: Ինչպես տեղաբնակ բնակչության, այնպես էլ փախստականների
շրջանում

տարվա ընթացքում թվակազմը փոփոխվում է կապված նրանց սեզոնային արտագնա

աշխատանքի մեկնելու փաստի հետ:
1999-2006թթ. բնակարանով ապահովվել են փախստականների 286 ընտանիքներ: Ցավոք,
վերջին տարիներին փախստականների բնակարանային հարցին համապատասխան անդրադարձ չի
կատարվել:
Նպատակը.

Փախստականների ընտանիքներին բնակարանային ապահովում

Հիմնախնդրի էությունը.
Փախստականների ընտանիքների բնակարանային ապահովումը ռազմական նշանակություն
ունենալուց բացի լուծում է նաև ժողովրդագրական խնդիրներ: Մարզում 01.01.2013թ. դրությամբ
հաշվառված է 195 ընտանիք, որոնց բնակապահովման գումարային պահանջը կազմում է 1.02 մլրդ
դրամ:
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
1. Լիարժեք տեղեկատվության առկայությունը
2. ՀՀ ՏԿՆ-ի միգրացիայի վարչության աջակցությունը
3. Բնակարանի հաշվառման կարգի առկայությունը
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
1. Մարզային բյուջեի բացակայությունը
2. Համայնքային բյուջեների անբավարարությունը

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Պետության և դոնոր կազմակերպությունների

կողմից

նպա-

տակային միջոցների տրամադրում
ՎՏԱՆԳՆԵՐ
1. Ֆինանսների անբավարար լինելը
կամ բացակայությունը

Հիմնախնդրի լուծման ուղիները.
1. Պետության կողմից նպատակային միջոցների ծավալների մեծացում
2. Դոնոր կազմակերպությունների հնարավորությունների ուղղորդում
3. Համայնքների հնարավորությունների ուսումնասիրություն:
Նպատակային գումարների հայթհայթումը պետության կամ դոնոր կազմակերպությունների կողմից ուղղված կլինի խնդրի կանոնակարգմանը, որը կարող է իրականանալ կամ
ուղղակի գնման, կամ բնակարանային վկայագրերի գնման միջոցով:
195 փախստական ընտանիքների բնակապահովման համար կպահանջվի 1.020 մլրդ
դրամ:
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ԾՐԱԳԻՐ թիվ 5
Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների
բնակարանային ապահովում

ՀՀ կառավարության ծրագրային ուղղություններից է զոհված ազատամարտիկների
ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված շարունակական աշխատանքը, որը
վերջին տարիներին բացառապես ընթանում է պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության
մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. «Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» թիվ 947-Ն որոշման պահանջներով է կանոնակարգվում զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկների) ընտանիքների բնակարանային խնդիրները:
Նպատակը.
Զոհված կամ
ապահովում

հաշմանդամ

դարձած

զինծառայողների

ընտանիքներին

բնակարանային

Հիմնախնդրի էությունը.
01.01.2013թ. դրությամբ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 84 (29 զոհվածի և 55 զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ: Նախորդած տարիներին Լոռու մարզում բնակարան
կամ բնակարան ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցություն են ստացել զոհվածի և
զինհաշմանդամի 221 ընտանիքներ:
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒԺԵՂ, ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
1. Լիարժեք տեղեկատվության առկայությունը
2. ՀՀ ՊՆ-ի աջակցությունը
3. Բնակարանի հաշվառման կարգի առկայությունը
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
1. Մարզային բյուջեի բացակայությունը
2. Համայնքային բյուջեների անբավարարությունը

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.

Պետության

կողմից

նպա-

տակային միջոցների տրամադրում
ՎՏԱՆԳՆԵՐ
1. Ֆինանսների անբավարար լինելը
կամ բացակայությունը

Հիմնախնդրի լուծման ուղին.
Պետության կողմից նպատակային միջոցների ծավալների մեծացում:
Նպատակային գումարների տրամադրումը պետության կողմից ուղղված կլինի խնդրի
կանոնակարգմանը:
84 շահառու ընտանիքների բնակապահովման համար կպահանջվի շուրջ 0.5 մլրդ դրամ:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Հավելված 6.1.1.

ՀՀ Լոռու մարզի Գյուղատնտեսությաւն ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ

Ոռոգման համակարգի օբյեկտներ

1
2
Ոռոգման ոլորտի օբյեկտների նորոգում ընդամենը,
այդ թվում`
1 Արջուտի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 4 կմ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Լոռու մայր ջրանցքի վերակառուցում` 47 կմ (13 շահառու
համայնք)
Լոռու մայր ջրանցքի «Տաշիր» դոտացիոն ջրանցքի
վերակառուցում` 12 կմ (13 շահառու համայնք)
Մղարթի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 12 կմ
Այգեհատի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 4 կմ
Մեծ Այրումի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 4կմ
Ճոճկանի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 4 կմ
Օձունի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 80 կմ
Գետիկի ջրամբարի մասնակի վերականգնում մինչև 5 մլն
խմ ծավալով (9 շահառու համայնք)
Սպիտակի N 2 պ/կ ճնշումային մետաղական
խողովակաշարի կառուցում (D=100մմ, Լ= 1 կմ)
Սպիտակի ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР-4 ե/բ
կիսախողովակներից 8 կմ երկարությամբ
Սարամեջ համայնքի ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
ցանցի կառուցում 6 կմ ընդհանուր երկարությամբ
Սարամեջ համայնքում փոքր ջրամբարի կառուցում 150
հազար խմ ծավալով
Լուսաղբյուր համայնքի ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
ցանցի կառուցում 6 կմ ընդհանուր երկարությամբ
Ծաղկաբեր համայնքի ոռոգման ներտնտ. ջրանցքի և
ցանցի կառուցում 6 կմ ընդհանուր երկարությամբ
Ծաղկաբերում փոքր ջրամբարի (400 հազար խմ) և
ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում 6 կմ երկար.
Նոր Խաչակապի պոմպակայանի և ոռոգման ներքին
ցանցի կառուցում 4,5 կմ երկարությամբ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
3

2014թ.

12,858,000.00

3,211,000.00

2016թ.

2017թ.

6

7

(հազ. դրամ)
Ընդամենը
պլանավորված
ֆինանսավորում
8

3,226,000.00

3,211,000.00

12,858,000.00

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում

4

2015թ.
5
3,210,000.00

Ճեղքվածք
(3-8)

0.00

9

80,000.00

10,000.00

25,000.00

25,000.00

20,000.00

80,000.00

0.00

1,880,000.00

485,000.00

455,000.00

465,000.00

475,000.00

1,880,000.00

0.00

360,000.00

85,000.00

100,000.00

90,000.00

85,000.00

360,000.00

0.00

250,000.00
100,000.00
80,000.00
125,000.00
2,000,000.00

63,000.00
24,000.00
15,000.00
37,000.00
500,000.00

62,000.00
26,000.00
25,000.00
26,000.00
500,000.00

65,000.00
22,000.00
20,000.00
31,000.00
500,000.00

60,000.00
28,000.00
20,000.00
31,000.00
500,000.00

250,000.00
100,000.00
80,000.00
125,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00

1,255,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,245,000.00

5,000,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00
200,000.00

46,000.00

57,000.00

45,000.00

52,000.00

200,000.00

0.00

150,000.00

38,000.00

37,000.00

35,000.00

40,000.00

150,000.00

0.00

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

30,000.00

25,000.00

40,000.00

25,000.00

120,000.00

0.00

150,000.00

40,000.00

30,000.00

50,000.00

30,000.00

150,000.00

0.00

350,000.00

80,000.00

100,000.00

80,000.00

90,000.00

350,000.00

0.00

100,000.00

30,000.00

25,000.00

25,000.00

20,000.00

100,000.00

0.00
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1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
Ղուրսալի պոմպակայանի և ոռոգման ներքին ցանցի
կառուցում 5,5 կմ երկարությամբ
Սարալանջի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 3 կմ
Լեռնավան համայնքում փոքր ջրամբարի կառուցում 100
հազար խմ ծավալով
Մեծ Պարնի համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР4 ե/բ կիսախողովակներից 6 կմ երկարությամբ
Կաթնաջուր համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР-4
ե/բ կիսախողովակներից 4 կմ երկարությամբ
Շիրակամուտ համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում ЛР4 ե/բ կիսախողովակներից 5 կմ երկարությամբ
Հարթագյուղի պ/կ-ի 250մ երկարությամբ մոտեցնող
ջրանցքի և գլխամասային ջրառ հանգուցի կառուցում
Կիրովի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
9,3 կմ երկարությամբ
Ամրակիցի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 4 կմ
Գյուլագարակի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 7կմ
Վարդաբլուրի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 14կմ
Կուրթանի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում` 15 կմ
Հովնանդարի դոտացիոն ջրանցքի հիմնանորոգման
աշխատանքներ (9 շահառու համայնք)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3
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4

5

6

120,000.00

25,000.00

30,000.00

60,000.00

30,000.00

30,000.00

100,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

120,000.00

20,000.00

20,000.00

80,000.00

15,000.00

100,000.00

20,000.00

25,000.00

25,000.00

370,000.00

90,000.00

95,000.00

90,000.00

80,000.00
140,000.00
280,000.00
300,000.00

18,000.00
35,000.00
60,000.00
85,000.00

22,000.00
35,000.00
80,000.00
65,000.00

20,000.00
35,000.00
70,000.00
74,000.00

30,000.00

8

35,000.00

0.00

60,000.00

0.00

30,000.00

100,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

120,000.00

0.00

20,000.00

22,000.00

23,000.00

80,000.00

0.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

100,000.00

0.00

25,000.00

0.00

95,000.00

370,000.00

0.00

20,000.00
35,000.00
70,000.00
76,000.00

80,000.00
140,000.00
280,000.00
300,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

12,000.00

0.00

12,000.00
3,211,000.0

9

120,000.00

12,000.00
12,858,000.0

7

3,210,000.0

3,226,000.0

3,211,000.0

12,858,000.00

Հավելված 6.2.1.
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ՀՀ Լոռու մարզի բնապահպանություն ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ

Բնապահպանական ծրագրեր համայնքներում

1

2

ՀՀ պետ բյուջեից մարզին հատկացվելիք գումարներ`
բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր
իրականացնելու համար, այդ թվում` ըստ համայնքների
1
2
3
4
5
6

Ալավերդի
Հաղպատ
Օձուն
Աքորի
Հագվի
Ախթալա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
3

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

4

5

6

7

(հազ. դրամ)
Ընդամենը
պլանավորվա
ծ ֆինանսավորում
8

1,135,000.00

223,500.00

276,500.00

300,000.00

335,000.00

1,135,000.00

540,000.00
134,000.00
149,498.7
137,000.00
137,000.00
38,000.00

120,000.00
27,000.00
12,498.7
30,000.00
30,000.00
4,500.00

130,000.00
32,000.00
42,000.00
32,000.00
32,000.00
8,500.00

140,000.00
35,000.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
10,000.00

150,000.00
40,000.00
50,000.00
40,000.00
40,000.00
15,000.00

540,000.00
134,000.00
149,498.7
137,000.00
137,000.00
38,000.00

223,998.7

276,500.0

300,000.0

335,000.0

1,135,498.7

1,135,498.7

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում

Ճեղքվածք
(3-8)

0.00

9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Հավելված 7.1.1.
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ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքաշինության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ

1
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Քաղաքաշինություն
2

Բնակարանային օբյեկտների բարելավում
ընդամենը, այդ թվում`
Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Ախթալայի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Շամլուղի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների հիմնանորոգում
Տաշիրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
Վանաձորի բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերի
վերելակների հիմնանորոգում
Լոռու մարզպետարանի շենքի վերանորոգում
ք.Վանաձորի Ավետիսյան թթ. 55;57;59 բ/շենքի
ամրացում
Վանաձորի բ/բնակարան շենքերի ջրագծերի և
կոյուղագծերի վերանորոգում
Լոռու մարզի բնակավայրերում Երկրաշարժից տուժած
եւ ոչ աղետի հետեւանքով անօթևան մնացած
ընտանիքների բնակարանային շինարարություն

Ֆինանսավորման կանխատեսվող
պլանավորում

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
3

2014թ.
4

2015թ.
5

2016թ.
6

2017թ.
7

13,280,000.0

3,650,000.0

3,210,000.0

3,210,000.0

500,000.0

200,000.0

100,000.0

250,000.0

100,000.0

150,000.0

60,000.0

20,000.0

20,000.0

50,000.0

20,000.0

10,000.0

10,000.0

300,000.0

120,000.0

60,000.0

300,000.0

120,000.0

270,000.0

120,000.0

100,000.0

100,000.0

900,000.0

150,000.0

250,000.0

250,000.0

440,000.0

140,000.0

100,000.0

10,000,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

(հազ. դրամ)
Ընդամենը
Ճեղքպլանավորված
վածք
ֆինանսավո–
(3-8)
րում
8

9

3,210,000.0

13,280,000.0

0.0

100,000.0

100,000.0

500,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

250,000.0

0.0

30,000.0

30,000.0

30,000.0

150,000.0

0.0

20,000.0

0.0

10,000.0

50,000.0

0.0

60,000.0

60,000.0

300,000.0

0.0

60,000.0

60,000.0

60,000.0

300,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

270,000.0

0.0

100,000.0

0.0

250,000.0

900,000.0

0.0

100,000.0

100,000.0

440,000.0

0.0

2,500,000.0

2,500,000.0

10,000,000.0

0.0
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1
II

2

ՀՀ Լոռու մազում բազմաբնակարան շենքերի
պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ

1

Մարզում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
անձնագրավորում

III

ՀՀ Լոռու մազում սողանքային աղետի դեմ
պայքարի միջոցառումներ (Նախնական

1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
6

հետազննություններ և ռեժիմային դիտարկումների
(մոնիթորինգի) ցանցի ստեղծում) , այդ թվում
Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս
Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ թաղամասի
սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային (Էնգելսի փող.,
մարզադաշտ, քիմ. գործարան) տեղամասեր
Վահագնի գյուղի սողանքային տեղամաս

Մազում սողանքային տարածքների բնակելի
տների տեխնիկական վիճակի հետազննում
(Ռեժիմային դիտարկումներ), որից
Օձուն գյուղի սողանքային տեղամաս
Կաճաճկուտ գյուղի սողանքային տեղամաս
Սանահին գյուղի սողանքային տեղամաս
Աքորի գյուղի սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ թաղամասի
սողանքային տեղամաս
Վանաձոր քաղաքի 3 սողանքային (Էնգելսի փող.,
մարզադաշտ, քիմ. գործարան) տեղամասեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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3

4

5

6

7

8

9

80,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

80,000.0

0.0

80,000.0

68,696.0

20,000.0

30,193.0

9,141.0
11,080.0

20,000.0

20,221.0

20,000.0

9,141.0

20,000.0

9,141.0

9,141.0
11,080.0

80,000.0

68,696.0

0.0

0.0

9,141.0
11,080.0

0.0
0.0

12,188.0

12,188.0

12,188.0

0.0

18,005.0

18,005.0

18,005.0

0.0

18,282.0

0.0

18,282.0
31,500.0
6,000.0
6,000.0
3,000.0
3,000.0

9,141.0
3,000.0

10,500.0

10,500.0

31,500.0

0.0

1,500.0
1,500.0

1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0

1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0

6,000.0
6,000.0
3,000.0
3,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0

4,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

4,500.0

0.0

9,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

9,000.0

0.0

3,257,721.0

3,249,641.0

3,249,641.0

13,460,196.0

13,460,196.0

1,500.0
1,500.0

7,500.0

9,141.0

3,703,193.0

0.0

Հավելված 8.2.1.
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Հ/Հ

ճանապար
հի կոդը

ՀՀ Լոռու մարզի ճանապարհաշինության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Համայնքի անվանումը

1

I

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Մարզային ա/ճանապարհների հիմնանորոգում
Տ-5-12 Ակներ-Մ-6
Հ-33
Հ-33-Արդվի
Հ-24
Հ-24-Հոբարձի
Հ-33
Հ-33-Հովնանաձոր
Հ-34
Հ-34-Բովաձոր
Հ-34
Հ-34-Ուռուտ
Տ-5-1
Շենավան-Արեւաշող
Տ-5-3 Մ-7 Գեղասար-Կաթնաջուր
Տ-5-4
Մեծ Պարնի-Հարթագյուղ-Խնկոյան
Տ-5-5 Լուսաղբյուր-Մ-7
Տ-5-28 Մ-3-Սարամեջ
Հ-160 Հ-160 Մ-7-Շենավան
Հ-161
Հ-161 Արեւաշող-Սպիտակ
Հ-164 Հ-164-Կաթնաջուր
Տ-5-23 Տաշիր-Դաշտադեմ
Տ-5-27 Կաթնառատ-Բլագոդարնոյե-Մեղվահովիտ
Հ-185 Մ-3-Ձորամուտ
Հ-186 Տաշիր-Պրիվոլնոյե
Տ-5-31 Մ-3 Լեռնապատ
Հ-171
Անտառամուտ-Վահագնի Մ-6
Հ-174 Վանաձոր-Դարպաս-Լեռնապատ
Տ-5-13 Մ-6 Ճոճկան-Քարկոփ
Հ-176 Ախթալա-Շամլուղ
Հ-177 Հ-177-Ալավերդի-Ակներ
Հ-178 Հ-178-Ախթալա-Մեծ Այրում
Հ-179 Հ-179-Մ-6-Շնող-Թեղուտ
Տ-5-21 Լեջան-Ագարակ
Տ-5-30 Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր
Տ-5-7- Շիրակամուտ-Լեռնավան
Հ-165 Հ-165-Խնկոյան-Լուսաղբյուր

1

2

3

14,370,000.0
500,000.0
140,000.0
90,000.0
160,000.0
100,000.0
50,000.0
70,000.0
270,000.0
480,000.0
80,000.0
300,000.0
100,000.0
200,000.0
210,000.0
570,000.0
300,000.0
60,000.0
400,000.0
240,000.0
240,000.0
270,000.0
400,000.0
220,000.0
60,000.0
200,000.0
120,000.0
80,000.0
500,000.0
500,000.0
160,000.0
3

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

2015թ.

4

5

4,830,000.0
500,000.0
140,000.0
90,000.0
160,000.0
100,000.0
50,000.0
70,000.0
270,000.0
480,000.0
80,000.0
300,000.0
100,000.0
200,000.0
210,000.0
570,000.0
300,000.0
60,000.0
400,000.0
240,000.0
240,000.0
270,000.0

4,920,000.0

2016թ.

2017թ.

6

7

2,000,000.0

2,620,000.0

6

7

400,000.0
220,000.0
60,000.0
200,000.0
120,000.0
80,000.0
500,000.0
500,000.0
160,000.0
4

5
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(հազ.
Ընդամենը
պլանավորված
ֆինանսավորում
8

14,370,000.0
500,000.0
140,000.0
90,000.0
160,000.0
100,000.0
50,000.0
70,000.0
270,000.0
480,000.0
80,000.0
300,000.0
100,000.0
200,000.0
210,000.0
570,000.0
300,000.0
60,000.0
400,000.0
240,000.0
240,000.0
270,000.0
400,000.0
220,000.0
60,000.0
200,000.0
120,000.0
80,000.0
500,000.0
500,000.0
160,000.0
8

դրամ)
Ճեղքվածք
(3-8)
9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
II

Հ-168

Հ-168 Մ-3 Սարամեջ
Մ-7 Մեծ Պարնի-Ծաղկաբեր
Հ-31
Հ-31-Դաշտադեմ
Հ-186 Հ-186 Տաշիր-Պրիվոլնոյե
Հ-187-Կաթնառատ-ՄեղվահովիտՀ-187 Նորամուտ
Հ-189 Հ-189 Մ-3-Սարատովկա-Նովոսելցովո
Հ-190 Մեծավան-Ձյունաշող-Պաղաղբյուր
Մ-8 Լերմոնտովո-ՄարգահովիտՏ-5-10 Ֆիոլետովո
Հ-172 Հ-172 Բազում-Ազնվաձոր
Հ-173 Հ-173 Մ-3 Լեռնապատ Քիլիսա
Հ-175 Հ-175 Մ-3 Արջուտ
Տ-5-13 Մ-6-Ճոճկան-Քարկոփ
Տ-5-16 Մ-6-Քարինջ-Հ-22
Տ-5-18 Ջիլիզա-Վրաստանի սահման
Հ-35
Հ-35-Կարմիր Աղեգի-Մղարթ
Հ-35
Հ-35-Կաճաճկուտ
Տ-5-30 Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր
Տ-5-2 Գոգարան-Շիրակամուտ
Հ-167 Սպիտակ-Լեռնանցք
Տ-5-25 Սարչապետ-Պրիվոլնոյե
Հ-184 Հ-184-Արծնի
Հ-190 Մեծավան-Ձյունաշող-Պաղաղբյուր
Հ-170 Մ-6-Քարաբերդ
Ինժեներական կառույցների հիմնանորոգում

Թումանյան-Մարց ա/ճան. քարաթափի մաքրում
Վանաձոր-Ալավերդի վրաստանի սահմ. ա/ճ 322 րդ կմ թունելի վերակառուցում
Մարզային ա/ճանապարհների պահպանում
III և շահագործում ըստ տ/շ
1 Սպիտակ
2 Գուգարք
3 Տաշիր
4 Ստեփանավան
5 Թումանյան
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1
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90,000.0
330,000.0
260,000.0
400,000.0

90,000.0
330,000.0
260,000.0
400,000.0

90,000.0
330,000.0
260,000.0
400,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0

360,000.0

360,000.0

360,000.0

0.0

300,000.0
200,000.0

300,000.0
200,000.0

300,000.0
200,000.0

0.0
0.0

200,000.0

200,000.0

200,000.0

0.0

20,000.0
400,000.0
120,000.0
600,000.0
300,000.0
220,000.0
280,000.0
600,000.0
500,000.0
400,000.0
270,000.0
400,000.0
250,000.0
500,000.0
300,000.0

20,000.0
400,000.0
120,000.0

20,000.0
400,000.0
120,000.0
600,000.0
300,000.0
220,000.0
280,000.0
600,000.0
500,000.0
400,000.0
270,000.0
400,000.0
250,000.0
500,000.0
300,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

900,000.0

600,000.0
300,000.0
220,000.0
280,000.0
600,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300,000.0

350,000.0

500,000.0

100,000.0

150,000.0

400,000.0

200,000.0

200,000.0

150,000.0
150,000.0

500,000.0
400,000.0
270,000.0
400,000.0
250,000.0
500,000.0
300,000.0
100,000.0

900,000.0

100,000.0

500,000.0

0.0

400,000.0

0.0

272,000.0

68,000.0

68,000.0

68,000.0

68,000.0

272,000.0

0.0

80,000.0
28,000.0
60,000.0
32,000.0
72,000.0
15,542,000.0

20,000.00
7,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.0
5,198,000.0

20,000.00
7,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.0
5,338,000.0

20,000.00
7,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.0
2,218,000.0

20,000.00
7,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.0
2,788,000.0

80,000.0
28,000.0
60,000.0
32,000.0
72,000.0
15,542,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Հավելված 8.3.1.
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ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին
(հազ. դրամ)
Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում

1

2

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում

Ընդամենը
պլանավորվա
ծ ֆինանսավորում

Ճեղքվածք
(3-8)

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

3

4

5

6

7

8

9

3,718,074.0

1,442,423.0

1,139,292.0

931,781.0

204,578.0

3,718,074.0

0.0

2,401,861.0
141,257.0
173,815.0
103,317.0

1,442,423.0

410,250.0
71,110.0
82,050.0
55,794.0

344,610.0
70,147.0
91,765.0
47,523.0

4

«ԼՈՌԻ ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ
Վանաձոր
Գյուլագարակ
Վարդաբլուր
Հոբարձի

5

Կուրթան

268,730.0

164,100.0

104,630.0

268,730.0

0.0

6
7

Գուգարք

550,982.0

277,876.0

273,106.0

550,982.0

Ամրակից

78,112.0

78,112.0

0.0
0.0

I
1
2
3

II

1

2

«ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ
Ասիական զարգացման բանկ
Ալավերդի, Արևածագ, Օձուն, Թեղուտ, Շնող,
Ճոճկան, Ստեփանավան, Ձյունաշող,
Դաշտադեմ, Մեծավան, Միխայլովկա,
Սարչապետ, Նովոսելցովո, Լեռնահովիտ
Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական
բանկ

204,578.0

2,401,861.0
141,257.0
173,815.0
103,317.0

0.0
0.0
0.0

78,112.0

0.0

3,660,000.0

915,000.0

915,000.0

915,000.0

915,000.0

3,660,000.0

0.0

2,200,000.0

550,000.0

550,000.0

550,000.0

550,000.0

2,200,000.0

0.0

1,460,000.0

365,000.0

365,000.0

365,000.0

365,000.0

1,460,000.0

0.0

1,313,000.0

0.0

Սպիտակ, Ախթալա, Տաշիր, Ջրաշեն
III

1

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

1,313,000.0

584,000.0

559,000.0

70,000.0

100,000.0

15,000.0
25,000.0
15,000.0
445,000.0

15,000.0
25,000.0
15,000.0
445,000.0

15,000.0
25,000.0
15,000.0
445,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0

1
2
3
4

Մեծ Այրում
Արդվի
Պուշկինո
Ճոճկան

5

Ապավեն

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

6

Գեղասար

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

2

3

4

5

6
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7

Հովնանաձոր

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

8

Ազնվաձոր

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

9

Կաթնառատ

7,000.0

7,000.0

7,000.0

0.0

Ջիլիզա

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

Սվերդլով

72,000.0

72,000.0

72,000.0

0.0

130,000.0

130,000.0

130,000.0

0.0

10
11
12

Բազում

13

Ուրասար

70,000.0

70,000.0

70,000.0

0.0

14

Դսեղ

45,000.0

45,000.0

45,000.0

0.0

15

Ղուրսալ

25,000.0

25,000.0

25,000.0

0.0

16

Լուսաղբյուր

5,500.0

5,500.0

5,500.0

0.0

30,000.0

30,000.0

30,000.0

0.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

0.0

17

Կաթնաղբյուր

18

Աթան

19

Լորուտ

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

20

Արջուտ

80,000.0

80,000.0

80,000.0

0.0

21

Թեղուտ
Ծաղկաբեր

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

25,000.0

25,000.0

25,000.0

2,500.0
20,000.0
25,000.0

2,500.0
20,000.0
25,000.0

2,500.0
20,000.0
25,000.0

0.0
0.0
0.0
0.0

170,000.0

0.0

170,000.0

0.0

22
23
24
25

26

Ծաղկաշատ
Բլագադարնոյե
Մարց
Շամլուղ, Անտառաշեն, Դեբետ, Լերմոնտովո,
Հալավար, Մարգահովիտ, Քարաբերդ,
Ֆիոլետովո, Գարգառ, Ահնիձոր, Կաճաճկուտ,
Մղարթ, Շամուտ, Չկալով, Քարինջ, Արծնի,
Լեռնահովիտ, Նովոսելցովո, Մեղվահովիտ,
Պաղաղբյուր, Սարչապետ, Արեւաշող,
Գոգարան, Լեռնանցք, Խնկոյան, Հարթագյուղ,
Նոր-Խաչակապ, Շենավան, Սարալանջ,
Պրիվոլնոյե, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

70,000.0

100,000.0

8,691,074.0 2,941,423.0 2,613,292.0 1,916,781.0 1,219,578.0
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Հավելված 8.4.1.

ՀՀ Լոռու մարզի գազաֆիկացման ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2014-2017 թվականներին

Հ/Հ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Համայնքի անվանումը
2
Քարաբերդ
Ձորագյուղ
Հալավար
Անտառաշեն
Բլագոդարնոյե
Մեղվահովիտ
Նորամուտ (Մեղվահովիտ)
Դաշտադեմ
Ձյունաշող
Պաղաղբյուր
Ձորամուտ
Գոգավան
Գետավան (Սարատովկա)
Նովոսելցովո
Ջիլիզա
Շամլուղ
Ծաղկաշատ
Շամուտ
Աթան
Նեղոց
Քարկոփ
Չկալով
Կաճաճկուտ
Ահնիձոր
Ակներ(Ալավերդի)
Թեղուտ
Հովնանաձոր
Արմանիս (Ստեփանավան)
Ուրասար
Կաթնաղբյուր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը
պահանջվող
ֆինանսավորում
3
67,000.00
57,000.00
59,000.00
47,000.00
75,000.00
57,800.00
39,000.00
69,400.00
73,400.00
71,080.00
105,400.00
36,600.00
23,800.00
73,000.00
311,000.00
160,000.00
133,400.00
67,000.00
67,000.00
31,000.00
63,000.00
19,000.00
59,800.00
97,400.00
64,800.00
71,500.00
31,900.00
84,700.00
64,600.00
76,200.00
2,256,780.00

Ֆինանսավորման կանխատեսվող պլանավորում
2014թ.

2015թ.

4

5

2016թ.

2017թ.

6
67,000.00

7

57,000.00
59,000.00
47,000.00
75,000.00
57,800.00
39,000.00
69,400.00
73,400.00
71,080.00
105,400.00
36,600.00
23,800.00
73,000.00
311,000.00
160,000.00
133,400.00
67,000.00
67,000.00
31,000.00
63,000.00
19,000.00
59,800.00
97,400.00
64,800.00
71,500.00
31,900.00
84,700.00
64,600.00
76,200.00
261,800.00

467,900.00

589,000.00

938,080.00
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(հազ.
Ընդամենը
պլանավորված
ֆինանսավորում
8
67,000.00
57,000.00
59,000.00
47,000.00
75,000.00
57,800.00
39,000.00
69,400.00
73,400.00
71,080.00
105,400.00
36,600.00
23,800.00
73,000.00
311,000.00
160,000.00
133,400.00
67,000.00
67,000.00
31,000.00
63,000.00
19,000.00
59,800.00
97,400.00
64,800.00
71,500.00
31,900.00
84,700.00
64,600.00
76,200.00
2,256,780.00

դրամ)
Ճեղքվածք
(3-8)
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Հավելված 9.1.1

ՑՈՒՑԱԿ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
Համայնքի անվանումը
1. Վանաձոր
2. Ալավերդի
3. Ախթալա
4. Թումանյան
5. Շամլուղ

6. Սպիտակ
7. Ստեփանավան
8. Տաշիր
9. Ագարակ
10. Ազնվաձոր
11. Աթան
12. Ահնիձոր
13. Ամրակից
14. Այգեհատ
15. Անտառամուտ
16. Ապավեն
17. Արդվի
18. Արծնի
19. Արջուտ
20. Արևածագ
21. Արևաշող
22. Աքորի
23. Բազում
24. Բլագոդարնոյե
25. Բովաձոր
26. Անտառաշեն
27. Գարգառ
28. Գեղասար
29. Գյուլագարակ
30. Գոգարան
31. Գուգարք
32. Դաշտադեմ
33. Դարպաս
34. Դեբետ
35. Դսեղ
36. Եղեգնուտ
37. Թեղուտ
38. Լեջան
39. Լեռնահովիտ

Բնակավայրի անվանումը
Վանաձոր քաղաք
● Ալավերդի քաղաք
● Ակներ գյուղ
● Ախթալա քաղաք
● Առողջարանին կից գյուղ
● Թումանյան քաղաք
● Քոբեր կայարանի գյուղ
● Շամլուղ քաղաք
● Ախթալա գյուղ
● Բենդիկ գյուղ
Սպիտակ քաղաք
● Ստեփանավան քաղաք
● Արմանիս գյուղ
Տաշիր քաղաք
Ագարակ գյուղ
Ազնվաձոր գյուղ
Աթան գյուղ
Ահնիձոր գյուղ
Ամրակից գյուղ
Այգեհատ գյուղ
Անտառամուտ գյուղ
Ապավեն գյուղ
Արդվի գյուղ
Արծնի գյուղ
● Արջուտ գյուղ
● Արջուտ կայարանին կից գյուղ
Արևածագ գյուղ
Արևաշող գյուղ
Աքորի գյուղ
Բազում գյուղ
Բլագոդարնոյե գյուղ
Բովաձոր գյուղ
Անտառաշեն գյուղ
Գարգառ գյուղ
Գեղասար գյուղ
Գյուլագարակ գյուղ
Գոգարան գյուղ
Գուգարք գյուղ
Դաշտադեմ գյուղ
Դարպաս գյուղ
Դեբետ գյուղ
Դսեղ գյուղ
Եղեգնուտ գյուղ
Թեղուտ գյուղ
Լեջան գյուղ
Լեռնահովիտ գյուղ
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40. Լեռնանցք
41. Լեռնապատ
42. Լեռնավան
43. Լերմոնտով
44. Լոռի Բերդ
45. Լորուտ
46. Լուսաղբյուր
47. Խնկոյան
48. Ծաթեր
49. Ծաղկաբեր
50. Ծաղկաշատ
51. Կաթնաղբյուր
52. Կաթնաջուր
53. Կաթնառատ
54. Կաճաճկուտ
55. Կարմիր Աղեկ
56. Կողես
57. Կուրթան
58. Հագվի
59. Հալավար

60. Հաղպատ
61. Հարթագյուղ
62. Հոբարձ
63. Հովնանաձոր
64. Ձյունաշող
65. Ձորագետ
66. Ձորագյուղ
67. Ձորամուտ
68. Ղուրսալ
69. Ճոճկան
70. Մարգահովիտ
71. Մարց
72. Մեդովկա
73. Մեծ Այրում
74. Մեծավան
75. Մեծ Պառնի
76. Մեղվահովիտ
77. Միխայելովկա
78. Մղարթ
79. Յաղդան
80. Նեղոց
81. Նովոսելցովո
82. Նորաշեն
83. Նոր Խաչակապ
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Լեռնանցք գյուղ
Լեռնապատ գյուղ
Լեռնավան գյուղ
Լերմոնտով գյուղ
Լոռի Բերդ գյուղ
Լորուտ գյուղ
Լուսաղբյուր գյուղ
Խնկոյան գյուղ
Ծաթեր գյուղ
Ծաղկաբեր գյուղ
Ծաղկաշատ գյուղ
Կաթնաղբյուր գյուղ
Կաթնաջուր գյուղ
Կաթնառատ գյուղ
Կաճաճկուտ գյուղ
Կարմիր Աղեկ գյուղ
Կողես գյուղ
Կուրթան գյուղ
Հագվի գյուղ
● Հալավար գյուղ
● Գյուլլուդարա գյուղ
● Հայդարլի գյուղ
● Քիլիսա գյուղ
Հաղպատ գյուղ
Հարթագյուղ գյուղ
Հոբարձ գյուղ
Հովնանաձոր գյուղ
Ձյունաշող գյուղ
Ձորագետ գյուղ
Ձորագյուղ գյուղ
● Ձորամուտ գյուղ
● Գոգավան գյուղ
Ղուրսալ գյուղ
Ճոճկան գյուղ
Մարգահովիտ գյուղ
Մարց գյուղ
● Մեդովկա գյուղ
● Կրուգլայա շիշկա գյուղ
● Մեծ Այրում գյուղ
● Փոքր Այրում գյուղ
Մեծավան գյուղ
Մեծ Պառնի գյուղ
● Մեղվահովիտ գյուղ
● Նորամուտ գյուղ
Միխայելովկա գյուղ
Մղարթ գյուղ
Յաղդան գյուղ
Նեղոց գյուղ
Նովոսելցովո գյուղ
Նորաշեն գյուղ
Նոր Խաչակապ գյուղ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

274

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ
84. Շահումյան
85. Շամուտ
86. Շենավան
87. Շիրակամուտ
88. Շնող
89. Չկալով
90. Պաղաղբյուր
91. Պետրովկա
92. Պրիվոլնոյե
93. Պուշկինո
94. Ջիլիզա
95. Ջրաշեն
96. Սարալանջ
97. Սարահարթ
98. Սարամեջ
99. Սարատովկա
100. Սարչապետ
101. Սվերդլով
102. Վահագնաձոր
103. Վահագնի
104. Վարդաբլուր
105. Ուռուտ
106. Ուրասար
107. Փամբակ
108. Քարաբերդ
109. Քարաձոր
110. Քարինջ
111. Քարկոփ
112. Օձուն
113. Ֆիոլետովո
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Շահումյան գյուղ
Շամուտ գյուղ
Շենավան գյուղ
Շիրակամուտ գյուղ
Շնող գյուղ
Չկալով գյուղ
Պաղաղբյուր գյուղ
Պետրովկա գյուղ
Պրիվոլնոյե գյուղ
Պուշկինո գյուղ
Ջիլիզա գյուղ
Ջրաշեն գյուղ
Սարալանջ գյուղ
Սարահարթ գյուղ
Սարամեջ գյուղ
● Սարատովկա գյուղ
● Գետավան գյուղ
Սարչապետ գյուղ
Սվերդլով գյուղ
Վահագնաձոր գյուղ
Վահագնի գյուղ
Վարդաբլուր գյուղ
Ուռուտ գյուղ
Ուրասար գյուղ
● Փամբակ գյուղ
● Փամբակ կայարանին կից գյուղ
Քարաբերդ գյուղ
Քարաձոր գյուղ
Քարինջ գյուղ
Քարկոփ գյուղ
● Օձուն գյուղ
● Ամոջ գյուղ
Ֆիոլետովո գյուղ
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Հավելված 9.2.

Մարզի համայնքների բնակչության թիվը
(ըստ ՀՀ ԱՎԾ 2013թ. հուլիսի 31-ի «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013թ. Հունվար-հունիսին» հրապարակման)

Հ/Հ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

1

2

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, այդ թվում`
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, ընդամենը`
այդ թվում`

I
1
2
3
4
5
6
7
8

ք.Վանաձոր
ք. Ալավերդի
ք. Ախթալա
ք. Թումանյան
ք. Շամլուղ
ք. Սպիտակ
ք. Ստեփանավան
ք. Տաշիր

II

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, ընդամենը`
այդ թվում`

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ագարակ
Ազնվաձոր
Աթան
Ահնիձոր
Ամրակից
Այգեհատ
Անտառամուտ
Անտառաշեն
Ապավեն
Արդվի
Արծնի
Արջուտ
Արևածագ
Արևաշող
Աքորի
Բազում
Բլագոդարնոյե
Բովաձոր
Գարգառ
Գեղասար
Գյուլագարակ
Գոգարան
Գուգարք
Դաշտադեմ
Դարպաս

Բնակչության թվաքանակը,
առ 01.01.2013
մշտական

առկա

3

4

235,537

217,103

138,832

131,488

86,199
13,855
2,106
1,755
820
12,881
13,443
7,773

96,705

82,327
13,221
2,013
1,457
796
12,147
12,905
6,622

85,615

1,155
380
281
218
522
263
306
259
85
177
239
1,043
821
2,515
2,065
1,116
227
231
1,478
916
1,870
1,065
4,278
127
1,664
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1,037
348
278
212
450
243
278
173
78
154
200
773
755
2,148
1,863
988
207
188
1,320
859
1,705
914
3,918
120
1,471
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1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

2

Դեբետ
Դսեղ
Եղեգնուտ
Թեղուտ
Լեջան
Լեռնահովիտ
Լեռնանցք
Լեռնապատ
Լեռնավան
Լերմոնտովո
Լոռի Բերդ
Լորուտ
Լուսաղբյուր
Խնկոյան
Ծաթեր
Ծաղկաբեր
Ծաղկաշատ
Կաթնաղբյուր
Կաթնաջուր
Կաթնառատ
Կաճաճկուտ
Կարմիր Աղեկ
Կողես
Կուրթան
Հագվի
Հալավար
Հաղպատ
Հարթագյուղ
Հոբարձի
Հովնանաձոր
Ձյունաշող
Ձորագետ
Ձորագյուղ
Ձորամուտ
Ղուրսալ
Ճոճկան
Մարգահովիտ
Մարց
Մեդովկա
Մեծ Այրում
Մեծավան
Մեծ Պարնի
Մեղվահովիտ
Միխայելովկա
Մղարթ
Յաղդան
Նեղոց
Նովոսելցովո
Նորաշեն
Նոր Խաչակապ
Շահումյան
Շամուտ
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3

4

821
2,137
893
684
837
1,302
1,221
1,661
1,363
912
405
843
917
259
377
1,195
181
767
1,536
880
393
174
381
2,117
402
153
668
1,035
736
83
177
259
334
332
464
1,559
3,466
496
440
741
4,578
1,839
167
713
429
233
292
152
1,201
631
1,934
257
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769
1,960
788
649
735
1,028
1,062
1,511
1,023
791
386
782
881
255
358
981
181
673
1,295
769
378
161
290
2,048
387
127
633
957
643
81
175
221
319
342
334
1,480
2,799
472
384
714
3,702
1,656
165
663
402
217
274
116
948
445
1,751
257
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1
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

2

Շենավան
Շիրակամուտ
Շնող
Չկալով
Պաղաղբյուր
Պետրովկա
Պրիվոլնոյե
Պուշկինո
Ջիլիզա
Ջրաշեն
Սարալանջ
Սարահարթ
Սարամեջ
Սարատովկա
Սարչապետ
Սվերդլով
Վահագնաձոր
Վահագնի
Վարդաբլուր
Ուռուտ
Ուրասար
Փամբակ
Քարաբերդ
Քարաձոր
Քարինջ
Քարկոփ
Օձուն
Ֆիոլետովո
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3

4

402
1,821
2,561
144
113
243
805
339
136
3,096
188
1,211
1,344
504
2,127
1,033
300
1,070
1,245
1,020
347
394
107
331
643
323
4,205
1,325
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360
1,608
2,485
140
98
191
750
321
131
2,757
139
1,057
1,229
429
1,463
912
295
1,001
1,094
933
328
350
121
292
589
317
3,949
1,178

278

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

Հավելված 12.1

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
1.Գուգարքի տարածաշրջան

1

1

Համայնքների
անավանումը

Հիմնախնդիրներ ըստ առաջնահերթության

Պահանջվող
գումարը
մլն դրամ

2

3

4

Վանաձոր

1. ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ա) Ճանապարհների փոսային կապիտալ նորոգումներ /2,480.00/;
բ) Մայթերի կապիտալ նորոգում /320.00/;
գ) Փողոցների գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում /90.00/;
դ) Աղբահանության տարբերակված համակարգում և վերամշակման համակարգ /4,050.00/;
ե) Գործարանային և Հալաբյան կամուրջների հիմնանորոգում /110.00/;
2. ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ա) Ծանրամարտի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կապիտալ
հիմնանորոգում /35.89/;
բ) Վանաձոր քաղաքում 25 մարզական խաղահրապարակների հիմնում /108.00/;
3. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ա) Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգմում /400.00/;
բ) Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգմում /60.00/;
գ) Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգմում /60.00/;
դ) 3-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող շենքերի ամրացում;
4. ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԵՌՆԱԹԱՓՈՒՄ, ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՉԱՓ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ա) Բազում թաղամասի գոտիավորման նախագծի պատվիրում /10.00/;
բ) Կենտրոն թաղամասի գոտիավորման նախագծի պատվիրում /25.00/;
գ) Խնձորուտ թաղամասի գոտիավորման նախագծի պատվիրում /8.50/;
5. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ա) Թիվ 8, 3, և 4 ՀՈԱԿ ՆՈւՀ-երի մասնաշենքերի կառուցում /469.00/

7,050.00

ընդամենը ՎԱՆԱՁՈՐ

8,226.39
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2

2

Գուգարք

3

Շահումյան

4

Լեռնապատ
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3

4

1.Մանկապարտեզի շենքի կառուցում, կահավորում, բակի բարեկարգում;

150.00

2. Ներհամայնքային Ճանապարհների, փողոցների փոսային նորոգումներ, ասֆալտապատում
3. Թիվ 9, 10 շենքերի տանիքների վերանորոգում;
4. Թիվ 3 շենքի ամրացում և նորոգում;
5. Մշակույթի տան հիմնանորոգում;
6. Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում;
7. Մարզադպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում;
8. Գյուղապետարանի շենքի վերակառուցում, վերականգնում;
9. Կաթի ընդունման, մշակման և իրացման արտադրամասի գործարկում;
10. Թիվ 10 և 11 փողոցների ջրահեռացման առվակների կառուցում;
11. Գուգարք համայնքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում;
1. Մարզամշակութային համալիրի գույքի և համապատասխան պարագաների ձեռք բերում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Նոր գերեզմանատան ճանապարհի բարեկարգում;
4. Սպորտդահլիճի վերանորոգում, ջեռուցման ապահովում;
5. Կանգառների կառուցում;
6. Ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
7. Եկեղեցու շին.աշխատանքների ավարտում և շրջակա տարածքի բարեկարգում;
8. Գերեզմանատան ցանկապատում և սողանքների վերացում;
9. Սելավատարի և հեղեղատարի կառուցման և մաքրման աշխատանքներ;
10. Համայնքի 12, 13, 14 և 19 փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում;
1. Գազատարի ներքին ցանցի ավարտում (5 կմ);
2. Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանաշինություն
3. Գյուղի գերեզմանների ճանապարհի բարեկարգում (մոտ 1 կմ); ;
4. Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում նոր գյուցում (1,5 կմ) ;
5. Որոշ արոտավայրերի ջրարբիացում;
6. Հին և նոր գյուղերի իրար կապող ճանապարհի լուսավորման ցանցի կառուցում (2 կմ)
7. Նոր գյուղի կոյուղու համակարգի կառուցում (11 կմ);

100.00
18.00
190.00
480.00
16.00
3.00
24.00
32.00
8.00
5.00
5.00
120.00
35.00
6.00
1.50
122.50
5.00
3.50
10.00
3.00
18.00
33.00
15.00

8. Սպորտ-մշակութային կենտրոնի հիմնում հին դպրոցի շենքում;
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1.50
7.50
100.00
20.00
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1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Ներհամայնքային Ճանապարհների կառուցում /10 կմ/;
3. Ոռոգման ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում /1900 մ/;
4. Արջուտ կայարանի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում;
5. Համայնքի մանկապարտեզի շենքի բարեկարգում;
1. Համայնքը խմելու ջրով ապահովում;
2. Ոռոգման ջրագծի վերանորոգում;
3. Մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերում;
4. Համայնքի լուսավորություն;
5. Կանգառների կառուցում;
6. Ներհամայնքային ճանապարհների հարթեցում;
7. Գյուղապետարանի նախկին շենքի վերափոխում սրահի;
8. Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռքբերում;
1. Մշակույթի տան հիմնանորոգում;
2. Փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում;
3. Ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
4. Խմելու ջրի համակարգի վերանորոգում (5 կմ);
5. Մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերում;
6. Արվեստի դպրոցի ջրամատակարարման և կոյուղացանցի կառուցում;
7. Աղբարկղների ձեռքբերում (30 հատ);
8. Կանգառների կառուցում (6 կանգառ)
9. Գյուղատնտեսության զարգացում;
1. Գյուղապետարանի շենքի մասնակի վերանորոգում;
2. Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում;
3. Գյուղամիջյան և դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում;
4. Մարզահամալիրի կառուցում;
5. Մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում;
6. Գերեզմանոցի ցանկապատում;
1. Գյուղատնտեսության զարգացում;
2. Սպորտդահլիճի վերանորոգում, ջեռուցման ապահովում;
3. Ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
4. Մանկապարտեզի կառուցում;
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32.00
200.00
8.00
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1. Համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցում;
2. Մանկապարտեզի շենքի կառուցում;
3. Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանաշինություն;
1. Ձորագետի հենապատի կառուցում;
2. Մշակույթի տան վերանորոգում;
3. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
4. Կիսակառույց մանկապարտեզի շենքի շինարարության ավարտում;
1. Ներհամայնքային ճանապարհների, փողոցների նորոգում, ասֆալտապատում;
2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում (շահառուների թիվը՝ 173);
3. Գերեզմանատան ցանկապատում;
4. Փողոցային լուսավորության վերականգնում;
5. Մշակույթի կենտրոնի շենքի վերանորոգում;
1. 50 տեղանոց մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, կահավորում և գազաֆիկացում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների, փողոցների նորոգում, ասֆալտապատում;
3. Խմելու ջրի ներին ցանցի վերակառուցում (2.5 կմ);
4. Մշակույթի տան և գյուղապետարանի վարչական շենքի կառուցում;
5. Գազաֆիկացման ներհամայնային ցանցի ընդլայնում;
1. Ներհամայնքային ճանապարհների ամենամյա վերանորոգում;
2. Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլանում (20 կետ);
3. Խմելու ջրի ջրատարի և ներհամայնային ցանցի վերանորոգում (25 կմ);
4. Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի իրականացում;
5. Համայնքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում, սեյսմիկ քարտեզի ստեղծում;
6. Գյուղապետարանի վարչական շենքի տանիքի հիմնանորոգում և աշխատասենյակների վերանորոգում;
7. Հանաձոր գետի ափերով հակահեղեղային ցանցապատնեշների կառուցում;
8. Համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում;
1. Համայնքի վարչական շենքի կառուցում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում;
3. Համայնքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում;
1. Համայնքի ներքին ճանապարհների բարեկարգում;
2. Համայնքի կենտրոնի՝ մշակույթի տան, գրադարանի, գյուղապետարանի, բուժկետի և փոստային
բաժանմունքի կառուցում;
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1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում, բարեկարգում;
2. Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշարձանի և կից թանգարանի
վերանորոգում;
3. Դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում;
4. Սելավատարի և հեղեղատարի կառուցման և մաքրման աշխատանքներ;
1. Ներքին ցանցի գազատարի կառուցում;
2. Գերեզմանատան ճանապարհի բարեկարգում;
3. Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում;
4. Համայնքի մանկապարտեզի վերաշահագործում;
5. Գյուղապետարանի մասնաշենքի ձեռքբերում;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Ջրամատակարարում, ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում;
3. Միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Բուժկետի կառուցում;
3. Դպրոցի կառուցում;
4. Համայնքի ներքին ճանապարհի բարեկարգում (2կմ);
1. Բնակարանաշինություն (60 բնակարան);
2. Մրգի փոքր վերամշակման ձեռնարկության շահագործում;
3. Համայնքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում;
4. Համայնքի գազաֆիկացում (7 կմ);
1. Գյուղատնտեսության զարգացում (գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում);
2. Ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
3. Գերեզմանատան ցանկապատում;
Գուգարքի տարածաշրջան

Վանաձոր
ՎԱՆԱՁՈՐ ԵՎ ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
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2.65
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2.Սպիտակի տարածաշրջան
Հ/Հ

Համայնքների
անավանումը

Հիմնախնդիրներ ըստ առաջնահերթության

Պահանջվող
գումարը
մլն դրամ

1

2

3

4

1

Սպիտակ

1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի, գլխավոր հատակագծի կազմում, հաստատում
2. Հասցեավորման անցկացում
3. Բնակարանաշինություն
4. Քաղաքպետարանի վարչական շենքի վերանորոգում
5. Երաժշտական դպրոցի շենքը համայնքային սեփականություն ճանաչելու, վերանորոգման աշխատանքների
իրականացում
6. Գեղարվեստի դպրոցի շենքի վերանորոգում
7. Մարզադպրոցի շենքը համայնքային սեփականություն ճանաչելու, վերանորոգման աշխատանքների
իրականացում
8. Փողոցների հիմնանորոգում
9. Լուսակիրների տեղադրում
10. Պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող, Քրրք-Քըրքորյան թաղամաս տանող, միաթռիչք, 19-րդ
դարի կամրջի հիմնանորոգում
11. Քաղաքային գերեզմանատան տարածքի բարեկարգում, լուսավորության անցկացում
12. Փողոցային լուսավորություն
13. Ըմբշամարտի դահլիճի կառուցում
14. Գրիգոր Lուսավորիչ թաղամասի գազաֆիկացում
15. Մշակույթի տան շենքի գազաֆիկացում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում
16. Բարեգործական ճաշարանի հիմնանորոգում
17. Կանաչապատում, բարեկարգում
18. Կոյուղագծերի, խմելու ջրագծերի վերանորոգում, հիմանորոգոմ, նորերի կառուցում
19. Սոցիալական ձեռնարկությունների հիմնում
20. Այգեստան թաղամասի հենապատի վերականգնում
21. Աղբարկղների ձեռք բերում
22. Աղբավայրի օրինականացում
23. Գույքի ձեռք բերում
24. Համայնքի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի տպագրություն
25. Նախագծային աշխատանքներ

ընդամենը՝ Սպիտակ
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1. Նոր կառուցվող համայնքային կենտրոնի համար գույքի և համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Ոռոգման ցանցի և պոմպակայանի կառուցում;
4. Նախադպրոցական շենքի կառուցում;
5. ԴՏ-75 մակնիշի տրակտորի ձեռքբերում ռոտոր կոչվողսարքավորման հետ միասին ;
6. Սպորտդահլիճի կառուցում;
7. Փողոցների գիշերային լուսավորություն;
1. Համայնքի խմելու ջրի արտաքին ցանցի (5 կմ)և ջրամբարի կառուցում;
2. Համայնքի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի և ջրամբարի կառուցում;
3. Համայնքի սելավապատ առուների կառուցում;
4. Համայնքի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում (14 կմ);
5. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
6. Գյուղատնտեսական նշանակության մեքենաների հավաքակայանի ստեղծում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Ճանապարհների ասֆալտապատում;
3. Համայնքի խմելու և ոռոգման ջրերի համակարգերի բարելավում;
4. Դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում;
5. Հանդիսությունների սրահի կառուցում;
1. Ընտանիքներին բնակարաններով ապահովում, բնակարանաշինություն;
2. Միջհամայնքային և ներհամայնքային Ճանապարհների ասֆալտապատում;
3. Մանկապարտեզի շենքի շինարարության ավարտում և գործարկում;
1. Ոռոգման ջրամբարի կառուցում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Խմելու ջրի ներքին ցանցի և ջրավազանի նորոգում;
4. Փողոցային լուսավորության ապահովում (3 կմ);
5. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
6. Սելավատարի և հեղեղատարի կառուցման և մաքրման աշխատանքներ;
1. Բնակֆոնդի վերականգնում (25 ընտանիք);
2. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
3. Բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայպանների բարելավում
4. Խմելու ջրի ցանցի նորոգում (15 կմ);
5. Միջհամայնքային (5 կմ) և ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
6. Մարզադահլիճի վերանորոգում;
7. Տարերային աղետներից պաշտպանվածություն;
8. Պպրոցական ավտոբուսի ձեռքբերում;

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1. Համայնքի ներքին ճանապարհների բարեկարգում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորում;
3. Գազաֆիկացում;
4. «Չիչխան» գետի կամուրջի հիմքի ամրացում և ափամերձ տարածքի գաբյոնապատում;
5. Համայնքի կենտրոնի դահլիճի բեմի վերանորոգում և կահավորում;
6. Խմելու ջրի 2-րդ ջրավազանի վերանորոգում և խորքային հորի վերականգնում;
7. Համայնքի կենտրոնի տարածքին կից կառուցապատման գոտու ստեղծում;
1. Խմելու ջրի ջրագծի կառուցում, մատակարարման բարելավում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում;
3. Հակակարկտային կայանի կառուցում;
1. Համայնքի գլխավոր ճանապարհի ասֆալտապատում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Մանկապարտեզի շենքի կառուցում;
4. Համայնքի երկու կամուրջների վերանորոգում;
5. Համայնքը խմելու և ոռոգման ջրամատակարարումով ապահովում;
6. Համայնքի սելավատար առուների պատնեշների կառուցում;
1. Գյուղատնտեսության զարգացում;
2. Ոռոգման ցանցի պոմպակայանի վերակառուցում;
3. Միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
4. Մշակույթի տան և համայնքի կենտրոնի կառուցում;
5. Հին գերեզմանատան ցանկապատում;
6. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
7. Բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում (1.5-2 կմ);
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3. Համայնքի գազաֆիկացում;
1. Գյուղատնտեսության զարգացում;
2. Դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում, շենքի ջեռուցման ապահովում;
1. Հանդիսությունների սրահի հիմնական կապիտալ նորոգում;
2. Ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
3. Խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցերի կապիտալ վերանորոգում;

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1. Մշակույթի տան և գրադարանի համար գույքի ձեռքբերում, համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացում;
2. Ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
3. Համայնքի միջնակարգ դպրոցի գազաֆիկացում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3. Մանկապարտեզի մասնաշենքի վերակառուցում և կահավորում;
4. Ներհամայնքային ջրային ցանցի մաշվածության, ակունքի աղտոտվածության վերացում;
1. Անհատական բնակարանաշինություն;
2. Մշակույթի տան և համայնքի կենտրոնի կառուցում;
3. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Մանկապարտեզի կառուցում;
3. Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում /5 կմ/;
4. Գազի ներքին ցանցի ընդլայնում /2.5 կմ/;
5. Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և ընդլայնում /5 կմ/;
6. Միջհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում, գյուղանիջյան ճանապարհի վերանորոգում;
7. Սպորտդահլիճի կառուցում;
1. Տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար բավարար երթևեկության պայմանների ապահովում
2. Եկեղեցու վերականգնում;
3. Խմելու ջրի ներքին հին ցանցի վերականգնում;
4. Բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում (պար-նյութ, թունաք-ներ և այլն);
5. «Ներքին ջուր» կոչվող գետակի մաքրում;
1. Բնակելի ֆոնդի վերականգնում, բնակարանաշինություն;
2. Համայնքի այուղամիջյան ճանապարհների բարեկարաում;
3. Խմելու ջրի ջրատարի կառուցում;
1. Կարիքավոր և երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին բնակարաններով ապահովում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների բարեկարգում;
3. Ոռոգման ջրի ջրագծի կառուցում;

ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

5.00
1.50
50.00
2.00
4.00
837.00
70.00
65.00
200.00
50.00
15.00
17.00
15.00
20.00
50.00
2.40
0.60
0.50
1,960.00
20.00
10.00
1,410.00
90.00

12,014.90
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3. Տաշիրի տարածաշրջան
Հ/Հ

Համայնքների
անավանումը

1

2

1

Հիմնախնդիրներ ըստ առաջնահերթության

Պահանջվող
գումարը
մլն դրամ

3

4

1. Համայնքային կենտրոնի վերականգնում;
2. Մշակույթի տան հիմնանորոգում;
3. Բաղրամյան փողոցի վրա նոր կամուրջի կառուցում;
4. Նոր աղբավայրի կառուցում;
5. Կտուրների և շքամուտքերի հիմնանորոգում;
6. Ներքաղաքային ջրացանցի հիմնանորոգում;
7. Համայնքի փողոցների լուսացանցերի ընդլայնում;
8. Ներքաղաքային փողոցների ասֆալտապատում;
9. 10-րդ բ/շ ուժեղացում;
10. Ֆուտբոլի նոր մարզադաշտի կառուցում մեկ տրիբունայով;
11. Լողավազանի վերականգնում:

Տաշիր

195.00
75.00
25.00
50.00
160.00
600.00
10.00
270.00
260.00
30.00
80.00

ընդամենը՝ Տաշիր
2

Մեծավան

3

Սարչապետ

4

Նորաշեն

5

Լեռնահովիտ

1

2

1,755.00

1. Բարձր բերքատվության կարտոֆիլի արտադրության կազմակերպում;
2. Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման շուկայի կառուցում;
3. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում ;
1. Մշակույթի տան շենքի վերանորոգում;
2. Պարզ տիպի սպորտային հրապարակի կառուցում, մարզասարքավորումների և մարզահագուստի
ձեռքբերում;
3. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում;
2. Մշակույթի տան վերանորոգում;
3. Համայնքի ներքին ճանապարհների բարեկարգում;

30.00
10.00
100.00
20.00
10.00
50.00
5.00
35.00
10.00

1.Մարզամշակութային համալիրի համար գույքի և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում;
4

3

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1.50
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6

Կաթնառատ

7

Բլագոդարնոյե

8

Միխայլովկա

9

Մեդովկա

10

Նովոսելցովո

11

Ձյունաշող

12

Ձորամուտ

13

Պետրովկա

1

2

Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü



1. Դպրոցի շենքի շինարարություն;
2. Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
1. Մարզամշակութային համալիրի համար գույքի և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում;
2. Գյուղատնտեսության զարգացում;
3. Գերեզմանատան ճանապարհի բարեկարգում;
4. Համայնքի գազաֆիկացում;
1. Անհրաժեշտ գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում;
2. Միջհամայնքային և ներհամայնքային Ճանապարհների վերանորոգում;
3. Խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում և վերակառուցում;
1. Մշակույթի տան կիսակառույց շենքի շինարարության ավարտում;
2. Համայնքի Կրուգլայա-Շիշկա գյուղի խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցի վերանորոգում;
3. Կրուգլայա-Շիշկա գյուղը հանրապետական նշանակության ավտոմայրուղուն կապող ճանապարհի
կապիտալ վերանորոգում;
4. Համայնքի գիշերային լուսավորության վերականգնում;
5. Գյուղապետարանի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում;
1. Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի վերանորոգում;
2. Դպրոցի շենքի կառուցում;
3. Գյուղից մայրուղի ճանապարհի նորոգում;
1. Համայնքի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում;
2. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
4. Գազաֆիկացում;
5. Համայնքի դպրոցի վերանորոգում;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների և սելավատարների նորոգում;
3. Գյուղի ներքին խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում, ջրամատակարարման բարելավում;
1. Գյուղատնտեսության զարգացում, շահութաբերության բարձրացում;
2. Ճանապարհային տնտեսություն, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3. Համայնքի գազաֆիկացում;
4. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;

32.00
1.20
8.00
5.00
40.00
30.00
9.00
20.00
80.00
80.00
50.00
15.00
10.00
5.00
0.30
10.00
0.00
4

3

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

450.00
10.00
20.00
1.00
10.00
2.00
35.00
21.00
50.00
36.00
60.00
12.00
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Պաղաղբյուր

15

Դաշտադեմ

16

Մեղվահովիտ

17

Արծնի

18

Ապավեն

19

Պրիվոլնոյե

20

Սարատովկա



Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü

1. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում, բարեկարգում;
2. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
3. Համայնքում կաթի վերամշակման արտադրամասի, պանրագործարանի հիմնում;
1. Գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացում;
2. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում;
3. Գյուղապետարանի կապիտալ վերանորոգում;
1. Խմելու ջրի ցանցի շահագործում Նորամուտ գյուղում;
2. Մեղվահովիտ գյուղի ջրագծի վերանորոգում;
3. Միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում;

70.00
10.00
10.00
12.00
15.00
15.00
15.00
10.00

1. Նորաշեն-Արծնի ճանապարհահատվածի (4.4 կմ) և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգում;
2. Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, կիսաֆաբրիկատների արտադրություն;
1. Համայնքի գազաֆիկացում (2.5 կմ);
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3. Համայնքում առկա չգործող դպրոցի ներեգում և շահագործում;
1. Խմելու ջրի արտաքին ցանցի վերակառուցում (5 կմ);
2. Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում (10 կմ);
3. Մշակույթի տան հիմնանորոգում և կահավորում;
4. Մանկապարտեզի վերանորոգում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում (4 կմ);
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում (3-4 կմ);;
3. Գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացում;
4. Համայնքի բնակչության մշակութային կյանքի և հանգստի բարելավում;

Ընդամենը

ՏԱՇԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

15.00
10.00
4.00
5.00
30.00
300.00
80.00
60.00
7.00
4.00
15.00
5.00

4,071.00

4.Թումանյանի տարածաշրջան
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Համայնքների
անավանումը

Հիմնախնդիրներ ըստ առաջնայնության

Պահանջվող
գումարը
մլն դրամ

2

3

4

1. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ;

262.00

ա) Երկթեք տանիքով բազմաբնակարան 20 շենքերի տանիքների վերանորոգում /200.00/;
բ) Հարթ տանիքով բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերափոխում երկթեքի /30.00/
գ) Բազմաբնակարան 5 շենքերի նկուղային հարկերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման գծերի նորոգում /23.00/;
դ) Վերելակների վերանորոգում /9.00/;

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ;

1

Ալավերդի

324.50

ա) Քաղաքի կենտրոնական փողոցների և բակերի ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգում /120.0/;
բ) Քաղաքի հենապատերի և Զորավար Անդրանիկ փողոցի եզրաքարերի ներեգում /18.00/;
գ) Էնգելս թաղամասի սեփական տներ տանող ճանապարհի հիմնանորոգում /32.00/;
դ) Թուրքմենական թաղամաս տանող ճանապարհների ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգում /100.0/;
ե) Սանահին կայարան թաղամասի ճանապարհի ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգում /18.00/;
զ) Քաղաքի փողոցների մայթերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում (Էնգելս, Թումանյան փողոցի
միջնամաս, Երիտասարդական, Զորավար Անդրանիկ) /18.00/;
է) Սանահին Սարահարթի ճանապարհի ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգմանը զուգահեռ ջրահեռացման ցանցի
կառուցման աշխատանքների իրականացում /10.50/;
ը) Սանահին Սարահարթ թաղամասի կենտրոնական հրապարակի բարեկարգում /8.00/;

3. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ;

1

2

253.45

ա) Քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցի նորոգում /160.00/;
բ) Ավտոբուսի կանգառների վերանորոգում և նորերի կառուցում /5.60/;
գ) Ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող նշանների և լուսաֆորների տեղադրում, ճանապարհների
գծանշում /8.30/;
դ) Համայնքի Սանահին Սարահարթ թաղամասի 3/5 շենքի հարևանությամբ գտնվող խաղահրապարակի նորոգում
և արհեստական խոտածածկույթի տեղադրում /8.19/;
ե) Համայնքի Դեբեդ թաղամասի թիվ 9 դպրոցի հարևանությամբ գտնվող խաղահրապարակի նորոգում և
արհեստական խոտածածկույթի տեղադրում /7.86/;
զ) Համայնքի Սանահին կայարան թաղամասում արհեստական խոտածածկով հրապարակի կառուցում /13.50/;
է) Համայնքի Սանահին Սարահարթ թաղամասում արհեստ. խոտածածկով 2 խաղահրապարակի կառուցում /15.00/;
ը) Էնգելս թաղամասի զբոսայգու վերակառուցում և բարեկարգում /30.00/;
թ) Կամուրջների բարեկարգում /5.00/;
3
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4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ;

532.50

ա) Սանահինի վանական համալիրի վերականգնում /280.00/;
բ) Ակներ թաղամասի համայնքային կենտրոնի նորոգում /70.00/;
գ) Սանահին թաղամասի համայնքային կենտրոնի նորոգում /47.00/;
դ) Սանահին-Ակներ ճանապարհի ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգում /50.00/;
ե) Սանահինի գյուղական թաղամասում խմելու ջրի ներին ցանցի կառուցում /28.00/;
զ) Մադան թաղամասի աղբյուրների ջրամատակարարման վերականգնում /17.50/;
է) Ակներ թաղամասի աղբյուրների ջրամատակարարման վերականգնում /30.00/;
ը) Սանահին և Ակներ թաղամասերում աղբահանության կազմակերպում /10.00/;

5. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ;

1

Ալավերդի

328.49

ա) Քաղաքի սանիտարական մաքրման, սեզոնային աշխատանքների համար անհրաժեշտ տրանսպորտային
միավորների ձեռքբերում (2 աղբատար մեքենա, բեռնատար ինքնաթափ մեքենա, ջրցան մեքենա, աղ ցրող մեքենա,
բուլդոզեր, գրեյդեր, լուսավորության համակարգի սպասարկման համար աշտարակավոր մեքենա) /157.00/;
բ) Կափարիչով մեծ աղբարկղների զեռբերում (60 հատ) /10.00/;
գ) Հետիոտնային անցումներում փոքր աղբարկղների տեղադրում /3.49/;
դ) Լուսավորության համակարգի արդիականացում՝ էներգախնայող լուսային լուսակետերի տեղադրում (100 հատ)
/130.00;
ե) Պլաստիկ տարաների համար մամլիչ սարքավորման ձեռքբերում /4.00/;

6. ՄՇԱԿՈՒՅԹ;

259.00

ա) Սանահին Սարահարթ թաղամասի մշակույթի պալատի բեմի, ետնաբեմի, լուսային տեխնիկայի
արդիականացում, բեմական հագուստի (վարագույր) ձեռքբերում /50.00/;
բ) Ա. Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում /70.00/;
գ) Նոր նախակրթարանների ստեղծում /2.00/;
դ) Համայնքային ենթակայության հիմնարկներում խմբերի քանակի ավելացում /7.00/;
ե) Թիվ 1 և 4 ՆՈՒՀ-ն մասնակի նորոգում /30.00/;
զ) Օ. Գորբունովի անվան մարզադպրոցի շենքի հիմնանորոգում /80.00/;
է) Մանկապատանեկան թատերական ստուդիայի հիմնում /3.00/;
ը) Ժող. գործիքների և ժող. թատրոնի աշխատանքների ֆինանսավորում (ամբողջ տարին) /10.00/
թ) Մշակութային կոլեկտիվների համար երաժշտական գործիքների, բեմական զգեստների, ձայնային տեխնիկայի
ձեռքբերում /6.00/;
ժ) «Թումանյանական աշխարհ» շաբաթաթերթի պահպանում /1.00/;

7. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ;

1

2

737.90

ա) Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և բժշկական տեխնիկայի հագեցման աշխատանքների
ավարտ /420.00/;
բ) Դիահերձարանի կառուցում /80.00/;
3
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գ) Բուժօգնության «համայնքային պատվերի» ներդրում՝ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և
կանխարգելման նպատակով /6.60/;
դ) Առողջ ապրելակերպին նպաստող ուսուցողական և քարոզչական ծրագրերի իրականացում /2.00/;
ե) Համայնքի մանկապարտեզների սաներին վիտամիններով հարուստ լր. սննդով ապահովում /36.00/;
զ) Հղիներին լրացուցիչ սննդի տրամադրում /18.00/;
է) Համայնքի տուբերկուլյոզով հիվանդներին սննդի տրամադրում /3.60/;
ը) Համայնքի երեխաներին ճամբարների ուղեգրերի տրամադրում /31.50/;
թ)Համայնքի բնակիչներին առողջարանների ուղեգրերի տրամադրում /26.80/;
ժ) Կանանց կրծքագեղձի մամոգրաֆիա /6.60/;
ի) Տղամարդկանց շականակագեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն /6.60/;
լ) Համայնքի հիմնարկ-ձեռնարկություններում կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպում /10.20/;
խ) Բարեգործական ճաշարանների գործունեության պահպանում /80.00/;
ծ) Կրթական ծրագրերի իրականացում՝ աղքատության հաղթահարման նպատակով /10.00/;

8. ԱԻ և ՔՊ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ;

1

Ալավերդի

361.00

ա) Մաքրել հակահեղեղային կառույցները և սելավատարները կենցաղային, շինարարական և այլ բերվածքային
աղբակույտերից, վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան թմբերը՝ ներգրավելով քաղաքի
բնակչությանը /37.00/;
բ) Զորավար Անդրանիկի 50/ա հասցեում գտնվող ապաստարանի մուտքերի սանիտարական վիճակը բարելավել՝
մաքրելով աղբակույտերից և երկաթյա դռների փոխարինումով /1.00/;
գ) Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնել վտանգավոր վայրերի քարաթափումների ռիսկի
նվազեցման ուղղությամբ աշխատանքներ /15.00/;
դ) Մկնդեղի պահեստարանում ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ շինարարական աշխատանքների իրականացում
/300.00/;
ե) Համայնքի կանաչապատ և անտառային գոտիների վերականգնում (ծառատունկ) /8.00/;

9. ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ;

40.00

ա) Բազմալեզու տեղեկատվական սարքավորումների տեղադրում (քաղաքի երթուղիներ, զբոսայգիներ,
զվարճանքի կենտրոններ, հյուրանոցներ, քարտեզ և այլն) /5.00/;
բ) Քաղաքի մասին տեսահոլովակի և ֆիլմի նկարահանում՝ մարքետինգային գործողությունների ծրագրերն
իրականացնելու համար /2.00/;
գ) Բազմալեզու բուկլետների և բրոշյուրների տպագրում պատմամշակութային արժեքներով, երթուղիներով, ինչպես
նաև առաջին անհրաժեշտության հեռախոսահամարներով (շտապ օգնություն, փրկարար ծառայություն,
ոստիկանություն, թեժ գիծ, համացանց և այլն) /3.00/;
ե) Սպասարկման ոլորտը քաղաքում բարելավելու նպատակով ամենամյա մրցույթ-փառատոնների կազմակերպում
(քաղաքի լավագույն ռեստորան, հյուրանոց, սրճարան, բարմեն, խոհարար, մատուցող և այլն) /30.00/;

ընդամենը՝
1

2

3,098.84

Ալավերդի
3
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1. Սանիտարական մաքրում;
2. Արտաքին լուսավորություն;
3. Բակերի բարեկարգում (տաղավարների ու նաստարանների տեղադրում);
4. Թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում;
5. Թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում;
6. Խաղահրապարակի գույքի ու խաղերի ավելացում, կանաչապատում;
7. Քաղաքային մարզադաշտի նորոգում;
8. Գերեզմանատան ցանկապատում;
9. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում;
10. Խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգում;
11. Առողջության կենտրոնի շենքի կառուցման համաֆինանսավորում;
12. Ոռոգման ջրագծի վերանորոգում;
13. Եկեղեցու գմբեթի հիմնանորոգում;
14. Եկեղեցու տարածքին կից տարածքում զուգարանի կառուցում;
15. Ոռոգման ջրագծի անցկացում եկեղեցու տարածքում;
16. Հանքերի թանգարանի ստեղծում;
17. Շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում;
18. Խորովածի փառատոնի անցկացում;
19. Առափնյա և երկաթուղային թաղամասերի գազաֆիկացում;
20. Րաֆֆի և Սայաթ-Նովա փողոցների խմելու ջրատարի անցկացում;
21. Ճանապարհների վերանորոգում;
22. Կանգառի կառուցում;
23. Սվինեց թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում;
24. Համայնային կենտրոնի համար գույքի ձեռքբերում;
25. Համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզի համար գույքի ձեռքբերում;
26. Համայնքի Բարիտ թաղամասի խաղահրապարակի կառուցում;
27. Համայնքի Սարահարթ թաղամասի խաղահրապարակի կառուցում;
Ախթալա`
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1.20
1.90
5.00
5.50
11.00
6.00
6.00
2.80
70.00
187.50
65.50
3.50
297.50
3.50
0.50
40.00
14.00
3.00
18.00
4.00
15.60
1.90
4.50
2.60
0.50
11.00
6.00

788.50
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2

Թումանյան

ընդամենը

4

Շամլուղ

ընդամենը
5

Աթան

6

Ահնիձոր

1

2
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4

3

57.43
5.15
12.00
160.00
5.67
13.50

1. Մշակույթի տան գույքի ձեռքբերում;
2. Դպրոցի մարզադահլիճի գույքի ձեռքբերում;
3. Բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում;
4. Դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի կապիտալ նորոգում, գույքի ձեռքբերում;
5. Համայնքի 1-ին թաղամասի ներհամայնքային ջրամատակարարման ներքին ցանցի ներեգում;
6. Համայնքի 2-րդ թաղամասի խմելու ջրատարների փոխարինում;
7. Աղբահանության ծառայության գծով Ալավերդի քաղաքի հետ միջհամայնքային համագործակցություն;
8. Բիզնես կենտրոնի հիմնում;
9. Համայնքային պաշտոնական կայքի ստեղծում;
10. Համայնքի 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 11-րդ փողոցների և բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում;
11. Համայնքի 3-րդ փողոցի 2 կիսակառույց շենքերի շինարարության ավարտում;

Թումանյան`

0.70
0.27
24.69
185.00

464.41

1. Շամլուղի մանկապարտեզի վերանորոգում և վերաբացում;
2. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
3. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում;
4. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում (խճապատում);
5. Փողոցների գիշերային լուսավորություն
6. Մանկական խաղահրապարակի կառուցում;
7. Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգում;
8. Խմելու ջրի ջրագծի ընթացիկ վերանորոգում;
9. Աղբարկղների ձեռքբերում և տեղադրում;
10. Բենդիկ թաղամասի խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում;
11. Գերեզմանատների ցանկապատի վերանորոգում;

40.00
50.00
40.00
15.00
4.00
20.00
15.00
0.60
6.00
5.00
5.00

Շամլուղ

200.60

1. Համանքի գազաֆիկացում;
2. Համայնքի ջրամատակարարում (5) կմ
3. Գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Համայնքի գազաֆիկացում;
3. Խմելու և ոռոգման ջրի ջրագծի նորոգում;

33.00
19.00
3.80
55.00
35.00
8.00

3
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7

8

9

10

11

12

13

14
1

Այգեհատ

Արդվի

Արևածագ

Աքորի

Դսեղ

Թեղուտ

Լորուտ

Ծաթեր
2
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1.Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի վերանորոգում;
2. Համայնքի ներքին փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում և լուսավորում;
3. Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում;
4. Համայնքի սեյսմիկ ռիսկի գնահատում;
1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգում;
3. Ոռոգման ջրագծի կառուցում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում;
2. Մշակույթի տան սենյակների, գրադարանի շենքի վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում և
խաղահրապարակի կառուցում;
3. Համայնքի կենտրոնական ճանապարհների ասֆալտապատում, միջհամայնքային և ներհամայնքային
ճանապարհների բարեկարգում;
4. Համայնքում արարողությունների սրահի կառուցում;
1. Վարչական շենքի հիմնանորոգում;
2. Գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում /3000 մ 2/;
3. Համայնքային կենտրոնի վերանորոգում;
4. Աքորու դպրոցի հիմնանորոգում;
1. Ինքնահոս ջրագծի վերանորոգում;
2. Խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների խճապատում;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3. Համայնքի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի վերանորոգում;
4. Ոռոգման ցանցի վերակառուցում;
1. Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի հիմնական վերանորոգում;
2. Մշակույթի տան, գրադարանի և բուժկետի շենքի վերակառուցում և վերանորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
1. Համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի բարեկարգում (200մ նոր ջրագծի կառուցում);
2. Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում;
3. Համայնքի գյուղամիջյան և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում (հարթեցում և խճապատում);
3
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10.00
22.00
0.30
6.00
25.00
8.00
12.00
8.00
8.00
7.00
18.00
36.00
50.00
150.00
69.00
16.00
16.00
83.41
2.00
1.00
3.00
72.00
5.50
0.65
0.85
0.33
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Ծաղկաշատ
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Կարմիր
Աղեկի

17
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Կաճաճկուտ

Հագվի

Հաղպատ

20

Ճոճկան

21

Մարց

1

2
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1. Համայնքի գյուղապետարանի շենքի ձեռքբերում;
2. Միջհամայնքային (4 կմ) և ներհամայնքային (2.5 կմ) ճանապարհների ասֆալտապատում;
1. Գիշերային լուսավորության ապահովում (2 կմ);
2. Գյուղապետարանի, գրադարանի և ԲՄԿ-ի շենքի տանիքի վերանորոգում;
3. Համայնքի կենտրոնական ճանապարհների ասֆալտապատում, միջհամայնքային և ներհամայնքային
ճանապարհների բարեկարգում;
1. Համայնքն Ալավերդի ք-ին կապող ճան-րի համայնքից մինչև Աքորի հատվածի խճապատում;
2. Համայնքի գազաֆիկացում;
3. Համայնքի մարզադահլիճի կառուցում;
4. Համայնքի նախակրթարանի շենքի կառուցում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Հակակարկտային կայանի կառուցում;
3. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների, համայնքի փողոցների բարեկարգում;
4. Համայնքի երեք թաղամասի գազաֆիկացում;
5. Ոռոգման ջրագծի ցանցի կառուցում;
6. Համայնքում գիշերային լուսավորության ապահովում (40 լուսամփոփ);
1. Դպրոցի կապիտալ հիմնանորոգում;
2. Մշակույթի տան հիմնանորոգում;
3. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում;
4. Ոռոգման ցանցի նորոգում;
5. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցների իրականացում և ճանապարհների քարաթափում;
6. Ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում և փողոցային լուսակետերի ավելացում;
7. Ուրախության և տխրության տան կառուցում
1. Խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի նորոգում;
2. Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի նորոգում;
3. Մշակույթի տան շենքի վերանորոգում;
1. Համայնքի դպրոցի կապիտալ նորոգում;
2. Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի վերանորոգում;
3. Մշակույթի տան, գրադարանի և բուժկետի վերանորոգում;
4. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
5. Համայնքի խմելու ջրի ցանցի և ջրամբարների կառուցում;
3

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

297

15.00
35.00
0.10
5.00
2.00
35.00
93.00
25.00
5.00
50.00
40.00
63.00
135.00
50.00
70.00
50.00
8.00
50.00
20.00
12.00
55.00
20.00
5.00
15.00
0.50
40.00
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22

Մեծ Այրում

23

Նեղոց

24

Մղարթ

25

Շնող

26

Շամուտ

27

Չկալով

1

2
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1. Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման բարելավում, ջրային պատնեշների ավելացում;
2. Ոռոգման ներքին ցանցի շարունակական վերանորոգում;
3. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության պայմանների բարելավում, ջեռուցման ապահովում;
4. Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վերանորոգում;
5. Գիշերային լուսավորության ստեղծում;
6. Աղբահանության կազմակերպում;
7. Մշակույթի օջախի ստեղծում;
8. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում;
9. Փոքր Այրումից Մեծ Այրում աշակերտների տեղափոխման կազմակերպում;
10. Փոքր Այրումի բուժկետի վերանորոգում;
11. Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոցի տանիքի վերանորոգում;
12. Կանգառների կառուցում;
13. Փոքր Այրումի նախկին մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում համայնքային կենտրոն դարձնելու
նպատակով;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում;
3. Համայնքի էլեկտրական հոսքագծերի և հենասյուների վերանորոգում;
1. Համայնքի կենտրոնացված ջրամատակարարում;
2. Գյուղի հյուսիսային մասի անտառապատում;
3. Մշակույթի տան և դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում;
1. Գյուղի խմելու ջրի ջրագծի հիմնանորոգում;
2. Մանկապարտեզի 1-ին մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգում, մանրարժեք գույքի ձեռքբերում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
4. Արճիս-Շնող ոռոգման ցանցի վերականգնում;
5. Փողոցային լուսավորության ապահովում գյուղի ծայրամասերում;
6. «Խառատանոց-Շնող» խմելու ջրի ջրագծի սկզբնամասի 2.5 կմ հատվածի փոխարինում խոշոր
տրամաչափի խողովակներով;
1. Կաթի վերամշակման արտադրամասի հիմնում;
2. Ամառանոցների էլեկտրականության անցկացում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերակառուցում;
2. Համայնքի գազաֆիկացում;
3. Միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
3
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4.00

35.00
5.50
15.00

2.00
8.00

12.00
13.00
18.00
1.50
3.00
2.00
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28

Ջիլիզա

29

Քարինջ

30

Քարկոփ

31

Օձուն

Ընդամենը`
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1. Համայնքի ջրամատակարարման բարելավում (12 կմ);
2. Համայնքի դպրոցի և կաթսայատան վերանորոգում;
3. Դպրոցի ներ մասնաշենքի և սպորտդահլիճի կառուցում;
4. Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում;
5. Համայնքային ենթակայության անասնագոմի հիմնանորոգում ;
6. Համայնքում փողոցային լուսավորության ապահովում (5000 մ) ;
7. Արտակարգ դեպքերի համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում;
8. Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում (Գոմակ թաղամաս) (5 կմ)
9. Ջիլիզա-Ալավերդի ավտոճանապարհի որոշ հատվածների վերանորոգում (3 կմ);
10. Ջիլիզա համայնքի գազաֆիկացում;
1. Համայնքի գազաֆիկացում;
2. Մշակույթի տան (ակումբի) կառուցում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
4. Համայնքի լուսավորության անցկացում (15 լուսակետ);
5. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում;
2. Մշակույթի տան շենքի կառուցում;
3. Բուժկետի կառուցում;
4. Համայնքի գազաֆիկացում;
1. Դպրոց տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում;
2. Լուսակետերի տեղադրում;
3. Գրադարանի համալրում նոր գրքերով;
4. Համայնքապետարանի գույքի թարմացում;
5. Թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում;
6. Մանկապարտեզի կապիտալ նորոգում;
7. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
8. Սելավատարների մաքրում;
9. Մշակույթի տան վերանորոգում;
10. Համայնքային կենտրոնի կոսմետիկ նորոգում;
11. Սարի ճանապարհի նորոգում;
12. Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում;
13. Գյուղատնտեսական գործիքների ձեռքբերում;
14. Սպորտային համալիրի կառուցում

300.00

250.00
18.00
40.00
6.00
3.50
20.00

77.00
80.00
15.00
1.00
2.00
4.00
40.00
15.00
5.00
4.00
2.00
5.00
15.00
3.00
120.00

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
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5.Ստեփանավանի տարածաշրջան
Հ/Հ

Համայնքների
անավանումը

Հիմնախնդիրներ ըստ առաջնայնության

1

2

3

1

Ստեփանավան

Պահանջվող
գումարը
մլն դրամ

1. Չարենցի փողոցի հիմնանորոգում;
2. Սուրբ Վարդան փողոցի հիմնանորոգում;
3. Իսահակյան, Մայակովսկի, Կոմիտաս փողոցների բարեկարգում;
4. Ալուշտա տիպի բազմաբնակարանային թվով 3 շենքերի տանիքների հիմնանորոգում;
5. Թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի տանիքի հիմնանորոգում;
6. «Աշոտաբերդ» թաղամասի փայտաշեն բազմահարկ շենքերի հիմնախնդիրը;

560.00
72.00
166.00
39.00
35.00

Ք. Ստեփանավան

ընդամենը՝

872.00

1. Հակակարկտային կայանների ավելացում;

30.00

2. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում;
2

3

Կուրթան

Վարդաբլուր

150.00

3. ՕԿՋ-ի գործարկման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վերանորոգում;

50.00

4. Մշակույթի տան վերանորոգման ավարտում, հանդիսադահլիճի, մարզադահլիճի, թանգարանի,
գրադարանի և խաղասենյակների կահավորում (գույք, կահույք, վարագույրներ);

30.00

5. Դպրոցից եկեղեցի և գերեզմանոց ընկած ճանապարհի ասֆալտապատում;

80.00

1. Խմելու ջրի ցանցի 8կմ երկարությմբ ջրագծի հիմնանորոգում;

35.00

2. Մարզադահլիճի վերանորոգում;

6.00
20.00

3. Մշակույթի տան վերանորոգում;
4. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;

8.00

1. Գյուղում ջրահեռացման խողովակների անցկացում (6կմ);
4

5

Հոբարձի

Գարգառ

16.00

2. Գյուղամիջյան և դաշտամիւյան ճանապարհների վերանորոգում;

1.50

3. Համայնքի գյուղապետարանի և մշակույթի տան վերակառուցում;

55.00

1. Նախադպրոցական հաստատության (մանկապարտեզի) կառուցում;

50.00

2. Մշակույթի տան համար գույքի ձեռքբերում;

30.00

3. Գյուղատնտեսության և գյուղարտադրության զարգացում;

20.00

4. Արտադրամասերի հիմնում;

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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6

Գյուլագարակ

7

Պուշկինո

8

Ամրակից

9

Ուրասար
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3

1. Համայնքային կենտրոնի (մշակույթի տան) կառուցում;
2. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում;
3. Ներհամայնքային, գյուղամիջյան ճանապարհների և կամրջի բարեկարգում;
1. Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի վերանորոգում (2կմ);
2. Գազաֆիկացման ընդլայնում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
1. Մշակույթի տան և գրադարանի շենքային պայմանների բարելավում;
2. Խմելու ջրի ջրավազանի շինարարության ավարտում;
3. Համայնքի ներքին ճանապարհների բարեկարգում;
4. Միջնակարգ դպրոցի շինարարության ավարտում;
5. Համայնքի գազաֆիկացման աշխատանքների ավարտում;
1. Համայնքի խմելու ջրի ջրագծի ներքին և արտաքին ցանցի վերակառուցում (8 կմ);

200.00
10.00
5.00
15.00
18.00
15.00
47.00
17.00
120.00

60.00

2. Համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում;

15.00

3. Համայնքի գերեզմանատան ցանկապատում և բարեկարգում;

10

Կաթնաղբյուր

11

Սվերդլով

12

Ուռուտ

1. Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում (7.5կմ);
2. Համայնքի գազաֆիկացում;
3. Ներհամայնքային (5կմ-ից ավելի) և դաշտամիջյան (2.5կմ) ճանապարհների բարեկարգում;
4. Կաթի մշակման կայանի ստեղծում;
1. Խմելու ջրի ցանցի կառուցում;
2. Գյուղամիջյան ճանապարհների վերակառուցում;
3. Մշակույթի տան կառուցում;
4. Մանկապարտեզի շենքի կառուցում;
5. Դպրոցի վերանորոգում;
6. Փողոցների լուսավորություն;
7.Գերեզմանատան ցանկապատում;
8. Դպրոցի վերանորոգում;
9. Կաթի վերամշակման արտադրամասի ստեղծում;
1. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
2. Համայնքի փողոցների լուսավորություն;
3. Խմելու ջրի ջրագծի մասնակի վերանորոգում;
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20.00
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8.00
12.00
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Բովաձոր

14

Լոռի Բերդ

15

Լեջան

16

Ագարակ

17

Յաղդան

18

Հովնաձոր

19

Կողես
Ընդամենը՝
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1. Ակումբի շենքի վերանորոգում;
2. Բուժկետի շենքի հատակի նորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների վերակառուցում /2կմ երկարությամբ/;
4. Համայնքի գյուղատնտեսական աշխատանքների մեքենայացման համար գյուղտեխնիկայի
ձեռքբերում /1 անիվավոր տրակտոր MT3 82-1/
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում /10կմ/;
2. Համայնքի կենտրոնի կառուցում /համայնքի ակումբ, գրադարան, բուժկետ/;
3. Համայնքի ներքին ճանապարհների և փողոցների բարեկարգում /10կմ-ից ավելի/:
1. Գյուղամիջյան և դաշտային ճանապարհների վերանորոգում;
2. Դպրոցի շենքի վերակառուցում;
3. Սպորտդահլիճի կառուցում;
4. Խմելու ջրի ցանցի կառուցում /6կմ երկարությամբ ջրագիծ/;
5. Մշակույթի տան կառուցում;
1. Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում /6կմ/;
2. Մշակույթի տան հիմնանորոգում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում;
4. Համայքի դպրոցի սպորտդահլիճի կառուցում;
1. Համայնքի գյուղապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում;
2. Համայնքի տարածքում գտնվող «Զինվորի արձան»-ի տարածքի ցանկապատում;
3. Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում;
1. Խմելու ջրի արտաքին ցանցի վերանորոգում, ներքին ցանցի և ջրավազանի կառուցում ;
2. Համայնքային կենտրոնի կառուցում;
3. Միջհամայնքային և ներհամայնքային Ճանապարհների բարեկարգում (3.5 կմ);
4. Գազաֆիկացում /4 կմ/;
1. Մաշված, ոչ սարքին գյուղտեխնիկայի օտարում նորի ձեռքբերման նպատակով;
2. Հակակարկտային կայանների տեղադրում;
3. Գյուղի գիշերային լուսավորության ընդլայնում (15 լուսատու);
4. Համայնքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում:

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2014-2017թթ. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

10.00
1.00
20.00
7.00
4.07
30.00
5.55
10.00
80.00
50.00
24.00
38.00
10.80
120.00
25.00
80.00

20.00
10.00
30.00
10.00
15.00
5.00
30.00
6.00

2,890.77
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Լոռու մարզի համայնքների քառամյա ծրագրերով գնահատված առաջնահերթ խնդիրների
իրականացման համար անհրաժեշտ գումարները ըստ տարածաշրջանների
Պահանջվող
գումարը

Մարզկենտրոնը, տարածաշրջանները

մլն դրամ

1

ՎԱՆԱՁՈՐ`

8,226.39

2

ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` (21 համայնք)

3,616.90

3

ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ( 21 համայնք)

12,014.90

4

ՏԱՇԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 20 համայնք)

4,071.00

5

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 31 համայնք)

7,379.29

6

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` ( 19 համայնք)

2,890.77

Ընդամենը` ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ
Ընդամենը` Լոռու մարզ

29,972.86

38,199.25

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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