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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է Լոռու 2010-2013թթ. ՄԶԾ շրջանակում ստեղծված
մարզպետարանի մոնիտորինգի և գնահատման խմբի կողմից Լոռու մարզային զարգացման
ծրագրի 2010թ. Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների և
տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերլուծության հիման վրա:
Լոռու մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը, որը կազմվել է
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի
18-ի N38 արձանագրային որոշմամբ հաստատված հայեցակարգի, հաստատվել է ՀՀ
Կառավարության 2009թ հոկտեմբերի 1-ի արտագնա նիստի թիվ 1130-Ն որոշմամբ:
ՄԶԾ-ի կազմման ընթացքում մարզպետարանում ձևավորվել են ոլորտային յոթ
աշխատանքային խմբեր, որոնք համաձայն Լոռու մարզպետի 2009 թվականի փետրվարի
25-ի թիվ 49 Ա որոշման գործել են հետևյալ ուղղություններով.
 Մասնավոր հատված և փոքր ու միջին ձեռնարկատիրություն,
 Գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն և ընդերքի օգտագործում,
 Կրթություն, մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր,
 Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն,
 Քաղաքաշինություն,
 Ենթակառուցվածքներ (ջրամատակարարում և ջրահեռացում,
ճանապարհաշինություն, տրանսպորտ, գազամատակարարում),
 Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական
հասարակություն:
ՄԶԾ-ի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.
 Մարզի կայուն զարգացում,
 Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի
արդյունքների արձանագրում,
 Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում,
 Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում,
 Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ զարգացման նպաստավոր, հավասար
հնարավորությունների ու բարենպաստ մրցակցային դաշտի ստեղծում,
 Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության
մակարդակի բարձրացում,
 Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում,
 Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և
մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում,
 Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում,
 Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում,
 Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում,
 Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում,
 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և
 լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում,
 Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և
հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում,
 Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում,
 մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության
աստիճանի բարձրացում,
3

 Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:
ՀՀ Լոռու մարզպետի 2010թ. Փետրվարի 8-ի թիվ 18-Ա որոշմամբ հաստատվել է 2010թ.
Տարեկան աշխատանքային պլանը, որի նպատակն է աջակցել ՄԶԾ-ի իրականացման
աշխատանքներին: ՏԱՊ-ի թիրախներն են.
• Համախմբել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ի գերակա նպատակների
իրականացման շուրջ:
• Կապել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ի արդյունքների հետ`
«տրամաբանական հենքի» համակարգի օգնությամբ:
• Ներառել միջոցառումների իրականացման ցուցանիշները և արդյունքները
տրամաբանական հենքում:
• Սահմանել այն կազմակերպությունները, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ
միջոցառումներն իրականացնելու համար:
• Սահմանել դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար
ֆինանսավորման ռազմավարությունը:
Ընդհանուր առմամբ, ՏԱՊ-ում ներկայացված են այն միջոցառումները, որոնց
իրականացման համար պատասխանատու է մարզպետարանը, ինչպես նաև
արձանագրված են այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցվելու է ՄԶԾ մոնիտորինգի համակարգը:
Այս հաշվետվության մեջ վերլուծված են ՄԶԾ յոթ ոլորտներում («Մասնավոր հատված և
փոքր ու միջին ձեռնարկատիրություն», «Գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն և
ընդերքի օգտագործում», «Կրթություն, մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր»,
«Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն», «Քաղաքաշինություն»,
«Ենթակառուցվածքներ (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, ճանապարհաշինություն,
տրանսպորտ, գազամատակարարում)», «Տարածքային կառավարում, տեղական
ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակություն») 2010թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված
և տարվա ընթացքում իրականացված միջոցառումների ամփոփ նկարագրությունը ըստ
ոլորտների:
Հավելված 1-ում բերված է տեղեկատվություն «Վարձատրվող հասարակական
աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում 2010թ. ընթացքում Լոռու մարզում
իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ
Հավելված 2-ում բերված է տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2010
թվականի պետական բյուջեով ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերն ըստ ծրագրերի
(Լոռու մարզ), ծախսատեսակների և կատարողների վերաբերյալ:
Հավելված 3-ում բերված է տեղեկատվություն 2010թ. ընթացքում Լոռու մարզի
համայնքներում այլ աղբյուրներով ֆինանսավորված ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ:

1. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի
զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման
ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է:
Այս կապակցությամբ 2010 թ. ՏԱՊ-ով
առաջարկվել էր բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես
պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման
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միջոցով` ներգրավելով այդ գործնթացներում ՏԻՄ-երի և գործարար համայնքի
ներկայացուցիչներին:
Կարևորելով առանձին ՓՄՁ-ների մակարդակով ցուցաբերվող աջակցությունը, անհրաժեշտ
էր համարվել առանձին ոլորտների և տարածաշրջանների մակարդակով անցում կատարել
մասնավոր հատվածի զարգացման հետևյալ ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը`
• ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի
մշակում,
• Գերակա ոլորտներում մասնավոր հատվածի զարգացման մարզային հայեցակարգային
դրույթների իրականացում:
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի
Ստեփանավանի մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում:
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցության հիմնական ուղղություններն են` գործարար
տեղեկատվություն, գործարար խորհրդատվություն, գործարար ուսուցում, վերապատրաստում,
վարկային երաշխավորության տրամադրում:

ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Լոռու մասնաճյուղի և ՓՄՁ զարգացման մարզային խորհրդի սերտ ու
համագործակցված աշխատանքի արդյունքում 2010թ. ընթացքում Լոռու մարզի ՓՄՁ-ներին
տրամադրվել է հետևյալ աջակցությունները`
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Տեղեկատվական և գործարար ուղեցույցների տրամադրում
Տեղեկատվական աջակցություն
Իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցած
փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
«Հաջող սկիզբ» ծրագրի 18 մասնակիցներից `
ստացել են պետական գրանցում
որոնցից վարկավորվել են
Ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների շուկաներ
առաջմղման աջակցության ծրագիր
Ուսուցողական աջակցության ծրագիր (140.000դրամ)
Խորհրդատվական աջակցության ծրագիր (160.000դրամ)
Վարկային երաշխավորությունների ծրագիր (11,18 մլն դրամ)
«Դեղին էջէր» -ում զետեղելու հայտ

- 259 ՓՄՁ սուբյեկտ
- 247 սուբյեկտ և անհատ
-

6 ՓՄՁ սուբյեկտ

-

6 ՓՄՁ սուբյեկտ,
4 ՓՄՁ սուբյեկտ

- 6 ՓՄՁ սուբյեկտ
- 68 ՓՄՁ սուբյեկտ
- 2 ՓՄՁ սուբյեկտ
- 2 ՓՄՁ սուբյեկտ
- 9 ՓՄՁ սուբյեկտ

ծրագրերի և վերլուծության բաժնի ու Լոռու մարզի
առևւտրաարդյունաբերական պալատի համատեղ ջանքերով կազմակերպվել են հանդիպումներ,
սեմինարներ Հայաստանի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության
գործադիր տնօրեն Կ.Վարդանյանի հետ, քննարկվել են համագործակցության ուղղությունները,
աշխատանքները, ժամկետները: Որպես արդյունք արձանագրվել է.
3 Վանաձորի գազաչափիչ սարքերի ստեղծման փորձարարական թիմի աշխատանքների
շնորհանդեսը,
3 ՀՃՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ–ի համագործակցությունը,
կազմակերպվել է 4-ամսյա դասընթաց,
3 Ուսանողների և դասախոսների այցելություն «Նեյշընըլ Ինստրումենթս» ՓԲԸ (Երևան)
գործունեության ծանոթության նպատակով,
3 Նախագծվում է մասնագիտական փորձաություն ունեցող անձանց տվյալների բազան:
3 Կազմակերպվել
է
«ԱրմՌոբոտիքս»
մրցույթի
մասնակիցների
աշխատանքերի
ցուցադրությունը, այցելել են շուրջ 300 մարդ:
Մարզպետարանի

Զարգացման

Մասնավոր ներդրումների ներհոսքին նպաստող կարևոր գործոններից է Լոռու մարզի
2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով ընդունված մարզի գերակա
ոլորտների զարգացման հայեցակարգային դրույթների հետևողական իրականացումը:
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Հայտնի է, որ մարզի բոլոր տարածաշրջանների համար գերակա ոլորտներ են
գյուղմթերքների վերամշակումը և իրացումը, ինչպես նաև զբոսաշրջությունը և հարակից
ծառայությունները: Մասնավորապես, 2010թ. մշակվել է ՀՀ կառավարության 2009թ.
հոկտեմբերի 1-ի թիվ 1222-Ն որոշմամբ հայտարարված ՙՀյուսիսային դարպաս՚
զբոսաշրջության կենտրոնի (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում
ընդգրկված Սանահինի, Հաղպատի վանական համալիրները, մարզի տարածքում գտնվող
Լոռի բերդը, Հնեվանքի, Ախթալայի, Քոբայրի, Բարձրաքաշի, Դսեղի, Քառասնից մանկան,
Արդվիի Սուրբ Հովհաննես վանական համալիրները, Օձունի, Բգավորի եկեղեցիները, Դսեղի
Ծովեր Լիճը, ինչպես նաև Սանահինի, Հաղպատի, Օձունի, Դսեղի գյուղական ու Ախթալայի
ու Թումանյանի քաղաքային համայնքները) զարգացման ծրագիրը` համապատասխան
հայեցակարգային նպատակներին ու գերակա խնդիրներին: Մասնավոր ներդրողներին
խրախուսելու, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի մշակման գործում
կարևոր է մարզպետարանի, Մարզային խորհրդի, ինչպես նաև ՓՄՁ ԶՄԽ-ի դերը:
2010թ. Ֆրանսիայի հանրապետության Պրովանս- Ալպ Կոտ դ`Ազյուր (ՊԱԿԱ) ռեգիոնի և ՀՀ
Լոռու մարզի համագործակցությամբ Լոռու Առևտրա-արդյունաբերական պալատի
զարգացման խթանման ծրագրի շրջանակներում ավարտվել է մարզի տնտեսական
ինտերակտիվ քարտեզի կազմման աշխատանքները, ինչը կնպաստի նոր կապերի
ստեղծման և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացմանը: Որոշակի աշխատանք է
տարվել նաև մարզում էկոտուրիզմի և տուրիզմի ոլորտում ձեռնարկատիրությամբ
զբաղվողների մասնագիտական ունակությունների ու կարողությունների զարգացման
բնագավառում:
2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
2.1. Կրթություն և մշակույթ
Ելնելով աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի դրույթներից և
հիմք ընդունելով Լոռվա մարզում կրթության ոլորտի առկա իրավիճակը` կրթության որակի և
մատչելիության բարձրացումը դիտվել է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ:
Հատկապես ուշադրություն է դարձվել միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող
բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են դպրոցների ապակենտրոնացմանը և
ժողովրդավարացմանը, կառավարման մեխանիզմների կատարելագործմանն ու
թափանցիկության ապահովմանը, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին հասնելու
համար ուսումնական գործընթացը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցմանը, 12ամյա կրթության ուսումնական ծրագրերի, գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի
ավարտական և միասնական քննական համակարգի կատարելագործմանը:
Շարունակվում և կատարելագործվում է հատուկ կրթական և առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ինտեգրման գործընթացը (ներառարական
կրթություն, որի նպատակով 2010թ. ՀՀ պետբյուջեից նախատեսվել է հատկացնել
34.5
մլն դրամ Վանաձորի թիվ 18 և Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոցներին ):
Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև պարտադիր ուսուցումից սոցիալական
պատճառներով դուրս մնացած երեխաներին հանրակրթական համակարգ վերադարձնելու
վրա:
2010թ. ՏԱՊ-ով շարունակվել են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական
վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների մասնագիտական
կարողությունների բարձրացման, դպրոցների` որպես ինքնակառավարման մարմինների
ուժեղացման, նախադպրոցական և մասնագիտական կրթության զարգացման, ավագ
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դպրոցների հիմնադրման, մարզում մարզամշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված
ծրագիրը:
Մարզի կրթության ոլորտում 2010թ. բոլոր ֆինանսական աղբյուրներով նախատեսված
1332.77 մլն դրամի դիմաց իրականացվել է 1200.17 մլն դրամի աշխատանքներ, այդ թվում
պետ. բ յ ո ւ ջ ե ի ց նախատեսված 888.24 մլն դրամի դիմաց իրականացվել է 755.64 մլն
դրամի աշխատանքներ: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման
(ՄԿՈՒ) բարեփոխումներ» ծրագրով նախատեսված «Վանաձորի պետական
տեխնոլոգիական քոլեջ» ՊՈԱԿ –ի հիմնանորոգման 132.63 մլն դրամ ծավալով
աշխատանքները տեղափոխվել են 2011թ.:
Կ ր թ ո ւ թ յ ա ն ոլորտում 2010թ. Լոռու մարզում նախատեսված և իրականացված
աշխատանքները ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
2010թ.
Կատարվել
Ծանոթություն
ծրագիր
է 2010թ.
Հ/Հ
Օ բ յ ե կ տ ի և ծ ր ա գ ր ի անվանումը
(մլն դրամ)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II
1
2

Ընդամենը մարզում՝
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ
Ալավերդու արհեստագործական
ուսումնարանի հիմնանորոգում
Վանաձորի թիվ 24 դպրոցի հիմնանորոգում
Հարթագյուղի դպրոցի հիմնանորոգում
Քարաձորի դպրոցի հիմնանորոգում
Մեծ Պարնու դպրոցի տանիքի վերանորոգում
Դսեղի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
գ.Խնկոյանի դպրոցի տանիքի կառուցում
(հիմնանորոգում)
Վանաձորի թիվ 22 դպրոցի տարածքից
ջրագծի տեղափոխում
Վանաձորի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից ջրագծի
տեղափոխում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից
կոյուղագծի տեղափոխում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից
անձրևաջրերի հեռացման համակարգի
կառուցում
Վանաձորի թիվ 22 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Ստեփանավանի թիվ 6 դպրոցի
մարզադահլիճի կառուցում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
«Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական
քոլեջ» ՊՈԱԿ հիմնանորոգում
ՀՍՆՀ
Գեղասարի դպրոցի ջեռուցման համակարգի
վերակառուցում
Ստեփանավանի մարզադպրոցի ջեռուցման
համակարգ

1332.77
888.24

1200.17
755.64

20.07

20.07

20.33
39.47
20.39
5.50
28.00

20.33
39.47
20.39
5.50
28.00

52.93

52.93

2,12

2,12

3,50

3,50

1,29

1,29

13,59

13,59

8,45

8,45

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

132.60

0.00

236.63

236.63

10.00

10.00

19.90

19.90
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3
4
5
6

Գյուլագարակի դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Սպիտակի թիվ 6 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Վանաձորի թիվ 30 դպրոցի ջեռուցման
համակարգի կառուցում
Ստեփանավանի մարզադպրոցի շենքի
շինարարություն

12.70

12.70

90.10

90.10

36.10

36.10

67.83

67.83
Հ ամ աֆ ի ն ան ս ավ ո ր ո ւ մ

7.

Վահագնաձորի դպրոցի կառուցում

110.0

110.0

III

86.90

86.90

9.80

9.80

74.00

74.00

3.10

3.10

121.00
6,00
18,00
55,00

121.00
6,00
18,00
55,00

4

«Հայաստան» հիմնադրամ
Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Արծնու դպրոցի հիմնանորոգում
Արծնու համայնքային կենտրոնի և դպրոցի
ջրի արտաքին ցանցի կառուցում
Այլ
Ֆիոլետովոյի դպրոցի հիմնանորոգում
Շնողի մանկապարտեզի նորոգում
Թեղուտի մանկապարտեզի կառուցում
Վահագնաձորի մանկապարտեզի
վերակառուցում

11,0

11,0

5.

Հաղպատի մանկապարտեզի վերանորոգում

31,0

31,0

1
2
3
IV
1
2
3

«Վարդանանց ասպետներ»
ՀԿ
36000 դոլար

Համայնքի բյուջե
Համայնքի բյուջե
Շեն» ԲՀԿ և «Օրանժ
Արմենիա»
ՙ Շեն» ԲՀԿ և ԱՄՆ
ՄԶԳ
ՙ

Կրթության ոլորտում 2010թ իրականացված աշխատանքներից կարելի է նշել`
9 Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի
արդիականացում, որի շրջանակներում.
•
ՊԲ միջոցներով ավարտվել են Վանաձորի թիվ 24, Խնկոյանի, Հարթագյուղի,
Քարաձորի իսկ Հնդկաստանի միջոցներով` Արծնիի դպրոցների
հիմնանորոգման աշխատանքները:
•
ՀՍՆՀ միջոցներով Գյուլագարակի (12.7 մլն դրամ) , Սպիտակի թիվ 6 (90.1 մլն
դրամ) և Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Սպիտակի թիվ
2 դպրոցների (9.8 մլն դրամ) մարզադահլիճները կառուցման աշխատանքները
ավարտվել են:
•
ՀՍՆՀ միջոցներով ավարտվել է Վանաձորի թիվ 30 դպրոցի (36.1 մլն դրամ) և
Գեղասարի դպրոցի (10.0 մլն դրամ) ջեռուցման համակարգերի կառուցումը:
•
Դպրոցաշինության ԾԻԳ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 2010թ.իրականացվել
է 540,0 մլն ծավալով աշխատանքներ Վանաձորի թիվ 22, Ստեփանավանի թիվ
6 և Սպիտակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման
նպատակով: Աշխատանքները կշարունակվեն նաև 2011թ.:
•
Շահագործման է հանձնվել Վահագնաձորի հիմնական դպրոցի նորակառույց
շենքը:
•
Վանաձորի թիվ 10, թիվ 11 և Գուգարքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցների
վերակազմավորման հիման վրա ստեղծվել են 3 նոր ավագ դպրոցներ:
•
Ավարտված են դպրոցների կառավարման մարմինների վերակազմավորման
գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները: Մարզի 158
հանրակրթական դպրոցները ունեն իրենց նոր` 8 հոգուց բաղկացած (նախկին 78

ի փոխարեն) կառավարման խորհուրդներ, որոնց կազմերը հաստատվել են
մարզպետի կողմից:
9 2010թ ընթացքում կիսամյակում մարզում նախադպրոցական հաստատությունների
թիվը մնացել է անփոփոխ` 60 ( որոնցից 5-ը` Արևաշողի, Լեռնանցքի, Կաթնաջրի,
Մեծ Պարնիի և Սարահարթի, կազմակերպվել են Համաշխարհային բանկի և ՄԱԿ-ի
մանկական հիմնադրամի ֆինանսական ու մեթոդական աջակցությամբ, իսկ 1-ը`
«Շողեր» ՀԿ կողմից): Չնայած ծրագրի ավարտի պատճառով Համաշխարհային
բանկի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորումը դադարեցվել է,
Սպիտակի տարածաշրջանի նշված դպրոցները 2010թվականին ինքնուրույն
շարունակում են նախադպրոցական ծրագրերի իրականացումը, որի շնորհիվ
ընդգրկված մանկավարժների թիվը աճել է 21-ով, իսկ երեխաների թիվը` 171-ով (147-ը
անապահով ընտանիքներից): Աշխատանքները այս ուղությամբ շարունակվելու են:
9 Վերանորոգվել է Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի տանիքը ՎԻՎԱՍԵԼ ՄՏՍ
ընկերության կողմից:
2010թ. ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում են նաև մշակութային օջախների
վերանորոգման և մշակութային միջոցառումների իրականացման աշխատանքները:
Մարզի մշակույթի ոլորտում 2010թ. բոլոր ֆինանսական աղբյուրներով նախատեսված
269,6 մլն դրամի դիմաց իրականացվել է 169,6 մլն դրամի աշխատանքներ, այդ թվում պետ.
բ յ ո ւ ջ ե ի ց նախատեսված 130,1 մլն դրամի դիմաց իրականացվել է 88,1 մլն դրամի
աշխատանքներ: ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից 1.632 մլն դրամ հատկացվել է «Լոռու
մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ-ին գույքի և տեխնիկական միջոցների ձեռք բերման համար:
Քոբայրավանքի և Աքորու Բգավոր եկեղեցու վերանորոգման և վերականգնման
աշխատանքների համար պետ. բյուջեից նախատեսված 42,0 մլն դրամ, ինչպես նաև ՀՍՆՀով Խնկոյանի մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգման համար նախատեսված 58,0 մլն
դրամ ծավալները տեղափոխվել են 2011թ.:
Մշակույթի ոլորտում 2010թ. Լոռու մարզում նախատեսված և իրականացված
աշխատանքները ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
2010թ.
Կատարվել
ծրագիր
Ծանոթություն
Հ/Հ
Օ բ յ ե կ տ ի և ծ ր ա գ ր ի անվանումը
է 2010թ.
(մլն դրամ)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II

Ընդամենը մարզում՝
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ
«Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ
Քոբայրավանքի վերանորոգում և
վերականգնում
Աքորու Բգավոր եկեղեցու վերանորոգում և
վերականգնում
Օձունի վանքի վերանորոգում և վերականգնում
Լեռնահովիտի մշակույթի տան հիմնանորոգում
Ստեփանավանի մշակույթի պալատի
շինարարություն
Ծաթեր համայնքի մշակույթի տան տանիքի
վերանորոգում
Գարգառ համայնքի մշակույթի տան ջեռուցման
համակարգի հիմնանորոգում
ՀՍՆՀ

269.6
130.10

169.6
88.10

1,63

1,63

15.00

Տեղափոխվել է
2011թ

27.00
5.50
16.83

5.50
16.83

20.00

20.00

38.64

38.64

5,50

5.50

58,0
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1
III
1
2

Խնկոյանի մշակույթի տան տանիքի
հիմնանորոգում
ԱՅԼ
Շնողի մշակույթի տան նորոգում
Շնողի արվեստի դպրոցի նորոգում

Տեղափոխվել է
2011թ

58,0
81.50
57,00
24,50

81.50
57,00
24,50

Համայնքի բյուջե
Համայնքի բյուջե

Կրթության ազգային ինստիտուտի հետ նախապատրաստվել և անց են կացվել սեմինար
պարապմունքներ մարզի բոլոր դպրոցների 10–11-րդ դասարաններում առանձին
առարկաներ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, մաթեմատիկա և այլն) դասավանդող
շուրջ 1000 ուսուցիչների մասնակցությամբ`
ըստ տարածաշրջանային կենտրոնների:
Նախապատրաստվել է ավելի քան 800 ուսուցիչների ցուցակը, որոնք 2011 թվականին
պետք է վերապատրաստվեն և ատեստավորվեն:
2.2.

Առողջապահություն
Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության ու որակի բարձրացումը
մարզում սահմանվել է որպես ՄԶԾ-ի ոլորտային գերակա նպատակ:
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 բուժհաստատությունների շենքային պայմանների և
նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, կադրերի վերապատրաստման, տարափոխիկ
հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ուժեղացման ուղղությունները:
Համաշխարհային բանկի կողմից կշարունակվեն կազմակերպվող ընտանեկան բժիշկների և
բուժքույրերի վերապատրաստման դասընթացները: Հայաստանի սոցիալական
ներդրումների հիմնադրամի կողմից «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի
վերանորոգման (II-փ ո ւ լ ) ն պ ա տ ա կ ո վ ն ա խ ա տ ե ս վ ե լ է ր հատկացվել է 104 մլն դրամ,
սակայն այն չի իրրականացվել 2010թ և տեղափոխվել է 2011թ.: Պետական բյուջեից Լոռու
մարզի առողջապահության ոլորտի զարգացման ծրագրերի համար հատկացումներ չեն
եղել:
2010թ Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտում իրականացվել են հետևյալ
աշխատանքները.
9 Ֆրանսիական UMAF կազմակերպության հետ ձեռք է բերվել փոխհամաձայնություն`
շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկայի միջոցով Լոռու մարզում իրականացնել
մանկական ազգաբնակչության անվճար ստոմատոլոգիական բուժօգնություն և
սպասարկում: Սպիտակում՝ Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ գործող
«Հույս Հայաստանին» և «Ֆրանսահայ միության» մանկական բժշկական
կենտրոնները, (իրականացնում են մինչև 15 տարեկան երեխաների անվճար
ստոմատոլոգիական օգնություն, հատկացվում է անվճար դեղորայք):
9 ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող ՆՕՎԱ-2 ծրագրի կողմից «Ստեփանավանի
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և տարածաշրջանի մոտ 100 բժիշկներ ու բուժքույրեր
վերապատրաստվել են մոր և մանկան առողջության պահպանման հարցերի շուրջ,
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին և Ստեփանավանի տարածաշրջանի
ընտրված բուժհաստատություններին տրամադրվել է 25 անուն բուժպարագա՝
հիմնականում մայրական խնամքի կազմակերպման նպատակով, «Ստեփանավանի
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում հիմնվել և կահավորվել է «Մայրության դպրոց»-ի
սենյակ: Բյորնսի ամենամյա բարեգործական ընթրիքից հանգահանգանակած
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միջոցներով «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի համար ձեռք է բերվել
5000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ սարքավորումներ և պարագաներ:
Ֆրանսիական «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական
հիմնադրամը, որը գործում է Սպիտակ քաղաքում, 2010թ. մոտ 15.000 եվրո
ընդհանուր արժողությամբ բժշկական սարքավորումներ (արհեստական շնչառության
սարք,
սոնոգրաֆ,
ավտոմատ
ճնշման
սարքավորում,
էխոգրաֆ,
էլեկտրոկարդիոգրաֆ, օսցիլլոգրաֆ, սնուցման պոմպեր, ֆունկցիոնալ մահճակալներ,
բազկաթոռներ, պահարաններ, մահճասեղաններ) է հատկացրել «Սպիտակի
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին և մարզի մի շարք բուժհաստատություններին:
Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում հատկացվել է տարածք, իրենց կողմից
վերանորոգվել է, Լ.Արեշյանի անվան «Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր»
ՓԲԸ-ից պայմանագրային հիմունքներով շտապ բուժօգնության մեկ մեքենա է
հատկացվել հիվանդների տեղափոխման նպատակով:
Ֆրանսիական «Ցավեր առանց սահմանի» կազմակերպության կողմից Լոռու մարզում
մոր և մանկան առողջության բարելավման շրջանակներում իրականացվել է
խորհրդատվություն և սոցիալական աջակցություն:
«Վորլդ Վիժն» միջազգային կազմակերպության կողմից բժշկական նշանակության
պարագաներ, գույք և սարքավորումներ են հատկացվել Ստեփանավանի և Տաշիրի
տարածաշրջանների
շուրջ
25
բուժհաստատությունների`
հիմնականում
բուժակամանկաբարձական
կետերի:
Իրականացվել
է
առողջապահական
հաստատությունների բուժքույրերի վերապատրաստում «Վերարտադրողական
առողջություն», «Սեռական հիվանդություններ», «Ալլերգիկ հիվանդություններ»,
«Անվտանգ սնունդ», «Նորածինների մաշկային հիվանդություններ» թեմաների շուրջը,
ինչպես
նաև
միգրացիայով
պայմանավորված
իրականացվել
է
Տաշիրի
տարածաշրջանի 5 համայնքներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագիր:
«Վորդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության
հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին
հատկացրած «Կամազ» մակնիշի հատուկ բժշկական ծառայության մեքենայով
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկների ուժերով Ալավերդու
տարածաշրջանի համայնքներում մատուցվում են բժշկական խորհրդատվություն և
լաբորոտոր ախտորոշիչ ծառայություններ:
Ալավերդի
քաղաքում
գործող
հունական
«Հիպոկրատ»
բարեգործական
կազմակերպության կողմից սպասարկվել են Թումանյանի տարածաշրջանի
բազմաթիվ քաղաքացիներ, հիվանդները ստացել են համապատասխան դեղորայք:
Հիմնադրամին կից գործում է շարժական բժշկական խումբ, որը սպասարկում է
գյուղական համայնքների բնակչությանը: «Հիպոկրատ» հիմնադրամի կողմից
դեղորայք և բժշկական նշանակության պարագաներ են տրամադրվել մարզի մի շարք
բուժհաստատությունների:

2.3. Սոցիալական պաշտպանություն
ՄԶԾ-ում որպես ոլորտային նպատակ նախանշվել է բնակչությանը մատուցվող
սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը Լոռու մարզում,
որին նպատակաուղղվել են յոթ ծրագրային ուղղություններով առաջարկված թվով 10
ծրագրերը, որոնց իրականացմամբ կբարելավվի հանրային իրազեկման մակարդակը,
սոցիալական ծրագրերի իրականացումը և սոցիալական ծառայությունների կառավարումը,
կընդլայնվեն բնակչության խոցելի խմբերին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները,
11

մասնավորապես` տարեցների և հաշմանդամների շրջանում: Համագործակցության
արդյունքում ենթադրվում է, որ կբարելավվի սոցիալական ծառայություններ մատուցող
կառույցների նյութատեխնիկական բազան, շարունակաբար կընթանա սոցիալական
ծառայություններ մատուցող կադրերի վերապատրաստման գործընթացը, որի ընթացքում
կզարգացվեն ոլորտում զբաղվածների կարողությունները:
2010թ. զբաղվածության արդյունավետությունը բարձրացնելու, գործազուրկների և
աշխատանք փնտրողների համար աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու
նպատակով ՀՀ կառավարությունը շարունակում է իր քաղաքականությունը վարձատրվող
հասարակական աշխատանքների ծավալի ընդլայնման ուղղությամբ: 2010թ. Պետական
բյուջեից «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում Լոռու
մարզին հատկացվել էր 103,427 մլն դրամ, որի դիմաց մարզի համայնքներում կատարվել են
սոցիալական իրավիճակի բարելավման 102, 88 մլն ընդհանուր ծավալով 60 ծրագիր:
Հավելված 1-ում բերված է 2010թ. ընթացքում «Վարձատրվող հասարակական
աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում իրականացված աշխատանքները:
Որպես ոլորտային նպատակ ընտրված էր` Լոռու մարզում բնակչությանը մատուցվող
սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը: Այս ուղղությամբ
նպատակադրված զգալի աշխատանքներ են կատարվել:
Անապահովության գնահատման համակարգում 01.01.2011թ. դրությամբ ի
համեմատություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նպաստառու ընտանիքների
թիվը կազմել է ամսական միջինը 18.401 (նախկինում` 18.729), հրատապ օգնություն են
ստացել ամսական միջինը 1.078 ընտանիքներ (նախորդ տարի` 2.087): Սահմանված
ժամկետներում են վճարվել նպաստները, կենսաթոշակները և գործազրկության
նպաստները:
01.01.2011թ. դրությամբ Լոռու մարզում բնակվում են 52.137 կենսաթոշակառուներ,
հաշմանդամ են 16.103-ը (որից` առաջին խումբ` 1.022, երկրորդ խումբ` 9.008, երրորդ խումբ`
5.383, մանկուց հաշմանդամություն ունեն 690 երեխա), ծնողազուրկ են 2.865 երեխա, որից`
55 երկկողմանի:
01.01.2011թ. դրությամբ աշխատանք փնտրողներ են 12.216 (2009թ. նույն ժամանակաշրջանում` 12.780, նվազումը` 4.4 տոկոս), չզբաղված աշխատանք փնտրողներ են 10.808
(նախկինում` 11.093, նվազումը` 2.6 տոկոս), գործազուրկներ են 10.641 (նախկինում` 10.823,
նվազումը` 1.7 տոկոս): Մարզում գործազրկության մակարդակը կազմում է 10.3 տոկոս,
նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատու թյամբ նվազումը կազմում է 0.1
տոկոս (10.4 տոկոս): 2010թ. ընթացքում մարզում աշխատանքի են տեղավորվել 587
աշխատանք փնտրողներ, որոնցից 331-ը` կին (2009թ.` 433):
«Լոռու մարզի յուրաքանչյուր համայնքի բնակչության սոցիալական վիճակի հիմնավոր
ուսումնասիրություն և ըստ դրա սոցիալական տարաբնույթ ծառայությունների
գործունեության կազմակերպում և համակարգում» թիվ 1 ծրագրով նախատեսված
աշխատանքներն իրենց մեջ ներառել են մի շարք ենթաբաղադրիչներ: Ակտիվացել են նաև
հաշմանդամների շրջանում իրականացված աշխատանքները: Ավելին` հաշմանդամություն
ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի նիստերը ներառել են
բնակչության ընդունելության բաղադրիչ, նիստերը լայնորեն լուսաբանվել են և եղել են բաց:
Նպատակադրված աշխատանքներ են տարվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար մատչելի միջավայր ապահովելու ուղղությամբ (թեքահարթակներ, մատչելի մուտքեր
և այլն): Այսքանով հանդերձ, թեև առկա է նպաստավոր օրենսդրական դաշտ, այնուամենայնիվ հիմնախնդիր է մնում շարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մուտքի
մատչելիության ապահովումն է դեպի պետական ու տեղական ինքնակառավարման
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մարմիններ, հասարակական, մշակութային, մարզական կառույցներ, ընտրատեղամասեր և
այլն:
Քաղաքային
համայնքների
մշակութային
և
սպորտային
կենտրոններում
թեքահարթակների կառուցումը նախատեսված էր իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեից
տրամադրված միջոցներով (միջոցներ չեն տրամադրվել): Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ մարզի
քաղաքային համայնքներում իրականացվել է մոնիթորիգ և փաստվել, որ ծրագրում
ներկայացված հարցը աջակցության կարիք ունի, թեև առանձինկազմակերպություններում
հարցին տեղային լուծումներ են տրվել:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակողմանի աջակցությունը շարունակում է
մնալ մարզպետարանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը: ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության հետ 2010թ. ևս համագործակցված աշխատանք
իրականացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով
և պրոթեզներով (անվասայլակ, լսողական սարք, օրթոպեդիկ կոշիկ, արմնկահենակ,
ձեռնափայտ, տարաբնույթ պրոթեզներ և այլն) ապահովելու ուղղությամբ: Հատկանշական է
նշել, որ նպատակաուղղված պետական քաղաքականության շնորհիվ ներկայումս մարզում
վերականգնողական պարագաների պակաս չունեն: Գործընթացին ակտիվ մասնակցություն
են ունեցել ՀԿ-ները, մասնավորապես` 2010թ. «ԱՐԱՆ» ՀԿ-ն տրամադրել է 31 սայլակ, որից`
18-ը «Հովարդ Կարագյոզյան» հիմնադրամի, իսկ 13-ը` «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-ի
կողմից: Իսկ 14 սայլակներ տրամադրվել է «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի, իսկ 30 սայլակներ ու
քայլակ` «Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ-ի աջակցությամբ:
Լոռու մարզային գրադարանի կողմից իրականացվում են երկու ծրագրեր («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 («Օրրան», «Խաչվող
ուղիներ», «Առաքելություն Հայաստան», «Արան»): 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:
Զգալի աշխատանքներ է իրականացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց
հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը, որն իր նիստերի ընթացքում քննարկում է ՀՀ օրենսդրական փոփոխությունները, հարցապնդումներին տալիս համապատասխան պարզաբանումներ (պարտադիր հրավիրվում են լրատվամիջոցները), իսկ
արդյունքները ներկայացվում ազգային հանձնաժողովին:
Շարունակել է լույս տեսնել «Լիարժեք կյանք» պարբերականը, որը լայնորեն
լուսաբանում է մարզում հաշմանդամների շրջանում կազմակերպվող աշխատանքները:
Սոցիալական պաշտպանության պետական ծրագրում ընդգրկելու նպատակով ՀՀ ՏԿՆ է
ներկայացվել մարզի ՀԿ-ների կողմից առաջարկվող մի շարք ծրագրեր` հաշմանդամություն
ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանությանը, նրանց իրավունքների իրացման և
հասարակություն ինտեգրմանն ուղղված:
2010թ. դեկտեմբերի 2-ին Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը
լայնորեն նշվել է Սպիտակում (նախորդ տարի այն անցկացվել էր Ստեփանավանում):
Օրակարգում` հանձնաժողովի արտագնա նիստ, «Մոլորակ» և «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ների
հաշվետվություն, քաղաքացիների ընդունելություն, ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսվաճառք, համերգային ծրագիր:
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Վանաձորում անցկացվեց խուլ-համրերի Հայաստանի շախմատի առաջնությունը,
որին ինչպես մարզպետարանը, այնպես էլ Վանաձորի քաղաքապետարանը մեծ
աջակցություն ցուցաբերեցին (մրցաշարի և մասնակիցների տեղի տրամադրման,
մրցավարական անձնակազմի և կազմակերպչական աշխատանքներին): Այս գործում զգալի
էր «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի ակտիվությունը: CPISRA միջազգային
սպորտային կազմակերպության միակ հավատարմագրված ազգային ներկայացուցիչ
Հաշմանդամային սպորտի հայկական ֆեդերացիայի կողմից անցկացված 2010թ.
Հայաստանի չեմպիոն է դարձել Նվեր Միրզոյանը (բոչիա մարզաձև), իսկ մրցանակակիր է
դարձել Շուշան Մելիքջանյանը (սեղանի թենիս), որոնք «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի անդամներ
են: «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն շարունակել է իր ծրագրերը («Կայուն ապագա` կրթության և
մասնագիտական
ուսուցման
միջոցով»,
«Հաշմանդամ
մարդկանց
շահերի
պաշտպանություն», «Ամեն ինչ մեզ համար` մեզ հետ»), ավելին նկատելի աշխատանքներ է
իրականացրել երեխաների շրջանում (միջոցառումներ երեխաների պաշտպանության
միջազգային օրվան նվիրված): Անապահով ընտանիքների 120 երեխաներ, որից` 27-ը
հաշմանդամություն ունեցող, իրենց հանգիստն են անցկացրել ամառային ճամբարներում:
Տարեց անապահով քաղաքացիների հիմնահարցերը ևս ուշադրության կենտրոնում
են: Այս գործում մարզում զգալի աշխատանքներ է իրականացնում «Առաքելություն
Հայաստան» ԲՀԿ-ն, որի շահառուները բարեգործական ճաշարաններից օգտվող, տնային
կարիք ունեցող հարյուրավոր տարեցներն են (շահառուների թիվը գրեթե 300 մարդ է):
Գնահատելի է «Հայկական Կարիտաս» ՄԲՀԿ-ի գործունեությունը Վանաձորում և Տաշիրում`
«Տնային խնամք» ծրագրով (160 տարեցների ընդգրկումով):
Սոցիալական ապահովության բնագավառի մասնագետների շարունակական
վերապատրաստում իրականացվել է միայն «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքին համապատասխան, իսկ մասնագիտական վերապատրաստում 2010թ. մարզում չի
կազմակերպվել:
Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման բարելավման ուղղությամբ,
որը ներառում է տեղեկատվական բազաների փոխանակում, ընթացել է կենտրոնացված
կարգով («Պառնաս», հարակից բազաներ), որոնց կիրարկման գործին զգալի
մասնակցություն են ունեցել ՍԾՏՏՄ-ների կից գործող սոցիալական աջակցության
խորհուրդները (այս կազմում ներգրավված են սոցիալական բնագավառը ներկայացնող
զբաղվածության,
կենսաթոշակային
ապահովության
տարածքային
մարմինների,
համայնքների և ակտիվ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ): Այս համագործակցության շնորհիվ է,
որ անապահով ընտանիքներից շատերը ներգրավվում են նաև ՀԿ-ների կողմից
իրականացվող սոցիալական սպասարկման համատեղ իրականացվող ծրագրերում
(մասնավորապես այդ ակնառու է «Լիարժեք կյանք» ԲՀԿ-ի և «Հայկական Կարիտաս»-ի
Վանաձորի մասնաճյուղի պարագայում):
Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավման, համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացման նպատակով կառուցողական առաջարկություններ են
ներկայացվել և ակտիվ մասնակցություն է ապահովվել Ինտեգրված սոցիալական
ծառայությունների ստեղծման գործում, որը համահունչ է ներկայացված թիվ 2 ծրագրին`
«Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների
շենքային պայմանների բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների
գործունեության կազմակերպում և համակարգում»:
Լոռու մարզում տարեցների և հաշմանդամների վիճակի բարելավման ենթաբաժնում
առաջարկված ներքոշարադրյալ ծրագրերից երկուսը (Ծրագիր թիվ 3. «Ալավերդի քաղաքի
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տարեցների
սոցիալական
ծառայություններ
մատուցող
ցերեկային
կենտրոնի
գործունեության կազմակերպում և համակարգում» և Ծրագիր թիվ 4. «Սպիտակ քաղաքում
տարեցների սոցիալական ծառայություններ մատուցող շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի
կառուցում և գործունեության կազմակերպում և համակարգում») կմեկնարկեն 2011թ., որոնց
համար ակնկալվում են պետական հատկացումներ: Նախապատրաստական զգալի
աշխատանքներ են իրականացվել Սպիտակի և Ալավերդու քաղաքապետարանների հետ`
համապատասխան տարածքների տրամադրման ուղղությամբ: Պետական ֆինանսավորման
դեպքում հիշյալ երկու ծրագրերն են իրագործելի են:
Իսկ թիվ 5 ծրագիրը` «Աջակցություն «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի Վանաձորում
իրականացվող «Տնային խնամք միայնակ տարեցներին» յուրաքանչյուր եռամսյակ իր
համապատասխան շտկումներն է ունենում Վանաձորի ՍԾՏՏՄ-ի կողմից. Ըստ
տրամադրված ցուցակի մասնագետների կողմից համապատասխան ուսումնասիրությունից
հետո տրամադրվում է համապատասխան օժանդակությունը, որը համահունչ է ՀՀ
կառավարության որոշմանը:
Թիվ 6 Ծրագրով նախատեսված է «Վանաձորում հաշմանդամների վերականգնողական և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերանորոգման ծառայության կազմակերպում և համակարգում» աշխատանքները: 2010թ. Վանաձորի քաղաքապետարանը փաստել
է, որ լիովին պատրաստ է աջակցել ծրագրի կենսագործմանը: Պետական ֆինանսավորման
դեպքում հիշյալ ծրագիրը իրագործելի է:
Պետական աջակցություն է ակնկալվել թիվ 7 Ծրագրի` «Ստեփանավանի հատուկ
կարիքներով անձանց կրթության և զարգացման համայնքային կենտրոնի զարգացում»
ծրագրի իրականացման համար: 2010թ. պետական աջակցություն չի տրամադրվել, իսկ ՀԿն արդեն իսկ ապահովվել է դոնոր կազմակերպությունների համապատասխան
աջակցությունը ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու ուղղությամբ:
Զբաղվածության քաղաքականության աջակցության բաղադրիչներից է թիվ 8
Ծրագիրը` «Գործազրկության մակարդակի նվազեցումը», որի մեջ զգալի դեր ու
նշանակություն ունի «Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման
միջոցառումների կազմակերպումը»:
2010թ. մարզում մասնագիտական ուսուցման դասընթացների են մասնակցել 147
գործազուրկներ, որոնցից 102-ը` կին: Աշխատանքի են տեղավորվել 66-ը: 2010թ. ընթացքում
«Աշխատաշուկայում խոցելի խմբերին աշխատանքի ընդունելու դեպքում աշխատավարձի
մասնակի փոխհատուցում» ծրագրում ընդգրկվել են 34 աշխատանք փնտրողներ, որոնցից
18-ը` կին: Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական
գրանցման համար ֆինանսական աջակցություն են ստացել 6 աշխատանք փնտրողներ:
2010թ. 4-րդ եռամսյակից սկսվել և մինչև 2011թ. փետրվարը կշարունակվի
«Աշխատաշուկայում խոցելի խմբերին աշխատանքի ընդունելու դեպքում աշխատավարձի
մասնակի փոխհատուցում» նոր ծրագիրը, որում ընդգրկված են 22 աշխատանք փնտրողներ,
իսկ մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին` 112 մարդ:
2010թ. ընթացքում մարզում աշխատուժի պահանջարկ են ներկայացրել 97 գործատու
և այն կազմել է 359 աշխատատեղ, որից 273-ը` բանվորական: Աշխատանքային պահանջի
բավարարումից հետո տարեվերջին այն կազմել է 21 աշխատատեղ, որից բժշկական
(տարբեր մասնագետներ), տուրբինիստի, մեքենավարի և այլն: 2010թ. Լոռու մարզում
իրականացվեց աշխատանքի տոնավաճառ և տարեցտարի ավելի ակտիվ են իրենց
դրսևորում գործատուները:
Մյուս
ենթաբաղադրիչով`
«Վարձատրվող
հասարակական
աշխատանքների
ծրագրերի իրականացում» 2010թ. Լոռու մարզում իրականացվել է 60 ծրագիր, որոնցում
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ընդգրկվել են 31.256 մարդ/օր, 01.01.2011թ. դրությամբ իրացվել է 102.248.700 դրամ
(2009թ.` 55 ծրագիր, 89.919.800 դրամ, 28.554 մարդ/օր, ծավալները կրճատվեցին
ճգնաժամի պատճառով):
Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը բաղադրիչն
ընդգրկել է թիվ 9 Ծրագիրը` «Փախստականների ընտանիքների բնակարանային
ապահովումը» և թիվ 10 Ծրագիրը` «Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների
ընտանիքների բնակարանային ապահովումը», որոնք դիտարկված են լիովին պետական
ֆինանսավորման դաշտում:
Առաջին ծրագրով փաստվել է, որ կարիքավոր փախստականների ընտանիքների
թիվը ներկայումս կազմում է 195, սակայն 2005թ.-ից մինչև հիմա Լոռու մարզում ոչ մի
ընտանիքի բնակարանային հարց չի լուծվել, իսկ 2010թ. միայն երկու զինհաշմանդամի
ընտանիքների է տրամադրվել պետական նպատակային աջակցություն (Լոռու մարզում
01.01.2011թ. դրությամբ բնակարանի կարիքավոր են զոհվածի և հաշմանդամի
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ընտանիքներ):

3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3.1. Գյուղատնտեսություն
Մարզի տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության ոլորտը ավանդաբար նշանակալից տեղ է
զբաղեցրել: Սակայն ներկա շրջանում գյուղատնտեսական արտադրողականության
բարձրացումը ՄԶԾ-ի այս ոլորտի ամենակարևոր նպատակներից է: Այս նպատակն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գյուղատնտեսական հեռանկարների
վերաբերյալ հստակ պատկերացումներ, հստակ սահմանված ոլորտային
գերակայություններ, լավ հիմնավորված ռազմավարություն, ինչպես նաև համատեղ
գործողություններ տարածքային կառավարման մարմինների, գյուղատնտեսական
ասոցիացիաների, համայնքների և ֆերմերների կողմից, ինչպես նաև ֆինանսական
միջոցների առկայություն:
Լոռու մարզի զարգացման ծրագրում առաջնային թիրախներ են.
9 սերմնաբուծական տնտեսությունների հիմնումը հացահատիկային, միամյա ու
բազմամյա խոտաբույսերի սերմարտադրության համար
9 կարտոֆիլի վիրուսազերծ պալարիկների արտադրությունը երկրագործության
ինստիտուտի Ստեփանավանի տարածքային կայանի հիման վրա
9 բանջարեղենի պահպանման սառնարանային տնտեսությունների հիմնում
9 կարտոֆիլի, բանջարեղենի և պտղի վերամշակման արտադրամասերի հիմնում
9 կաթի սառեցման և վերամշակման արտադրամասերի հիմնում:
Պետական ֆինասնավորմամբ 2010թ. տարբեր հիվանդությունների դեմ պատվաստում
կստանան 67.000 խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, 13.000 գլուխ մանր եղջերավոր
կենդանիներ, 9600 գլուխ խոզեր, 143500 թև թռչուններ:
Կարևորվում է նաև գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման
աշխատանքները: Այն ներառում է սառնարանային և վերամշակող տնտեսությունների, փոքր
սպանդանոցների, կաթի ընդունման և վերամշակման կետերի հիմնում, համայնքի ոռոգման
համակարգերի վերականգնում և այլն: Սրանց մի մասը նախատեսվում է ֆինանսավորվել
պետական բյուջեի կողմից, իսկ մյուս մասը պետք է լինի մասնավոր նախաձեռնությունների
արդյունք:
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2010թ Լոռու մարզում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.
• Ավստրիական կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվում է «Վրաստանի և
Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում աղքատության նվազեցում և վստահության
ձևավորում գյուղական համայնքների կայուն զարգացման գործում` քաղաքացիական
հասարակության կառույցների դերն ամրապնդելու միջոցով» STAGE-II ծրագիրը:
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել հայ-վրացական սահմանամերձ համայնքների
բնակիչների բարեկամությունը, աջակցել համայնքներում գյուղատնտեսության
զարգացմանը:
• Շվեյցարական «Կազա» հիմնադրամի աջակցությամբ Գոգարան համայնքում գործող
«Զարթոնք» կոոպերատիվին տրամադրվել է տրակտոր իր գյուղատնտեսական
գործիքներով և ապրանքային վարկի ձևով սերմացուներ ու պարարտանյութ ( շուրջ 15
մլն դրամ):
• Լոռու մարզում ոչխարաբուծության զարգացման համար կատարված
ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմվել է մարզի ոչխարաբուծության
զարգացման համալիր ծրագիր:
•

•

•

•

2010թ. մարզում ոռոգվել է 2027,2 հա վարելահողեր նախորդ տարվա 985,4 հա-ի դիմաց,
այսինքն 1041,8 հա ավելի է ոռոգվել քան նախորդ տարում: Ոռոգման, ջրարբիացման և
համակարգի շահագործման նպատակներով «Գետիկ» և «Լոռու ջրանցք» ՋՕԸ-ների կողմից
կատարվել է ջրառ 62544.5 հազ. մ3, որի ջրտուքը կազմում է 84344.5 հազ. մ3, հասույթը`
38251.5 հազ. դրամ: 01.01.2011թ դրությամբ ՋՕԸ-երի կողմից կատարվել է տրված ջրի
վարձավճարների հավաքագրում 34412.6 հազ. դրամ կամ գանձումը կատարվել է 90.0%-ով:
2010թ «ՀՆՀ-Հայաստան» հիմնադրամի կողմից կառուցվել է Նալբանդի միջտնտեսային
ջրանցքի մայրուղային մասը 5520մ երկարությամբ 820մմ տրամաչափի մետաղական
խողովակից: Վերակառուցվել է նաև նույն ջրանցքի գլխամասային ջրառ հիդրոհանգույցը:
Նշված աշխատանքների իրականացման համար կատարվել է մոտ 2,1 մլն ԱՄՆ դոլարի
ներդրում:
«ՀՆՀ-Հայաստան» հիմնադրամի և համայնքների կողմից 15% համաֆինանսավորման
սկզբունքով Այգեհատ, Օձուն և Ճոճկան համայնքներում վերակառուցվելու են ոռոգման
երրորդական կարգի ջրանցքներ 7337մ ընդանուր երկարությամբ 105,2 մլն. դրամ
նախահաշվային արժեքով: Պատրաստ են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը,
համայնքների կողմից կատարվել է 15%-ի` 15,78 մլն դրամ ներդրում: Շինարարական
աշխատանքները կսկսվեն 2011թ գարնանը:
Կարմիր Աղեգի համայնքում այս տարի 4 հա վարելահողերի վրա կառուցվել է անձրևացման
եղանակով ոռոգման համակարգ:

3.2. Բնապահպանություն
Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու նպատակով 2010թ. աշխատանքներ
են տարվում հետևյալ ոլորտներում`
9 Մարզի շրջակա միջավայրի պահպանության ուղղությամբ միջոցառումների
ձեռնարկում:
9 Համապատասխան ընթացք տալ մարզի արդյունաբերական արտադրություններից
առավել վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների բնապահպանական
ծրագրերի կազմմանը (Ալավերդի, Օձուն, Աքորի, Հաղպատ, Ախթալա համայնքներ):
9 Բացատրական աշխատանքներ տանել ՏԻՄ լիազորությունների շրջանակներում
անտառամերձ համայնքների դերի բարձրացումը անտառպահպանության գործում
ապահովելու համար: Խթանել մարզում համայնքային և մասնավոր ատառների
անտառհիմնման աշխատանքները:
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9 Աջակցել «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը Բնության Համաշխարհային
հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղին Գերմանիայի կառավարության
ֆինանսավորմամբ 2010թ իրականացվելիք 50հա համայնքային տարածքի
անտառպատման աշխատանքներին:
9 Կազմակերպել այցելություններ Թեղուտի հանքավայր` շահագործման հետևանքով
իրականացվող ծառահատումների և առկա բնապահպանական ծրագրերի
կատարման վիճակի ուսումնասիրության նպատակով:
9 Մասնակցություն մարզի անտառային տարածքների ավիացիոն քիմիական պայքարի
աշխատանքների կազմակերպմանը:
9 Կատարել ուսումնասիրություն և տեղեկատվության պարբերաբար ամփոփում`
ընդերքշահագործող կազմակերպությունների և քարամշակման արտադրամասերի
գործունեության վերաբերյալ:
9 Սերտ համագործակցել Օրհուս բնապահպանական տեղեկատվական կենտրոնների,
բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների և անհատ
քաղաքացիների հետ:
2010թ Լոռու մարզում իրականացվել են բնապահպանման ոլորտի հետևյալ
աշխատանքները.
• «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը Կրթության ազգային ինստիտուտի հետ
համատեղ մարզի տարածքում իրականացնում է կրթական ծրագիր
«Բնապահպանական կրթություն» թեմայով, որի արդյունքում տպագրվելու է
համապատասխան ձեռնարկ` «Միտք սերմանիր, ծառ տնկիր» վերնագրով:
• «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը 2010թ. ընթացքում «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
հետ համատեղ իրականացրել է.
9 Արջուտ համայնքի 21 հա դեգրադացված հողատարածքների անտառպատում:
9 Ջրաշեն և Ծաղկաբեր համայնքներում 2009թ. իրականացված 335 հա
անտառպատված տարածքներում անտառմշակույթների լրացման աշխատանքներ:
Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային ծրագրի շրջանակներում Չկալով
համայնքի ճանապարհի եզրերով (2,5 կմ երկարությամբ) իրականացվել է ծառատունկ` թվով
600 հատ բարդի և հացենի:
• 2010թ. ապրիլի 22-ին «Ռուսական մշակույթի օջախ» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ
Վանաձոր-Սպիտակ ավտոմայրուղու 9-րդ կիլոմետրում գտնվող հայ-ռուսական
բարեկամությունը խորհրդանշող հուշահամալիրի տարածքում իրականացվել է
տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ և թվով 200 հատ թխկենիների
ծառատունկ:
• Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման համար կատարված
անտառահատմանը զուգահեռ մասնագիտացված ձեռնարկությունների միջոցով
կատարվել է ծառատունկ 108 հա մակերեսի վրա: Անտառվերականգնման այս
ծրագիրը շարունակական է:
2010թ. մարզի անտառտնտեսությունների կողմից իրականացվել է.
• պետ. Բյուջեով` նախորդ տարիների ընթացքում հիմնադրված անտառմշակույթների
լրացում – 79,7 հա,
• WWF ծրագրով`
9 անտառմշակույթների հիմնադրում – 100հա,
9 անտառի բնական վերաճին օժանդակելու համար ցանկապատում – 10կմ:
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Գործող օրենքի համաձայն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի և Ախթալայի
լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից վնասակար ազդեցության ենթարկվող
համայնքներին պետ. բյուջեից կատարվում են մասնահանումներ` բնապահպանական և
առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար:
Ստորև բերվում է ՀՀ պետ.բյուջեի կողմից 2008-2010թթ. բնապահպանական և
առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար տրամադրված գումարների
վերաբերյալ տեղեկատվություն.
հազ. դրամ
Տարիները
2008
2009
2010 առ 1-ը
հուլիսի
Ալավերդի
68226.5
103564.2
37292.2
Հաղպատ
8610.0
9197.3
9197.3
Օձուն
8814.5
8992.8
9006.0
Աքորի
16065.5
18470.5
18994.2
Ախթալա
2540.0
Ընդամենը
101716.5
140224.8
77029.6

Մարզպետարանի ջանքերով 2010թ. Ախթալա համայնքն էլ ընդգրկվեց վնասակար
ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ
Հագվի համայնքն էլ է գտնվում Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի վնասակար
ազդեցության գոտում, Լոռու մարզպետը դիմել է ՀՀ բնապահպանության նախարարին,
որպեսզի Հագվի համայնքը նույնպես ընդգրկվի ՙԸնկերությունների կողմից վճարվող
բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին՚ ՀՀ օրենքի
սահմաններում վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների 2011-2013թթ. ցանկում:
Հարցին տրվել է դրական լուծում և լրամշակված ցանկի տարբերակը ներկայացվել ՀՀ
ֆինանսների նախարարություն:
4. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
2010թ. մարզի քաղաքաշինության ոլորտում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների
հաշվին իրականացված է 9865.14 մլն դրամի կապիտալ շինարարության ծրագիր, այդ
թվում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների.
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին`
7337.11 մլն դրամ, որից.
3 «Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ-ի մասով
6200.00 մլն դրամ
3 Դպրոցաշինություն ԾԻԳ ՊՀ-ի մասով
540.00 մլն դրամ
3 Լոռու մարզպետարանի մասով
81.88 մլն դրամ,
3 ՀՀ քաղաքաշինության նախ. մասով
419.73 մլն դրամ,
3 ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
5.50 մլն դրամ,
3 ՀՀ Ազգային անվտանգություն
60.00 մլն դրամ,
3 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
30.00 մլն դրամ,
• ՀՍՆՀ
256.63 մլն դրամ
• «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
120.90 մլն դրամ
• այլ աղբյուրների հաշվին`
2180.50 մլն դրամ:
Ըստ ոլորտների իրականացվել է `
• բնակարանաշինություն`
6425.00 մլն դրամ,
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•
•
•
•

կրթության օբյեկտներ`
1200.17 մլն դրամ,
Մշակույթի օբյեկտներ`
167.97 մլն դրամ,
առողջապահության օբյեկտներ`
0.00 մլն դրամ
այլ նշանակության օբյեկտներ`
2214.83 մլն դրամ, այդ թվում`
3 բնակչության անձնական միջոցներով
տարբեր շենքեր և կառույցներ`
2000.0 մլն դրամ:
«Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ-ի կողմից 2010թ. Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում երկրաշարժից
տուժած բնակիչների համար կառուցվել է 220 բնակելի տներ` 110-ը 2 սենյականոց և 110-ը 3
սենյականոց, որից 165-ը բաշխվել է վիճակահանությամբ, ընթանում է նվրիատվության
գործընթաց:
2010թ. ավարտվել է 2009թ. 8 գյուղական համայնքներում (Շիրակամուտ, Գոգարան, Մեծ
Պարնի, Գեղասար, Սարահարթ, Արևաշող, Լուսաղբյուր, Հարթագյուղ) սկսված և բարձր
պատրաստվածությամբ անավարտ մնացած 157 բնակելի տների շինարարությունը:
12 գյուղական համայնքներում (Ջրաշեն, Ծաղկաբեր, Սարամեջ, Կաթնաջուր, Լեռնանցք,
Լեռնավան, Շիրակամուտ, Գոգարան, Սարահարթ, Արևաշող, Լուսաղբյուր, Հարթագյուղ)
0-ական մակարդակից սկսվել է 265 բնակելի տների կառուցումը:
7 գյուղական համայնքներում 115 անավարտ բնակելի տների նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը կազմված են, բայց շինարարական աշխատանքները չեն սկսվել:
Բոլոր ֆինանսավորման աղբյուրներով 2010թ. Լոռու մարզում իրականացվող
շինարարարական աշխատանքները

Հ/Հ

I

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Օբյեկտի անվանումը
Ընդամենը մարզում՝
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ
ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քոբայրավանքի վերանորոգում և
վերականգնում
Աքորու Բգավոր եկեղեցու վերանորոգում և
վերականգնում
Օձունի վանքի վերանորոգում և վերականգնում
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնահովիտի մշակույթի տան հիմնանորոգում
Ստեփանավանի մշակույթի պալատի
շինարարություն
Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանի
հիմնանորոգում
Վանաձորի թիվ 24 դպրոցի հիմնանորոգում
Հարթագյուղի դպրոցի հիմնանորոգում
Քարաձորի դպրոցի հիմնանորոգում
Ստեփանավանի Պրոմեթևս 28 անավարտ
շենքերի կառուցում
Ստեփանավանի Պրոմեթեւս 28,29 Դեսինի 45,
47 շենքերի ներքին գազամատակարարում եւ
անհատական ջեռուցում

2010թ.
ծրագիր
(մլն դրամ)
10282.74
7511.71
47.50

Կատարվել
է 2010թ.

Ծանոթություն

9865.14
7337.11
5.50

15.00

Տեղափոխվել է
2011թ

27.00
5.50

5.50

6619.73

6619.73

16.83

16.83

20.00

20.00

20.07

20.07

20.33
39.47
20.39

20.33
39.47
20.39

135.00

135.00

70.00

70.00
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9
10
11
12
13

1

1

1
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7

Ծաթեր համայնքի մշակույթի տան տանիքի
վերանորոգում
Մեծ Պարնու դպրոցի տանիքի վերանորոգում
Դսեղի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
Գարգառ համայնքի մշակույթի տան ջեռուցման
համակարգի հիմնանորոգում
Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած
ընտանիքների համար բնակարանային
շինարարություն
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ
Ստեփանավանի բաժնի վարչական շենքի
շինարարություն
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Վանաձորի հարկ վճարողների
սպասարկման տարածքային կենտրոնի
հիմնանորոգում
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական
քոլեջ» ՊՈԱԿ հիմնանորոգում
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
գ.Խնկոյանի դպրոցի տանիքի կառուցում
(հիմնանորոգում)
Վանաձորի թիվ 22 դպրոցի տարածքից ջրագծի
տեղափոխում
Վանաձորի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից ջրագծի
տեղափոխում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից
կոյուղագծի տեղափոխում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի տարածքից
անձրևաջրերի հեռացման համակարգի
կառուցում
ՀՍՆՀ
Ալավերդու հիվանդանոցի հիմնանորոգում (II
փուլ)
Գեղասարի դպրոցի ջեռուցման համակարգի
վերակառուցում
Ստեփանավանի մարզադպրոցի ջեռուցման
համակարգ
Գյուլագարակի դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Սպիտակի թիվ 6 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Վանաձորի թիվ 30 դպրոցի ջեռուցման
համակարգի կառուցում
Գյուլագարակի համայնքային կենտրոնի շենքի
կառուցում

38.64

38.64

5.50
28.00

5.50
28.00

5,50

5.50

6200.00

6200.00

60.00

60.00

60.00

60.00

30,00

30,00

30,00

30,00

132.60

0.00

132.60

0.00

81.88

81.88

52.93

52.93

2,12

2,12

3,50

3,50

1,29

1,29

13,59

13,59

8,45

8,45

441.63

256.63

Տեղափոխվել է
2011թ

Տեղափոխվել է
2011թ

75.00
10.00

10.00

19.90

19.90

12.70

12.70

90.10

90.10

36.10

36.10

130.00

20.00

Տեղափոխվել է
2011թ
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8
9
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
V
1
2
3
4
5
6
7

Ստեփանավանի մարզադպրոցի շենքի
շինարարություն
Խնկոյանի մշակույթի տան տանիքի
հիմնանորոգում
«Հայաստան» հիմնադրամ
Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Արծնու դպրոցի հիմնանորոգում
Արծնու գյուղապետարանի շենքի
հիմնանորոգում
Արծնու համայնքային կենտրոնի եւ դպրոցի
արտաքին ջրի ցանցի կառուցում
Դպրոցաշինության ԾԻԳ ՊՀ
Վանաձորի թիվ 22 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Ստեփանավանի թիվ 6 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Սպիտակի թիվ 1 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում
Այլ
Ֆիոլետովոյի դպրոցի հիմնանորոգում
Շնողի մշակույթի տան նորոգում
Շնողի մանկապարտեզի նորոգում
Շնողի արվեստի դպրոցի նորոգում
Շնողի 5 բնակելի շենքերի տանիքների
նորոգում
Թեղուտի մանկապարտեզի կառուցում
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

67.83

67.83
Տեղափոխվել է
2011թ

58,0
120.90

120.90

9.80

9.80

74.00

74.00

34.00

34.00

3.10

3.10

540.00

540.00

180.0

180.00

180.0

180.00

180.0

180.00

180.50
6,00
57,00
18,00
24,50

2180.50
6,00
57,00
18,00
24,50

20,00

20,00

55,00

55,00

շարունակական

2000.00

5. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
5.1. Ճանապարհաշինություն
Մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է 932.9 կմ, այդ թվում`
միջպետական ա/ճ - 218.9 կմ, հանրապետական ա/ճ - 490.9 կմ, մարզային ա/ճ - 223.1կմ:
Մարզում կան
• կամուրջներ և կամրջային անցումներ
– 175 հատ
• ավտոմոբիլային թունելներ
– 5 հատ
2010թ. պետբյուջեի միջոցներով մարզի ճանապարհաշինության ոլորտին հատկացվել է 141
մլն դրամ, այդ թվում`
9 Մ-3-Պուշկինո ա/ճանապարհի հիմնանորոգում
- 33.0 մլն դրամ,
9 Շիրակամուտ-Գեղասար ա/ճան. կամուրջի հիմնանորոգում
- 40.0 մլն դրամ,
9 Պահպանության և շահագործման ծախսերի համար
- 68.0 մլն դրամ:
2010թ. կատարվել են հետևյալ աշխատանքները
մլն դրամ
Հ/Հ
1

1.

Ծրագրեր
2

Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի

ընդամենը
ֆինանսական
ակտիվների
գծով ծախսեր

կատարող

կատարված է

ֆինանսավորման աղբյուրը

3

4

5

6

65.6

«Թումանյանի» ՃՇՁ

65.6

Պետ.բյուջե
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2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

սահման,կմ 51- հենապատի կառուցում
34 րդ կմ-ում 30գծմ հատվածի
հիմնանորոգում
Մ-3 Մեծավան 0+000-8 +934
կմ 66 + 100 -71+200 քարաթափի մաքրում
Աքորի – գյուղամիջյան ճանապարհի
նորոգում
Մոտեցում Շամլուղ գյուղին
Փոքր Այրում-Մեծ Այրում-Ճոճկան
կմ 9+150 հենապատի կառուցում
Ախթալա քաղաքի կամրջի նորոգում
Ախթալա քաղաքի փողոցների
ասֆալտապատում
Շնող-Թեղուտ կմ1+700-3+320
Ախթալա քաղաքի կամուրջ
Հ-180 Ալավերդի-Ջիլիզա Վրաստանի
սահման
Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-ՏաշիրՎրաստանի սահման կմ 113+860-113+945
հենապատի հիմնանորոգում
Ստեփանավան-Արմանիս

Պահպանություն և շահագործում
Միջպետական և հանրապետական նշանակության ա/ճ,այդ թվում
Տաշիրի տարածաշրջանի ա/ճ
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

80.0

«Արգիշտի-1» ՍՊԸ

80.0

Պետ.բյուջե

509.0
3.9

«Լոռի» ՃՇՇՁ
«Թումանյանի» ՃՇՁ

509.0
3.9

Պետ.բյուջե

13.3

«Թումանյանի» ՃՇՁ

13.3

Պետ.բյուջե

16.3

«Թումանյանի» ՃՇՁ

16.3

Պետ.բյուջե

10.0

«Թումանյանի» ՃՇՁ

10.0

Պետ.բյուջե

36.1

«Թումանյանի» ՃՇՁ

36.1

Պետ.բյուջե

28.6

«Թումանյանի» ՃՇՁ

28.6

Պետ.բյուջե

73.1
17.0

«Թումանյանի» ՃՇՁ
«Ուկրշին»

73.1
17.0

Պետ.բյուջե
Պետ.բյուջե

35.0

«Ուկրշին»

35.0

Պետ.բյուջե

7.0

Պետ.բյուջե

50.0

Պետ.բյուջե

7.0
50.0

«Ճանապարհ» ՓԲԸ
«Ստեփանավանի»
ՃՇՇՁ

499.5
43.0

Ստեփանավանի տարածաշրջանի ա/ճ

78.9

Սպիտակի տարածաշրջանի ա/ճ
Գուգարքի տարածաշրջանի ա/ճ
Թումանյանի տարածաշրջանի ա/ճ
Մարզային նշանակության
ա/ճանապարհներ, այդ թվում
Տաշիրի տարածաշրջանի ա/ճ

72.6
170.0
135.0

12.150

Ստեփանավանի տարածաշրջանի ա/ճ

13.750

Սպիտակի տարածաշրջանի ա/ճ
Գուգարքի տարածաշրջանի ա/ճ

499.5
«Տաշիրի» ՃՇՇ
«Ստեփանավանի»
ՃՇՁ
«Ճանապարհ» ՃՇՇ
«Լոռի» ՓԲԸ
«Թումանյանի» ՃՇՁ

68.0

43.0

Պետ.բյուջե

78.9

Պետ.բյուջե

72.6
170.0
135.0

Պետ.բյուջե
Պետ.բյուջե
Պետ.բյուջե

68.0

13.750
13.700

«Տաշիրի» ՃՇՇ
«Ստեփանավանի»
ՃՇՁ
«Ճանապարհ» ՃՇՇ
«Լոռի» ՓԲԸ

Թումանյանի տարածաշրջանի ա/ճ

14.650

«Թումանյանի» ՃՇՁ

ԱՄԲՈՂՋԸ

1512.4

12.150

Պետ.բյուջե

13.750

Պետ.բյուջե

13.750
13.700

Պետ.բյուջե
Պետ.բյուջե

14.650

Պետ.բյուջե

1512.4

5.2. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Լոռու մարզի կարևոր հարստություններից են հանդիսանում խմելու համար պիտանի,
բարձր որակի ջրի մեծ պաշարները, որը ներկա իրավիճակում գերազանցում են անհրաժեշտ
պահանջարկը: Մարզի ջրային ցանցի երկարությունը 3395.23կմ է, ջրի ծախսը` 1250
լիտր/վրկ, որից ճնշումային` 520 լիտր/վրկ: 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 7
քաղաքների և 56 գյուղերի ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումը (Ջ և Ջ) կատարվում է
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Հյուսիս արևելյան» տարածքային մասնաճյուղի («Ալավերդի» և
«Սպիտակ» տեղամասերի ու «Ստեփանավան», «Տաշիր» ենթատեղամասերի միջոցով) և
«Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի միջոցով: Մարզի մյուս բնակավայրերի ջրամատակարարումն
23

ու ջրահեռացումը կատարվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից:
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:
«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: Ծրագրի առաջին փուլով ջրամատակարարման
բարելավման համար նախատեսված է 11,5 մլն Եվրո, որի իրականացումը սկսվել է 2005 թ.
և նախատեսնված է այն ավարտել 2010թ.:
Մարզի խոշոր բնակավայրերում հիմնականում ջրամատակարարումը կատարվում է
գրաֆիկով` 2 օրը մեկ անգամ:
2010թ. մարզի տարբեր համայնքների խմելու ջրի մատակարարման բարելավման
նպատակով կատարվել է շուրջ 622.63 մլն դրամի համապատասխան աշխատանքներ,
որոնք ներկայացված են աղյուսակում՝
ՀՀ Լոռու մարզում 2010 թվականին ջրամատակարարման ոլորտում իրականացված
աշխատանքներ
Համայնքի
Աշխատանքների
ֆինանսավորման
Գինը
Հ/Հ
անվանումը
անվանումը
աղբյուրը
(մլն. դրամ)
1
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» Ջրամատակարարման
KFW457.63
ՓԲԸ-ի կողմից
համակարգերի
Գերմանական
սպասարկվող
բարելավում
վարկային ծրագիր
համայնքներում
2
Կաթնառատ
Ջրագծի կառուցում
«Հայկական
4.2
Կարիտաս» ԲՀԿ
3
Լեռնանցք
Ջրամատակարարման
«ԳՏՏԶ ԾՎԿԳ» ՊՀ
50.0
համակարգի բարելավում
4
Արծնի
Ջրամատակարարման
«ԳՏՏԶ ԾՎԿԳ» ՊՀ
83.0
համակարգի բարելավում
5
Նովոսելցովո
Ջրամատակարարման
«ԳՏՏԶ ԾՎԿԳ» ՊՀ
27.8
համակարգի բարելավում
Ընդամենը
622.63
5.3. Գազամատակարարում
Գազիֆիակցումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է:
Երկարատև ձմեռները և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը
ընդգծում են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար:
Համայնքներում գերակա խնդիր է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը:
Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում խորհրդային տարիններին եղել են 42220
բաժանորդներ, որոնցից 20708-ը Վանաձոր քաղաքում:
Առ 01.01.2011թ. դրությամբ Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի
գազամատակարարումը
վերականգնված
և
գազիֆիկացված
բնակավայրերում
վերականգնվել և գազիֆիկացվել են թվով 32330 առանձնատներ և 28057 բնակարաններ,
որից թվով 29036-ը Վանաձոր քաղաքում:
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2010թ. բաժանորդների թվաքանակը աճել է 1755-ով, որից 576 բնակարաններ և 1179
առանձնատներ, 36 հիմնարկ-ձեռնարկություններ, որոնցից թվով 8 արտադրական և թվով
28 կոմունալ-կենցաղային օբյեկտներ:
Լոռու ԳԳՄ «Բնակարանային ֆոնդի գազաֆիկացման և գազամատակարարման
վերականգնման ծրագրով» իրականացվել է Սպիտակ քաղաքի «Վարպետաց» թաղամասի
8,245 մլն. դրամ և թաղամասի թվով 220 առանձնատների գազաֆիկացման
աշխատանքները 3,01 մլն. դրամ գումարի սահմաններում:
Լոռու ԳԳՄ «Գազաբաշխման համակարգի գործող գազատարների վթարային
հատվածների
հիմնանորոգման»
ծրագրով
Լոռու
ԳԳՄ
և
կապալառու
կազմակերպությունների
ուժերով
իրականացվել
են
18,82մլն.
դրամ
գումարի
աշխատանքներ ներքոհիշյալ օբյեկտներում վերգետնյա կառուցման եղանակով
վերատեղադրվել են Դ=159-20մմ Լ= 2500գծ.մ ընդհանուր երկարությամբ միջին և ցածր
ճնշման գազատարներ.
• Տաշիրի տարածաշրջան- Տաշիրի Գետափնյա, Նաիրի փողոցները և գյուղ Լեռնահովիտ
• Ստեփանավանի տարածաշրջան - քաղաք Ստեփանավան Արևելյան թաղամաս
• 2010թ. նոյեմբեր ամսից սկսվել է Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ագարակ գյուղի
ստորգետնյա վթարային գազատարների վերատեղադրման աշխատանքներ 35,0 մլն
դրամ գումարի սահմաններում:
Նշված ծրագրից դուրս իրականացվել են նաև վթարային գազազատարների
վերատեղադրման աշխատանքներ
• Թումանյանի տարածաշրջանի Օձուն համայնքում վերատեղադրվել են վթարային
Դ=108-25մմ Լ=1500գծ.մ ընդհանուր երկարությամբ ստորգետնյա ցածր ճնշման
ստորգետնյա գազատարները 16,3 մլն դրամ գումարով:
Մասնաճյուղի գազահամակարգերը դիսկրետ օղակաների տարանջատման
համար միջին ճնշման գազաբաշխիչ համակարգում տեղադրվել են թվով 11 գլխամասային
հաշվիչ հանգույցներ, արդիական գազահաշվիչներով: Այդ աշխատանքների համար
կատարվել են 16,5 մլն դրամ գումարի ներդրումներ:
Մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի բազմաբնակարան շենքների և նոր
գազիֆիկացվող առանաձնատների ներտնային գազահամակարգերում 2010 թվականին
տեղադրվել են թվով 22610 հատ անվտանգության համակարգեր, որից.
• քաղաք Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան
11059 հատ
• Թումանյանի տարածաշրջան
3821 հատ
• Ստեփանավանի տարածաշրջան
3242 հատ
• Տաշիրի տարածաշրջան
2899 հատ
• Սպիտակի տարածաշրջան
1589 հատ

6. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
6.1 Տարածքային կառավարում
Տարածքային կառավարման հիմնական գերակայություններից մեկը հանդիսանում է
մարզային և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունների կարգավորումը, որը
հնարավորություն կտա մարզպետարանին իրականացնել իրավական և մասնագիտական
վերահսկողություն ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների ղեկավարների, ինչպես
նաև ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող որոշումների
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նկատմամբ: Անհրաժեշտ է նաև միջոցներ ձեռնարկել մարզպետարանի և համայնքների
միջև միասնական տեղեկատվական ցանց ստեղծելու ուղղությամբ, որը կլինի արագ,
հասանելի և կբարձրացնի համայնքների իրազեկությունը, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանա
հետագայում էլեկտրոնային խորհրդակցությունների անցկացման համար:
Տարածքային կառավարման բաղադրիչի նպատակն է բարելավել պետական կառավարումը
մարզում` ապահովելով կառուցվածքային կառավարչական համակարգերի և
մարզպետարանի, ՏԻՄ-երի և ՀԳՄ տարածքային ծառայությունների իրավական
փոխհարաբերությունների բարելավում:
• ՀՀ կառավարությունը 2010թ-ին իրականացրել է մարզպետարանի տեղեկատվական
և կառուցվածքային կառավարչական համակարգերի բարելավում:
Մարզպետարանում փաստաթղթաշրջանառությունը իրականացվում է էլեկտրոնային
կառավարման «Mulberry» համակարգի միջոցով:
• մարզպետի կողմից ստեղծված վարչական վերահսկողություն իրականացնող
հանձնաժողովը ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի
կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի համաձայն իրականացրել է
վարչական և ֆինանսական հսկողություն մարզի 11 համայնքների ղեկավարների և
ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող որոշումների
նկատմամբ:
• համագործակցելով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և Եվրոպական
միության հայաստանյան գրասենյակի հետ փետրվար ամսին Վանաձոր համայնքում
կազմակերպվել է Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Գեղարքունիկի մարզերի
մարզպետարանների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև
համայնքների տարբեր սոցիալական շերտերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
«Եվրոպական միության տարածաշրջանային քաղաքականությունը և տարածքային
զարգացման գործիքները» թեմայով իրազեկման սեմինար:
6.2. Տեղական ինքնակառավարումը և ապակենտրոնացում
Համայնքային մակարդակում բարելավելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել
համայնքային ծառայության համակարգը, ստեղծել միջհամայնքային միավորումներ և
խորացնել առկա համագործակցության մակարդակը համայնքների միջև, բարձրացնել
տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները:
Քաղաքաշինության, հողաշինարարության և հողօգտագործման բնագավառներում
անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել համայնքային սահմանների քարտեզագրումը,
համայնքային նշանակության հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների, ինչպես
նաև գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակումը:
Համայնքային ծառայության համակարգի սահուն ներդրումն ապահովելու համար
անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ` համայնքային ծառայողների,
համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների
անդամների վերապատրաստում, համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալները
մշտապես հավաքագրում և մուտքագրում միասնական հանրապետական շտեմարանում,
համայնքային ծառայողների վարձատրման միասնական համակարգի ներդրում, համայնքի
ղեկավարի աշխատակազմին ապահովելու համապատասխան սարքավորումներով,
համակարգչային ծրագրերի տեղադրելուն և այլն:
ՄԶԾ-ի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ՏԻՄ-երի բյուջետային կարողությունների
զարգացումն է և տեղական եկամուտների հավաքագրման աճը պլանավորված
մակարդակին հասցնելը:
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2010թ-ի ընթացքում
• Համագործակցելով «Հայաստանի համայնքների հանրապետական ասոցիացիա»-ի
հետ կազմակերպվել է մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի 102
պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների վերապատրաստումը:
• Առաջարկություններ է ներկայացվել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի համայնքային ծառայության
անվանացանկերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ և անվանացանկերից
հանվել է 4 պաշտոն:
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Կազմակերպվել է մարզի խորհրդի 6 նիստերի նախապատրաստումը և անցկացումը:
Մշտական
մեթոդական
օգնություն
է
ցուցաբերվել
մարզի
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների կիրարկման գործում:
Կազմակերպվել է մարզի
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի
20
համայնքային ծառայողների
ատեստավորում
և 65 թափուր պաշտոններ
զբաղեցնելու համար մրցույթներ:
Կազմակերպվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված
որոշումների օրինականության վերահսկումը, թերի կամ գործող օրենսդրության
պահանջներին չհամապատասխանող որոշումների մասին տեղյակ է պահվել դրանք
ընդունող ՏԻՄ-երին և առաջարկվել է դրանք լրամշակել և համապատասխանեցնել
գործող օրենսդրությանը:
Մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին և նրանց աշխատակազմերին մշտական
խորհրդատվական,
մեթոդական,
գործնական
օգնություն
է
ցուցաբերվել
համայնքների
բյուջեների
սեփական
եկամուտների
հավաքագրման
և
գործավարության կազմակերպման հարցերում:
Աջակցություն
է
ցուցաբերվել
մարզի
զինկոմիսարիատներին՝
կցագրման,
գարնանային և աշնանային զորակոչի աշխատանքների կազմակերպման հարցերում:
Մշակվել և Լոռու մարզպետին է ներկայացվել մարզի համայնքների խոշորացման
վերաբերյալ առաջարկություններ:
2010թ-ի ընթացքում մարզի համայնքների ՏԻՄ-երի բյուջետային կարողությունները
զգալիորեն աճել են համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների
հավաքագրման աճի շնորհիվ, հասցնելով պլանավորված մակարդակի 88.7 % (2010թ.
փաստացի կատարողականը 2009թ.-ի նկատմամբ 100.5%):
մարզի 700-ից ավելի համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալները մշտապես
հավաքագրվել, մուտքագրվել և ներկայացվել են ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն:

6.2.1. Համայնքային զարգացման ծրագրեր
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքային բյուջեները կրում են ծրագրային բնույթ,
այսինքն դրանք ընդունվում են նախապես հաստատված համայնքի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2010թ.ին լուրջ ուշադրություն է դարձվում համայնքային
զարգացման ծրագրերի մշակման և հաստատման գործընթացի վրա:
• հասարակության իրազեկության աստիճանը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ
բարձրացնելու և քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը հանրային
կարևորություն ներկայացնող ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի
գործընթացներում ապահովելու նպատակով Լոռու մարզպետարանը և World Vision
միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը Թումանյանի, Ստեփանավանի և
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•

Տաշիրի տարածաշրջանների 30 համայնքների ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչների համար
կազմակերպել են «Համայնքային զարգացման ծրագրի մասնակցային մշակում և
մասնակցային բյուջետավորում» խորագրով եռօրյա դասընթացներ:
տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները բարձրացնելու
նպատակով ՀՍՆՀ-ի «Մունիցիպալ ֆինանսական կառավարման ուսուցում» ծրագրի
շրջանակներում իրականացվել է մարզի 16 համայնքների 70 ունկնդիրների
(համայնքի ղեկավար կամ տեղակալ, ֆինանսիստ կամ հաշվապահ և ավագանու
անդամներ) համար «Համայնքի ֆինանսական կառավարում» երկշաբաթյա
դասընթաց:

6.3. Քաղաքացիական հասարակություն
2010թ ընթացքում տարածքային կառավարման մարմինների առավել թափանցիկ
գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, մարզի
հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով, իրականցվել են հետևյալ
միջոցառումները.
9 մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով պարբերաբար հաղորդումներ
հեռարձակել` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային
ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, ներկայացնելով
գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները և իրականացվող ծրագրերը, պարբերաբար
հրապարակել առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքներն և նորմատիվ
իրավական ակտերը, դրանցում կատարվող փոփոխությունները` տալով
պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ:
9 պարբերաբար և համակարգված ձևով կազմակերպել են մարզպետի, նրա
տեղակալների և մարզպետարանի ղեկավարների այցելությունները համայնքներ,
ինչպես նաև տարածաշրջանային կենտրոններում կազմակերպվել են քաղաքացիների
ընդունելություններ:
9 Մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանի ստորաբաժանումների
ղեկավարների մասնակցությամբ մարզի հեռուստաընկերությունների միջոցով
կազմակերպել են ուղիղ եթերներ, հանրությանը հնարավորություն ընձեռնելով իրենց
հուզող հարցերը ուղիղ կապով իրավասու անձին ուղղելու և պատասխանը
անմիջապես լսելու համար:
9 Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների
ներկայացուցիչները մասնակցել են անցկացված մարզխորհրդի 6 նիստերին:
9 2010թ ընթացքում պարբերաբար իրականացնել մարզպետարանի ինտերնետային
կայքէջի թարմացման աշխատանքներ, հանրային իրազեկման նպատակով կայքում
տեղադրվել են մարզպետի բոլոր որոշումներն ու կարգադրությաունները:
Թարմացվել են կայքի նորություններ բաժինը, տեղադրվել են համայնքային
ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների
վերաբերյալ տեղեկատվությունները:
9 2010թ ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության
թափանցիկություն և հրապարակայնություն ապահովելու նպատակով`
համայնքապետարաններում և համայնքի բնակչության համար առավել տեսանելի
վայրերում տեղադրվել են տեղեկատվական ցուցատախտակներ և այդ
տախտակների վրա պարբերաբար տեղադրվում են համայնքների ղեկավարների և
ավագանիների որոշումները, այլ կարևոր բնույթի տեղեկատվություն:
28

29

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2010թ. Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կողմից արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության ոլորտում կատարված
աշխատանքները բերված են աղյուսակ 1-ում:
աղյուսակ 1

Արտաքին կապերի ոլորտում 2010թ-ին Լոռու մարզպետի աշխատանքների կատարողականի վերաբերյալ
հ/
հ

Աշխատանքի
ուղղությունը

Միջոցառման
անվանումը
նախատեսված

1

2ա
Հայ-Գերմանական
համագործակցության
շրջանակներում KFW
գերմանական վարկային ծրագիր

1.

Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով կամ
օտարերկրյա պետությունների և
Հայաստանի Սոցներդրումների
միջազգային կազմակերպությունների հիմնադրամ
հետ համատեղ իրականացվող
ծրագրերով՝ մարզպետարանի
իրավասության
ոլորտներին
վերաբերող դրույթների
և/կամ
այլ
փաստաթղթերի կատարում

Հայաստան համահայկական
հիմնադրամ

Չնախատեսված,
սակայն
2բ

Միջոցառումների
ժամկետները
նախատեսված

փաստացի

3ա

3բ

2010թ

2010թ

2010թ

Աշխատանքի կատարման
արդյունքները
4

2010թ

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող
համայնքներում 457.63մլն դր արժողությամբ
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման
աշխատանքների իրականացում

2010թ

Իրականացվել են 256,63 մլն դրամի աշխատանքներ
(Գեղասարի դպրոցի ջեռուցման համակարգի
վերակառուցում՝ 10,00մլն դր, Ստեփանավանի
մարզադպրոցի ջեռուցման համակարգի անցկացում ՝
19,90 մլն դր, Գյուլագարակի դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում՝ 12,70մլն դր, Սպիտակի թիվ 6 դպրոցի
մարզադահլիճի կառուցում՝ 90,10մլն դր, Վանաձորի թիվ
30 դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում ՝ 36,10մլն
դր, Գյուլագարակի համայնքային կենտրոնի շենքի
կառուցում՝ 20,00մլն դր, Ստեփանավանի մարզադպրոցի
շենքի շինարարություն՝ 67,83մլն դր)

2010թ

Իրականացվել են 120,90մլն դր աշխատանքներ (այդ
թվում Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում՝ 9.80մլն դր, Արծնու դպրոցի հիմնանորոգում՝
74,00մլն դր, Արծնու գյուղապետարանի շենքի
հիմնանորոգում՝ 34,00մլն դր, Արծնու համայնքային
կենտրոնի եւ դպրոցի արտաքին ջրի ցանցի կառուցում՝
3,10մլն դր

30

Լոռու մարզի և Հունաստանի
հանրապետության ներքին
գործերի նախարարության
անունից հանդես եկող ԵԵՏԱԱ
կազմակերպության հետ
համագործակցություն

2010թ

2010թ

Կառուցվել է Ալավերդի քաղաքից մինչև սահմանամերձ
Ջիլիզա համայնք 6կվ էլեկտրահաղորդման գիծ: ԵԵՏԱԱ-ի
հետ բանավոր համաձայնեցված է Ալավերդու թիվ 12
մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների
կատարման համաֆինանսավորումը 120000 ԵՎՐՈ
գումարի շրջանակներում

«Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» ՄԲԿ
Հայաստանյան մասնաճյուղ

2010 թ

2010թ

Ալավերդու գրասենյակի միջոցով իրականացվել են
40.733մլն դրամի աշխատանքներ Լոռու մարզի 10
գյուղական համայնքներում

ՊԱԿԱ ռեգիոնի եւ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
համաֆինանսավորմամբ
Սպիտակ քաղաքի թիվ 2 դպրոցի
սպորտդահլիճի կառուցում

2.

Օտարերկրյա պետությունների
տարածքային միավորների հետ
համաձայնագրի կամ այլ
փաստաթղթերի /ծրագրերի կնքում և
կատարում

2010թ

Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի
Պրովանս-Ալպ Կոտ դ`Ազյուր
(ՊԱԿԱ) ռեգիոնի միջև կնքված
համագործակցության
պայմանագրի շրջանակներում
ՊԱԿԱ ռեգիոնի
ֆինանսավորմամբ մարզի
առևտրա-արդյունաբերական
պալատի զարգացման ծրագրով
նախատեսված մարզի
տնտեսվարող սյուբեկտների
ինտերակտիվ քարտեզի
ստեղծման աշխատանքների
շարունակում

2010թ

Վանաձոր-Լայպցիգ (Գերմանիայի
դաշնություն)
Հայաստանում
Լեհաստանի
դեսպանատան հետ
համագործակցություն
«Ցավեր առանց սահմանի» DSF
ֆրանսիական կազմակերպության
«Մոր եւ մանկան
պաշտպանություն,
ուսուցանողների ուսուցում»
ծրագիր

Օգոստոս

2010թ

Ավարտվել է Սպիտակ քաղաքի թիվ 2 դպրոցի
սպորտդահլիճի կառուցման աշխատանքները (50 հազ.
եվրո, որից 30 հազարը 2009թ, 20 հազարը` 2010թ)

ՊԱԿԱ ռեգիոնի առևտրա-արդյունաբերական պալատի
փորձագետները հոկտեմբերին կրկին ժամանել են
Վանաձոր և շարունակել ծրագրային միջոցների և իրենց
փորձի փոխանցման աշխատանքները տեղի
փորձագետներին
Կատարված աշխատանքները զեկույցի տեսքով
ներկայացվել են ս.թ.հոկտեմբերի 7-8-ին կայացած
“Ապակենտրոնացված համագործակցության հայֆրանսիական համաժողով”-ին: Մշակվել և ներ է դրվում
մարզի մյուս տարածաշրջաննրում գործարար
քարտեզագրման նոր համակարգ

2010թ

Իրականացնել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության
աջակցության և քաղաքի աղբահանության բարելավման
ծրագիր

2010թ

Մարզպետարանի աջակցությամբ ներկայացվել է 12
ծրագրեր գյուղական համայնքներում իրագործելու
նպատակով

2010թ

Վանաձորի պոլիկլինիկաներում ADBB մայրերի
ինքնաջակցման խմբերի, խորհրդատվությունների,
հոգեշարժողականության խմբերի կազմակերպում,
«Փոքրիկ նապաստակ» ծրագրի իրականացում,
մանկապարտեզներում հոգեշարժողականության եւ այլ
տիպի աշխատանքների կազմակերպում

2010թ

31

ԵԱՀԿ երեւանյան գրասենյակի, ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության եւ Լոռու
մարզպետարանի միջեւ կնքված
փոխըմբռնման հուշագիր

Հայաստանում
Ճապոնիայի
դեսպանատան հետ
համագործակցություն

2010թ

2010թ.

2010թ

օգոստոս

Հայաստանում
Բելոռուսի
դեսպանատան հետ
համագործակցություն

3.

Աշխատանքային, ուսուցողական,
ճանաչողական այցեր օտարերկրյա
պետությունների տարածքային
միավորներ և միջազգային
կազմակերպություններ, մարզ այցելող
օտարերկրյա պետությունների
տարածքային միավորների, միջազգային
կազմակերպությունների պաշտոնատար
անձանց ընդունում և ձեռք բերված
պայմանավորվածությունների
իրականացում

«Ցավեր առանց սահմանի» DSF
ֆրանսիական կազմակերպության
«Մոր եւ մանկան
պաշտպանություն,
ուսուցանողների ուսուցում»
ծ
ի

2010թ

Հունվար փետրվար

Չինաստանում
Հայաստանի
դեսպանատան հետ
համագործակցություն
Ֆրանսիայի Պրովանսի
համալսարանի, Էքս-Մարսելի
Ակադեմիայի մանկավարժական
համալսարանական ինստիտուտի
եւ Վանաձորի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի
միջեւ կնքված «Փոխանակումների
խթանման եւ զարգացման
համար» համաձայնագիր

2-րդ կիսամյակ

օգոստոս

2008-2012թթ

Բազմակողմ աջակցվել է մարզում գործող երեք
(Վանաձորի, Ալավերդու, Ստեփանավանի) Օրհուս
բնապահպանական տեղեկատվական կենտրոնների
աշխատանքներին և կյանքի են կոչվել մի շարք ծրագրեր`
մարզի շրջակա միջավայրի պահպանության,
կենդանական ու բուսական աշխարհի վերարտադրության,
ինչպես նաև բնապահպանական կրթության բարձրացման
նպատակով:
Ճապոնական գրանտային ծրագրի ձևաչափին
համապատասխան ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից ՏԿՆ է
ներկայացվել տեխնիկական աջակցության ծրագիր
Բելոռուսի դեսպանին է փոխանցվել Լոռու մարզի
համառոտ նկարագրությունն ու արդյունաբերության,
գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտների
պոտենցիալ հնարավորությունների մասին տեղեկագիրքը:
Մարզպետի կողմից համագործակցության առաջարկ է
արվել Վիտեբսկի մարզի մարզային ղեկավարությանը:

Վանաձորից մեկ հոգեբանի ֆրանսիայում մեկամսյա
վերապատրաստման անցկացում

Չինաստանում Հայաստանի դեսպանին է փոխանցվել
Լոռու մարզի համառոտ նկարագրությունն ու
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և
զբոսաշրջության ոլորտների պոտենցիալ
հնարավորությունների մասին հեռանկարային
զարգացման մասին տեղեկանք
Նպատակն է փոխանակումների խթանումն ու
զարգացումը ինստիտուտի անձնակազմին (դասավանդողհետազոտողներ, դասավանդողներ, վարչական եւ
տեխնիկական անձնակազմ) եւ սովորողներին
(ուսանողներ, պրակտիկանտներ) ինչպես նաեւ
համաձայնագրի տակ ստորագրված երկու կրթական
հաստատությունների առաքելություններին
համապատասխան հետազոտության բնագավառներին
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Բրիտանական կրթական
հիմնադրամի նախաձեռնությամբ
«Կրթություն եւ ուսուցում
տնտեսական մրցունակության
համար» նորարական
ուսուցողական նախագիծ

4.

Բազմակողմ և այլ միջոցառումներ

2010թ
հոկտեմբերի
28-29

Համագործակցություն
«Եվրոպական
ռեգիոնների
ասամբլեայի» հետ

2010թ
հոկտեմբերի
28-29

2010թ
Նոյեմբեր

Բրիտանական խորհրդի «Տնտեսական մրցունակության
ապահովմանն ուղղված կրթական
քաղաքականություններ» ծրագրի շրջանակներում Լոռու
մարզում անցկացվել է երկօրյա մարզային
խորհրդաժողով, որը զուգակցվել է Երիտասարդների
մասնագիտական կողմնորոշումը, որպես ապագա
զբաղվածության երաշխիք» միջոցառմամբ
Լոռու մարզը հանդիսանում է Եվրոպական ռեգիոնների
ասամբլեայի իսկական անդամ
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Հավելված 1
«Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում
2010թ. Լոռու մարզում իրականացված աշխատանքներ

N

Պատվիրատու

1

Օձունի
գյուղապետարան

2
3
4

Գուգարքի
գյուղապետարան
Անտառամուտի
գյուղապետարան
Ալավերդու
քաղաքապետարան

5

Ախթալայի
քաղաքապետարան

6

Կաճաճկուտի
գյուղապետարան

7

Ծաղկաշատի
գյուղապետարան

8

Թեղուտի
գյուղապետարան

9

Կաթնաջրի
գյուղապետարան

10
11

Արևաշողի
գյուղապետարան
Սարահարթի
գյուղապետարան

12

Շիրակամուտի
գյուղապետարան

13

Տաշիրի
քաղաքապետարան

14

Ձորագյուղի
գյուղապետարան

15
16
17

Օձունի
գյուղապետարան
Մարցի
գյուղապետարան
Նեղոցի
գյուղապետարան

Ծրագրի անվանումը
ՀՄՊ-ի զոհերի հուշարձանի և համայքի
կենտրոնի բարեկարգման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Խուդյակով փողոցի հեղեղատարի մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ
Խաղահրապարակի կառուցման օժանդակ
աշխատանքներ
Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Ծաղկաշատ-Ալավերդի ճանապարհի
ջրհեղեղների հետևանքով վնասված
հատվածների վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
ՀՄՊ-ի զոհերի հուշարձանի ցանկապատի
կառուցման և հարակից տարածքի
բարեկարգման օժանդակ աշխատանքներ
ՀՄՊ-ի զոհերի հուշարձանի տարածքի
բարեկարգման օժանդակ աշխատանքներ
Գյուղի 180-ամյակին նվիրված հուշարձանի
կառուցման օժանդակ աշխատանքներ
Երկրաշարժի զոհերի հիշատակը
հավերժացնող հուշարձանի տարածքի
կանաչապատման և բարեկարգման
օժանդակ աշխատանքներ
Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման
օժանդակ աշխատանքներ
ՀՄՊ-ի զոհերի հուշարձանի բարեկարգման,
հանդիսությունների սրահի և կից գտնվող
խաղահրապարակի վերանորոգման
օժանդակ աշխատանքներ
Ֆուտբոլի դաշտի բարեկարգման օժանդակ
աշխատանքներ
Խմելու ջրագծերի վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ
Սելավատարների մաքրման,կամուրջների և
ջրագծի վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ

Ծրագրի
արժեքը
/դրամ/

Աշխատանքի Աշխատանքի
սկիզբ
ավարտ

1,545,300

01.04.2010

01.06.2010

1,889,500

01.04.2010

01.06.2010

1,619,600

01.04.2010

01.06.2010

1,079,700

01.04.2010

01.06.2010

2,257,200

01.04.2010

01.07.2010

1,619,600

01.04.2010

01.06.2010

1,619,600

01.04.2010

01.06.2010

1,846,800

01.04.2010

01.07.2010

1,484,600

01.04.2010

01.06.2010

2,257,200

01.04.2010

01.07.2010

2,257,200

01.04.2010

01.07.2010

2,052,000

01.04.2010

01.07.2010

2,052,000

01.04.2010

01.07.2010

1,484,600

01.05.2010

01.07.2010

1,889,600

01.05.2010

01.07.2010

1,754,600

01.05.2010

01.07.2010

1,754,600

01.05.2010

01.07.2010
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18

Չկալովի
գյուղապետարան

19

Աթանի
գյուղապետարան

20

Լեռնանցքի
գյուղապետարան

21

Լուսաղբյուրի
գյուղապետարան

22

Քարաձորի
գյուղապետարան

23
24
25
26
27

Ղուրսալու
գյուղապետարան
Կուրթանի
գյուղապետարան
Արծնու
գյուղապետարան
Վանաձորի
քաղաքապետարան
Վանաձորի
քաղաքապետարան

28

Բազումի
գյուղապետարան

29

Ալավերդու
քաղաքապետարան

30

Թումանյանի
քաղաքապետարան

31

Սարալանջի
գյուղապետարան

32

Հարթագյուղի
գյուղապետարան

33

Սարամեջի
գյուղապետարան

34

Ձորամուտի
գյուղապետարան

35

Գուգարքի
գյուղապետարան

36

Ճոճկանի
գյուղապետարան

Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման և գյուղ մտնող ճանապարհի
ճամփեզրի ծառատնկման օժանդակ
աշխատանքներ
Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի
կառուցապատման օժանդակ
աշխատանքներ
Ոռոգման ցանցի վերանորոգման և
սելավատարների մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման և ջրահեռացման առուների
կառուցման օժանդակ աշխատանքներ
Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Գերեզմանոցի ցանկապատման օժանդակ
աշխատանքներ
Միջհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Թիվ 30 դպրոցի վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ
Քաղաքի փողոցների, բակերի մաքրման և
բարեկարգման օժանդակ աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման, համայնքի կենտրոնի,
կարի ֆաբրիկայի տարածքի և Ազնվաձոր
համայնք տանող ճանապարհի կողքերի
մաքրման օժանդակ աշխատանքներ
Էնգելս թաղամասի հեղեղատարի,
փողոցների մաքրման և ճաղաշարերի
ներկման օժանդակ աշխատանքներ
Քաղաքի փողոցների մաքրման և 3
բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Դաշտամիջյան ճանապարհների, համայնքի
դպրոցի և Հայրենական Մեծ Պատերազմի
զոհերի հուշարձանի տարածքների
մաքրման օժանդակ աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման և ճանապարհամերձ
տարածքի մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Ոռոգման ցանցի վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման և հարակից տարածքի
մաքրման օժանդակ աշխատանքներ
Հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման օժանդակ աշխատանքներ
Ներհամայնքային և դաշտամիջյան
ճանապարհների վերանորոգման օժանդակ
աշխատանքներ

1,484,600

01.05.2010

01.07.2010

1,349,600

01.05.2010

01.07.2010

1,754,600

01.05.2010

01.07.2010

1,349,600

01.05.2010

01.07.2010

1,349,600

01.05.2010

01.07.2010

1,484,600

01.05.2010

01.07.2010

1,619,600

01.05.2010

01.07.2010

2,024,500

01.05.2010

01.08.2010

826,400

01.06.2010

01.08.2010

1,239,500

01.06.2010

01.08.2010

2,065,800

01.06.2010

01.08.2010

1,101,800

01.06.2010

01.08.2010

1,515,000

01.06.2010

01.08.2010

1,515,000

01.06.2010

01.08.2010

1,652,800

01.06.2010

01.08.2010

1,652,800

01.06.2010

01.08.2010

1,652,800

01.06.2010

01.08.2010

1,515,000

01.07.2010

01.09.2010

1,928,100

01.07.2010

01.09.2010
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37

Հաղպատի
գյուղապետարան

38

Կաթնաջրի
գյուղապետարան

39

Ծաղկաբերի
գյուղապետարան

40

Սվերդլովի
գյուղապետարան

41

Լոռի Բերդի
գյուղապետարան

42

Հոբարձու
գյուղապետարան

Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման և եկեղեցուն հարակից
տարածքի մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Կաթնաջուր-Մեծ Պարնի միջհամայնքային
ճանապարհի վերանորոգման և համայնքի
հրապարակի շրջանաձև կենտրոնի
կառուցման օժանդակ աշխատանքներ
Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման և
տարածքի մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման և մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Խմելու ջրի ջրագծի կառուցման և Լոռի
Բերդ ամրոցի տարածքի մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ
Գյուղամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման և կամուրջների շրջակայքի
ու չորանոցի տարածքի մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Գետափնյա, Պուշկինի և Անտառային
փողոցների բարեկարգման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման և մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ

43

Տաշիրի
քաղաքապետարան

44

Կաթնառատի
գյուղապետարան

45

Վանաձորի
Թիվ 17 դպրոցի վերանորոգման օժանդակ
քաղաքապետարան աշխատանքներ

46

Շահումյանի
գյուղապետարան

47

Ալավերդու
քաղաքապետարան

48

Դսեղի
գյուղապետարան

49

Քարինջի
գյուղապետարան

50

Արևաշողի
գյուղապետարան

51

Գուգարքի
գյուղապետարան

52

Արևածագի
գյուղապետարան

1-ին և 2-րդ փողոցների ջրահեռացման
առուների վերականգնման և
ճանապարհամերձ տարածքի մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ
Սանահին թաղամասի, Զ. Անդրանիկի և
Բաղրամյան փողոցների և նույն փողոցների
կամուրջների մաքրման, ճաղաշարերի
նորոգման և ներկման աշխատանքներ
«Ծովերի» տարածքի աղբից մաքրման,
շրջակայքի բարեկարգման, «Ծովեր» տանող
ճանապարհի և ներհամայնքային
ճանապարհների խճապատման օժանդակ
աշխատանքներ
Համայնքի կենտրոնի մաքրման և զոհված
ազատամարտիկների հիշատակի
հուշարձանի կառուցման օժանդակ
աշխատանքներ
Մանկապարտեզի տարածքի մաքրման և
քարե ցանկապատի կառուցման օժանդակ
աշխատանքներ
Գյուղամիջյան առուների մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ
Մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման և
տարածքի մաքրման ու բարեկարգման
աշխատանքներ

1,652,800

01.07.2010

01.09.2010

2,616,700

01.07.2010

01.09.2010

1,790,400

01.07.2010

01.09.2010

1,652,700

01.07.2010

01.09.2010

1,652,700

01.07.2010

01.09.2010

2,052,000

01.07.2010

01.09.2010

1,871,700

01.07.2010

01.10.2010

1,652,700

01.07.2010

01.09.2010

2,065,800

01.08.2010

01.10.2010

1,515,000

01.08.2010

01.10.2010

1,515,000

01.08.2010

01.10.2010

1,652,700

01.08.2010

01.10.2010

1,515,000

01.08.2010

01.10.2010

2,052,000

01.08.2010

01.11.2010

1,484,560

01.09.2010

01.11.2010

1,619,600

01.09.2010

01.11.2010
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53

54
55

56

57

58

59

60

Ներհամայնքային ճանապարհների և
Սարամեջի
կամուրջների վերանորոգման ու
գյուղապետարան
ճանապարհամերձ տարածքների մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ
Նոր-Խաչակապի
Խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգման
գյուղապետարան
օժանդակ աշխատանքներ
Լեջանի
Գերեզմանոցի ցանկապատման օժանդակ
գյուղապետարան
աշխատանքներ
Համայնքի կենտրոնից Դենդրոպարկ և
Գյուլագարակի
ռազմական ուսումնական կենտրոն տանող
գյուղապետարան
ճանապարհների և համայնքի թաղամասերի
մաքրման օժանդակ աշխատանքներ
Սարչապետի
Մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման
գյուղապետարան
օժանդակ աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
Միխայլովկայի
վերանորոգման ու ճանապարհամերձ
գյուղապետարան
տարածքների մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
Մեղվահովիտի
վերանորոգման ու ճանապարհամերձ
գյուղապետարան
տարածքների մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Ներհամայնքային ճանապարհների
Սարատովկայի
վերանորոգման ու ճանապարհամերձ
գյուղապետարան
տարածքների մաքրման օժանդակ
աշխատանքներ
Ընդամենը` 2010թ. մարզում 60 ծրագիր

1,619,600

01.09.2010

01.11.2010

1,619,600

01.09.2010

01.11.2010

1,754,600

01.09.2010

01.11.2010

4,318,800

01.09.2010

01.11.2010

1,484,560

01.09.2010

01.11.2010

1,484,560

01.09.2010

01.11.2010

1,619,600

01.09.2010

01.11.2010

1,619,600

01.09.2010

01.11.2010

102,879,800
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Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեով ոչ ֆինանսական ակտիվների
գծով ծախսերն ըստ ծրագրերի (Լոռու մարզ), ծախսատեսակների և կատարողների

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05

04
03

02

04

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ)
բարեփոխումների ծրագիր
«Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ» ՊՈԱԿ
հիմնանորոգում
ՀՀ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ներդրումներ գրադարաններում
«Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ
Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում
ՀՀ Լոռու մարզ
գ. Քոբեր ե/կայարան Քոբայրավանք
գ.Աքորի Բգավոր եկեղեցի
ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների
հիմնանորոգում
1.1. Միջազգային նշանակության ա/ավտոճանապարհներ
1.1.3 Ա/Ճ Մ-8, Վանաձոր (Մ6-ի հատման կետ)-Դիլիջան
կմ 39-ում սողանքային հատվածի նորոգում
1.2 Հանրապետական նշանակության ա/ճանապարհներ
Հ182, (Մ-3) - Պուշկինո
Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում

Ոչ ֆինանսական
ակտիվների գծով
այլ ծախսեր

Նախագծահետազոտական,
գեոդեզիաքարտեզագրական
աշխատանքներ

Շենքերի և
շինությունների
կապիտալ
վերանորոգում

այդ թվում`
Շենքերի և
շինությունների
շինարարություն

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ընդամենը ոչ
ֆինանսական
ակտիվների գծով
ծախսեր

Ծրագրի N

Հազար դրամներով

1,791,600.0

0.0

1,600,000.0

32,000.0

159,600.0

1,632,000.0

0.0

1,600,000.0

32,000.0

0.0

130.000.0

2,600.0

132,600.0
244,779.1

202,300.0

0.0

11,000.0

31,479.1

4,471.5

0.0

0.0

0.0

4,471.5

1,632.4

0.0

0.0

0.0

1,632.4

213,300.0

202,300.0

0.0

11,000.0

0.0

42,000.0

42,000.0

0.0

0.0

0.0

15,000.0

15,000.0

27,000.0

27,000.0

2,432,000.0

11,642.0

2,268,893.0

151,465.0

0.0

2,000,000.0

11,642.0

1,896,191.0

92,167.0

0.0

1,030,652.0

0.0

1,030,652.0

0.0

0.0

15,497.0

0.0

15,497.0

0.0

0.0

0.0

592,117.0

0.0

0.0

59,298.0

0.0

15,497.0
592,117.0

15,497.0
33.295.0

33,295.0
432,000.0

0.0

372,702.0
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01

01

03

02

03

Լոռու մարզ

40,000.0

0.0

40,000.0

0.0

0.0

Շիրակամուտ-Գեղասար ճանապարհի կամուրջ

40,000.0

0.0

40,000.0

0.0

0.0

27,297,506.0

1,419,885.0

3,817,621.0

10,000.0

22,050,000.0

232,516.9

0.0

232,516.9

0.0

0.0

49,471.1

_

49,471.1

_

_

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում
ՀՀ Լոռու մարզ
գ. Լեռնահովիտի մշակույթի տուն
Ծաթեր համայնքի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման
I փուլ
Մշակութային օբյեկտների շինարարություն
ՀՀ Լոռու մարզ
ք. Ստեփանավանի մշակույթի պալատ
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
ՀՀ Լոռու մարզ
Վանաձորի թիվ 24 դպրոց
գ. Հարթագյուղի դպրոց
գ. Քարաձորի դպրոց
«ք. Ալավերդու արհեստագործական ուսումնական» ՊՈԱԿ
Դաշտադեմի դպրոց
Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների
համար բնակարանային շինարարություն
ՀՀ Լոռու մարզ
ք. Ստեփանավանի Դեսինի փող. թիվ 45 և 47, Պրոմեթևս
փող. թիվ 28 և 49 անավարտ շենքերի կառուցում
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ այդ թվում`
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
գ. Խնկոյանի դպրոցի տանիքի կառուցում (հիմնանորոգում)

10,832.9

10,832.9

38,638.2

38,638.2

81,107.0

81,107.0

0.0

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

_

_

_

20,000.0

20,000.0

_

_

_

2,303,661.3

0.0

2,303,661.3

0.0

0.0

180,667.1

_

180,667.1

_

_

20,331.5

20,331.5

39,472.6

39,472.6

20,393.1

20,393.1

20,068.5

20,068.5

80,401.4

80,401.4

343,765.7

343,765.7

0.0

0.0

0.0

143,765.7

143,765.7

_

_

_

143,765.7

143,765.7

_

_

_

52,929.0

0.0

52,929.0

0.0

0.0

52,929.2

0.0

52,929.2

0.0

0.0

52,929.2

0.0

52,929.2

0.0

0.0
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2010թ. ընթացքում Լոռու մարզի համայնքներում այլ աղբյուրներով
ֆինանսավորված ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ

հ/հ

Համայնքը

Ծրագրի ֆինանսավորողը

Ծրագրի անվանումը

1

Դարպաս

ՀՍՆՀ

մանկապարտեզի շինարարություն

2

Շահումյան

ՄԱԿ` սնունդ աշխատանքի դիմաց

մանկական հրապարակի կառուցում

3

Վահագնաձոր

ՀՍՆՀ և «Վարդանանց ասպետներ» ՀԿ

դպրոցի կառուցում

4
5
6

Վահագնաձոր
Ստեփանավան
Այգեհատ

«Շեն» ԲՀԿ և «Օրանժ Արմենիա»
ՀՍՆՀ
Հազարամյակի մարտահրավերներ

7

Արևածագ

«Վորլդ Վիժն ինտերնեյշնալ» ՄԲԿ

8
9
10
11

Հաղպատ
Ճոճկան
Ախթալա
Մեծ Այրում

USID /ԱՄՆ ՄԶԳ/ և «Շեն» ԲՀԿ
Հազարամյակի մարտահրավերներ
IFAD «Պարեքս գազ» ՍՊԸ
IFAD «Պարեքս գազ» ՍՊԸ

12

Սպիտակ

IFAD «Պարեքս գազ» ՍՊԸ

13
14
15

Սպիտակ
Գեղասար
Խնկոյան

16

Կուրթան

17

Բովաձոր

«Առաքելություն Հայաստան» և համայնքի բյուջե
ՀՍՆՀ
ՀՍՆՀ
«Վորլդ Վիժըն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ և
համայնքի բյուջե
ՄԱԿ պարենի ծրագիր

մանկապարտեզի վերակառուցում
մարզադպրոցի ջեռուցում
ոռոգման ջրագիծ
մանկապարտեզի խաղահրապարակների
վերանորոգում
մանկապարտեզի վերանորոգում
ոռոգման ցանցի կառուցում
Համայնքի մասնակի գազաֆիկացում
Համայնքի գազաֆիկացում
«Բանավան» և «Տաշիր» թաղամասերի
գազաֆիկացում
ծերերի անվճար ճաշարան
Դպրոցի ջեռուցում
մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում

18

Ամրակից

«Վորլդ Վիժըն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ

19

Յաղդան

20

Արծնի

21

Արծնի

22

Նովոսելցովո

«Վորլդ Վիժըն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ և ՄԱԿ
պարենի ծրագիր
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ,
Հնդկաստանի կառավարություն
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ,
կանադացի բարերար Ջորջ Մանուկյան
IFAD «Պարեքս գազ» ՍՊԸ

23

Սարչապետ

IFAD «Պարեքս գազ» ՍՊԸ

դպրոցի սպորտ դահլիճի վերանորոգում
1 հա այգու հիմնում
մանկապետեզի խաղահրապարակի
կառուցում

Ծրագրի արժեքը
72 մլն դրամ
Համայնքի ներդր.
560,000 դրամ
110 մլն դրամ +
$36000 դոլար
11 մլն դրամ
19.97 մլն դրամ
23 մլն դրամ
1, 565 մլն դրամ
31 մլն դրամ
38 մլն դրամ
17 մլն դրամ
31 մլն դրամ

9.1 մլն դրամ
10.24 մլն դրամ
58 մլն դրամ
$5000 դոլար
600,000 դրամ
2000 մարդ/օր
800,000 դրամ

համայնքի հանգստի գոտու կառացում

850,000 դրամ
1200 մարդ /օր

դպրոցի մասնաշենքի հիմնանորոգում

75 մլն դրամ

գյուղապետարանի շենքի հիմնանորոգում

34 մլն դրամ

Ջրագծի ներքին ցանցի վերանորոգում
գազաֆիկացում /ներքին ցանցի
կառուցում/

32 մլն դրամ
42 մլն դրամ

40

