
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ 

1.Համայնքի ղեկավարը, ապահովելով համայնքի տարածքում պետական, մշակութային 

 քաղաքականությունը` իրականացնում է. 

 Կրթամարզամշակութային համալիրի 

 Գրադարանի 

 Երկրագիտական Թանգարանի  

 Մարգահովիտի ԶՈՐԱՎԻԳ <<Գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի>> խորագիրը կրող 

պարբերաթերթի միջոցով: 

2.Կազմակերպում և կառավարում է դրանց գործունեությունը, իրականացնում դրանց 

 շահագործման և նորոգման աշխատանքները: 

Կրթամարզամշակութային համալիրում գործում են 4 խմբակներ / դաշնամուրային, 

նկարչական, օտար լեզուների և ըմբշամարտի /: 

Դաշնամուրային բաժնում սովորում են 22 աշակերտներ, նկարչական բաժնում` 9, օտար լեզուների` 

15, ըմբշամարտի խմբակում 25 մարզիկներ: Ընդհանուր աշխատողների թիվը`29 : 

 Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 113.333 գիրք: 

2012-13թթ. գրքային ֆոնդը ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից համալրվել է 293 կտոր 

գրքերով: 

Թվով 450 ընթերցողների տրամադրվել է 5 հազարից ավել գրականություն: Աշխ. թիվը` 2: 

 Երկրագիտական Թանգարանում առկա են շուրջ 130 միավոր ցուցանմուշներ, որոնց մի 

մասն  ունեն տեղական, մի քանի ցուցանմուշներ` հանրապետական նշանակություն:  

 Համայնքի պարբերաթերթի միջոցով լուսաբանվում է համայնքի առօրյա կյանքը, ներկայաց   

- վում անվանի մարդկանց կյանքն ու գործունեությանը, կազմակերպված միջոցառումները 

և այլն: 

 2013թ-ին ՀՀ Կառավարության հրատապ ծրագրի 4-րդ փուլից 500.0 հազր դրամի չափով 

համայնքին դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել, որից կրթամարզամշակութային համալիրի 

համար ձեռք են բերվել տեխնիկական սարքավորումներ և այլ պարագաներ: Համալիրում 

մշտապես կատարվում են ընթացիկ նորոգումներ (տանիքի, հատակի և այլ):  

3.Պետության կողմից որպես  պատվիրակված լիազորությունների շրջանակում գյուղապետարանը 

կազմակերպում է մասսայական միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական տոների` 

Անկախության, Հանրապետության, Խաղաղության և հաղթանակի, Ազգային բանակի օրերի 

կապակցությամբ, ինչպես նաև Եղեռնի ու Երկրաշարժի զոհերի հիշատակության օրեր: Բացի վերը 

նշվածը, հաճախակի կազմակերպվում են մեծարման երեկոներ, նոր գրքերի քննարկումներ, հետաքրքիր 

հանդիպումներ անվանի մարդկանց հետ, ինչպես նաև ժամանցային միջոցառումներ: 2013թ. <<Արտ-

Էքսպո >> մրցույթում <<Լավագույն համայնք>> անվանացանկում համայնքը ճանաչվել է  ԱՌԱՋԻՆԸ: 



4. Նպատակային աշխատանքներ են կատարվում համայնքի տարածքում գտնվող 

պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ողղությամբ: Մշտապես իրականացվում է 

նրանց տարածքների սանիտարական մաքրումներ և ընթացիկ բարեկարգումներ համայնքի 

դպրոցականների և այլ կազմակերպությունների միջոցով:  

5. Համայնքը մշտական ուշադրություն է դարձնում ժող. ստեղծագործունեության և 

գեղարվեստական ինքնագործունեության, ազգային արհեստների պահպանմանն ու զարգացմանը:  

Հատկապես ուշադրության են արժանանում ազգագրական պարը, փայտարվեստը, գորգագործությունը: 

Դրանց զարգացման ուղղությամբ նկատելի աշխատանք է կատարում մարզամշակութային համալիր 

կենտրոնը: 

Համայնքիի կողմից մշտապես խրախուսվում են ցուցահանդեսի մասնակից վարպետները և ինքնուս 

ստեղծագործողները: 

6. Գյուղապետարանի կողմից վերահսկվում է Մարզամշակութային կենտրոն համալիրի 

աշխատանքային գործունեությունը 

 ամենամյա և ընթացիկ հաշվետվությունները, 

 աշխատանքային ծրագրերը: 

7. Համայնքը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 

աջակցել և աջակցում է համայնքի տարածքում գտնվող հուշարձանների պահպանության գործին:  

8. Համայնքի վարչական տարածքում շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ աշխատանքների 

կատարման ժամանակ հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել: 

9. Հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում գյուղապետարանի կողմից 

ապահովվում է համայնքի տարածքում գտնվող հուշարձանների պահպանական գոտիներում 

սահմանված հատուկ ռեժիմի պահանջների կատարումը: 

10. Գյուղապետարանի կողմից հուշարձանի պահպանական գոտում  հողի, համայնքի 

սեփականություն համարվող հուշարձան-շենքերի և շինությունների վարձակալությամբ 

տրամադրելու կամ սեփականության կարգով վաճառքի դեպքեր չկան, ուստի օգտագործողների հետ 

հուշարձանների պահպանության պայմանագրերի կամ պարտավորագրերի կնքման 

անհրաժեշտություն չկա:    

 Տեղեկույթը ` Մհեր Մելիքյանի 

 12.05.2014թ. 


