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ՀՀ  Վայոց ձորի մարզխորհրդի  նիստի 

 

ք. Եղեգնաձոր       23.09.2014թ. 

 

Մարզխորհրդի նիստը նախագահում  էր  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Է. Ղազարյանը 

Քարտուղարում  էր  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի 

քարտուղարության ընդհանուր  բաժնի պետ Փ. Ղազարյանը 

 

Մարզխորհրդի նիստին մասնակցում էին ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի տեղակալները, 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքի ղեկավարներ, հանրապետական գործադիր մարմինների 

տարածքային ծառայությունների ղեկավարներ, մարզպետարանի աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչներ: 

 

Նիստին մասնակցում էր նաև ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարար Ս. 

Կարապետյանը: 

Մարզխորհրդի նիստի սկզբում հնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, 

ինչը ներկաները ընդունեցին հոտնկայս, որից հետո նախագահողը՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետ Է. Ղազարյանը ներկայացրեց  նիստի 

օրակարգը:    

 

Օրակարգում՝ 

 

        1. ,,Համայնքային բյուջեներին ամրագրված սեփական եկամուտների հավաքագրման 

ութ ամիսների արդյունքների մասին,,: 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ 

տնտեսական զարգացման վարչության պետ Ռ. Հայրապետյան/ 

    2. ,,Բերքահավաքի և կերերի կուտակման աշխատանքների ընթացքը մարզի 

համայնքներում ,,: 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ Մ. Ներսիսյան/ 

   3. ,, 2014թ երրորդ եռամսյակում մարզի համայնքներում իրականացված վարչական 

հսկողության արդյունքների վերաբերյալ,,: 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերի 

վարչության գլխավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյան/ 

 

Հայտարարություններ 

1. ,,Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպման ընթացքը 

մարզում,, 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ Մ. Ներսիսյան/ 



2. ,,Գերազմանատներում առկա իրավիճակը շտկելու նպատակով իրականացվելիք 

միջոցառումների ժամանակացույցի կետերի կատարման վերաբերյալ,, 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերի 

վարչության գլխավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյան/ 

 

3. ,,2014թ հոկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում Ջերմուկ քաղաքում կայանալիք 

,,Գյուղական համայնքների չորրորդ համաժողովի,, կազմակերպչական հարցերի 

վերաբերյալ,, 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերի 

վարչության գլխավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյան/ 

 

4. 2014թ հոկտեմբերի 1-ից 5-ը կայանալիք ,, Գինու փառատոն,, և ,,Բերքի տոն,, 

միջոցառումների կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ,, 

/Զեկ.ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերի 

վարչության գլխավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյան/ 

 

      Մինչև օրակարգի հարցերին անցնելը նախագահողը իր և մարզխորհրդի 

մասնակիցների անունից շնորհավորեց ներկաներին Անկախության 23-րդ տարեդարձի 

կապակցությամբ: Մարզպետի տեղակալ Սամվել Թարվերդյանին՝ ծննդյան 75-րդ 

տարեդարձի առթիվ: 

 

  Օրակարգի առաջին հարցը ,,Համայնքային բյուջեներին ամրագրված սեփական 

եկամուտների հավաքագրման ութ ամիսների արդյունքների մասին,, զեկուցմամբ հանդես 

եկավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության պետ Ռ. Հայրապետյանը: 

2014 թվականի ութ ամիսների ընթացքում մարզի 44 համայնքների տեղական բյուջերով 

եկամուտներ են նախատեսվել 928299.5 հազ. Դրամ, տեղական բյուջեներին 

ամրագրված եկամուտներից հավաքագրվել է 945328.4 հազ. Դրամ, կամ տեղական 

բյուջեներին ամրագրված եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 101.8 %-ով, որից 

սեփական եկամուտներ՝ նախատեսվել է 341933.8 հազ. Դրամ, փաստացի 

հավաքագրվել է 355600.2 հազ. Դրամ, կամ կատարվել է 104.0 %-ով:. 

 Համահարթեցման կարգով ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեից մարզի համայնքներին 

ութ ամիսների համար նախատեսվել է 551789.0 հազ. Դրամ դոտացիա, որն 

ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է: 

 Հարկային եկամուտների, տուրքերի եւ ոչ հարկային եկամուտների գծով ութ 
ամիսների համար համայնքների բյուջեներով նախատեսվել է՝ 

 Հողի հարկ՝ 34201.1 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 36585.9 հազ. Դրամ, 

կամ կատարվել է 107.0%-ով: 

 Գույքահարկ՝ 62615.2 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 76743.6 հազ. Դրամ, 

կամ կատարվել է 122.6 %-ով: 



 Պետական տուրքեր 4300.0 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 4285.6 հազ. 

Դրամ, կամ կատարվել է 99.7 %-ով: 

 Տեղական տուրքեր 10432.2 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 13665.2 հազ. 

Դրամ, կամ կատարվել է 152.7 %-ով: 

 Գույքի վարձակալություն՝ 182092.7 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 

179333.9 հազ. Դրամ, կամ կատարվել է 98.5 %-ով: 

 Տեղական վճարներ՝ 2517.1 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 2065.3հազ. 

Դրամ, կամ կատարվել է 82 %-ով: 

 Այլ եկամուտներ՝ 44871.9 հազ. Դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 42917.1 հազ. 

Դրամ, կամ կատարվել է 95.6 %-ով: 

 Համայնքների 2014 թվականի տեղական բյուջեներին ամրագրված եկամուտների 

հավաքագրման ութ ամսվա արդյունքների ամփոփումից հետո, պարզվում է որ նախորդ 

տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ սեփական եկումտներն աճել են 5.1 

տոկոսով, գումարով 110528.0 հազ. Դրամ, գույքահարկի հավաքագրումը աճել է 23.1 

տոկոսով, գումարով 10185.0 հազ. Դրամ, տեղական տուրքերի հավաքագրումն աճել է 

13.3 տոկոսով, գումարով  1609.0հազ. դրամ, գույքի վարձակալությունից եկամուտներն 

աճել են 2 անգամ, գումարով 114376.0 հազ. դրամ: 

     Հաշվետու ժամանակաշրջանում սեփական եկամուտների հավաքագրումը մարզի 

միջինից բարձր ցուցանիշներով են կաատարել ՝  

Համայնքի անվանումը 

Սեփական 

եկամուտներ 

տոկոսներով 

Եղեգնաձոր 115.8 

Վայք 163.7 

Ջերմուկ 103.9 

Աղավնաձոր 146.7 

Աղնջաձոր 108.8 

Արենի 124.7 

Արտաբույնք 109.0 

Գնիշիկ 105.6 

Գլաձոր 222.6 

Գետափ 134.5 

Խաչիկ 133.3 

Մալիշկա 107.3 

Շատին 131.9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 տոկոսից ցածր ցուցանիշներով են կատարել՝ 

Համայնքի անվանումը 

Որից՝ Սեփական 

եկամուտներ 

տոկոսներով 

Ագարակաձոր 75.5 

Գողթանիկ 99.1 

Եղեգիս 77.1 

Արին 81.8 

Զառիթափ 89.8 

Զեդեա 98.6 

Փոռ 74.4 

Հեր Հեր 74.1 

Նոր Ազնաբերդ 96.7 

Սերս 91.5 

 

 Ստեղծված իրավիճակը արդյունք է այն բանի, որ մարզի վերը նշված համայնքների 

ղեկավարները լրջորեն չեն զբաղվել եկամուտների հավաքագրման աշխատանքներով: 

Կարծում եմ, որ մարզի համայնքների ղեկավարները լուրջ հետևություններ պետք է անեն 

և գործուն միջոցներ ձեռնարկեն սեփական եկամուտների հավաքագրումը յուրաքանչյուր 

ամիս 100 տոկոսով ապահովելու համար: 

Ելնելով վերոգրյալից  Մարզխորհուրդը̀ 

                                                                ՈՐՈՇՈՒՄ Է  

1. Առաջարկել մարզի համայնքների ղեկավարներին . 

Չիվա 105.2 

Ռինդ 137.7 

Վերնաշեն 126.8 

Բարձրունի 138.1 

Խնձորուտ 107.9 

Գոմք 117.0 

Ազատեկ 110.2 

Կարմրաշեն 107 

Մարտիրոս 113.8 



ա/ Ձեռնարկել գործուն միջոցներ իրենց համայնքների բյուջեներին ամրագրված, 

ինչպես հարկային, այնպես էլ ոչ հարկային սեփական եկամուտների հավաքագրումը 

100 %-ով ապահովելու ուղղությամբ: 

2. Հանձնարարել մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ տնտեսական զարգացման 
եւ տարածքային կառավարման վարչություններին ամենօրյա հետեւողական 

աշխատանքներ իրականացնել համայնքների հետ մեկտեղ տեղական բյուջեներին 

ամրագրված եկամուտների հավաքագրումն ամբողջ ծավալով իրականացնելու 

համար, շարունակել եկամուտների հավաքագրման ամենօրյա օպերատիվ 

հաշվառման աշխատանքները: 

բ/ Յուրաքանչյուր ամսում եկամուտների հավաքագրման արդյունքների ամփոփումից 

հետո թերացած համայնքների վերաբեյալ հարց նախապատրաստել եւ ներկայացնել 

մարզպետի քննարկմանը: 

3. Սույն որոշմանն անրադառնալ տեղական բյուջեներին ամրագրված   
          եկամուտների հավաքագրման կիսամյակային արդյունքներով: 

    2. Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ  ,,Բերքահավաքի և կերերի կուտակման 

աշխատանքների ընթացքը մարզի համայնքներում ,, զեկուցմամբ հանդես եկավ ՀՀ 

Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսոթյան և բնապահպանության 

վարչության պետ Մ. Ներսիսյանը:         Գյուղատնտեսական տարվա հաջողությունները  

մեծ չափով   պայմանավորված են  թե  ինչ ժամկետներում  և ինչ  որակով են  կատարվում  

գարնան  գյուղատնտեսական  աշխատանքները:  Ընթացիկ տարին  սկսվեց խիստ 

անբարենպաստ  բնակլիմայական  պայմաններում: 

      Հատկապես վաղ գարնանային ցրտահարությունները և կարկտարարությունները զգալի 

վնաս պատճառեցին պտղատու և խաղողի այգիներին, հացահատիկային ու 

բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններին, պատճառելով  շուրջ 230 

մլն դրամի վնաս: 

       Հայտնի է, որ տարին սակավաջուր էր և կար որոշակի լարվածություն 

ցանքատարածությունների ոռոգման հարցում: Սակայն մարզպետարանը, համայնքների 

ղեկավարները և հատկապես ՋՕԸ- երը արեցին հնարավոր ամեն ինչ ոռոգման սեզոնը 

կազմակերպված և ժամանակին անցկացնելու համար, թերևս եղել են առանձին դեպքեր, 

երբ   հարկադրաբար տեղի են ունեցել կարճատև անջատումներ:                                                      

      Ցրտահարության պատճաառած վնասները մեղմելու նպատակով ՀՀ կառավարության  

կողմից մարզի հողօգտագործողներին որպես օգնություն տրամադրվեց 4,5 միլ. դրամ հողի 

հարկ և 8,0մլն. դրամ ոռոգման ջրի վարձ, ինչպես նաև 3.5մլն.դրամ արժողությամբ  90 կգ 

բանջարբոստանային մշակաբույսերի սերմեր/18 համայնք/, իսկ  2014թ. պետական 

աջակցության ծրագրերով մարզին հատկացվել է 470տ /-29.7տ/ ազոտական 

պարարտանյութ,341600լ /-217000լ/ դիզելային վառելանյութ, 65.5տ /-37տ/  գարնանացան  

գարու, 50տ աշնանացան ցորենի, 1100կգ /-632կգ/ առվույտի  սերմացուներ:   

   Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում  գյուղատնտեսական փոխօգնության  բանկի  

միջոցով  գյուղատնտեսությամբ զբաղվող  տնտեսվարողներին  տրվել է  354 մլն. դրամի 

վարկ, որից սուբսիդավորված՝ 125մլն դրամ: 



    Չնայած բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններին մարզպետարանի և 

համայնքների կողմից ձեռնարկված համապատասխան միջոցառումների շնորհիվ այս 

տարի 180 հա-ով ավելացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունը՝  

կազմելով այն 4685հա: 

        Ըստ օպերատիվ տվյալների սեպտեմբերի 23 -ի  դրությամբ արտադրվել է մոտ 6700տ 

հացահատիկի բերք, (միջին բերքատվությունը 26ց/հա), որը նախորդ տարվա համեմատությամբ 

ավել է 600տ-ով, արտադրվել է 5000տ բանջարեղեն կանխատեսվածի 67% -ը, 2300տ կարտոֆիլ 

կանխատեսվածի 69% -ը, 4400տ պտուղ կանխատեսվածի 85% -ը, կուտակվել է մոտ 26000տ խոտ 

կանխատեսվածի 90% և խաղող 150տ կանխատեսվածի 3 %-ը: Բերքահավաքի և կերերի 

կուտակման աշխատանքները շարունակվում են և կան նախադրյալներ բոլոր ցուցանիշների գծով 

առաջադրանքները կատարելու համար:  

    Վերջում հիշեցման կարգով ուզում եմ Ձեզ տեղյակ պահել, որ  2013թ. ստացված 88տ 

աշնանացան ցորենի սերմացուի դիմաց վճարվելիք գումարը կազմում է 14, 080 հազ. դրամ, 

մուծվել է 432,0 հազ դրամ / 3 տոկոս /, մուծման վերջնաժամկետը մինչև ս/թ հոկտեմբերի 10 - ն է:            

Առաջադրանք է ստացվել 2014թ. 850հա-ով  ավելացնելու աշնանացան ցորենի 

ցանքատարածությունները, այն հասցնելով 1870հա : Առաջարկվում է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր 

միջոցները ընթացիկ տարվա աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունների ավելացման 

ուղղությամբ, որոնց վերաբերյալ Ձեզ տեղյակ է պահվել համապատասխան նամակ - 

շրջաբերականների միջոցով: 

  

Գյուղատնտեսական աշխատանքները ժամանակին կազմակերպելու համար մարզպետը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

1.Առաջարկել համայնքի ղեկավարներին̀ 

- Ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները աջակցելու գյուղացիական և գյուղացիական 
կոլեկտիվ տնտեսություններին ավելելացնելու եղած ցանքատարածությունները, 

ժամանակին և կազմակերպված անցկացնելու բերքահավաքի և կերեի կուտակման 

աշխատանքները: 

- Ապահովվել պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում 

հողօգտագործողներին հատկացված սերմացուների և պարարտանյութերի դիմաց 

վճարվելիք գումարների գանձումները ըստ սահմանված ժամանակացույցի: 

2. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել մարզպետարանի աշխատակազմի    

գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության վրա  /պետ Մ. Ներսիսյան/: 

 

 3. Օրակարգի երրորդ ,, 2014թ երրորդ եռամսյակում մարզի համայնքներում 

իրականացված վարչական հսկողության արդյունքների վերաբերյալ,, զեկուցմամբ 

հանդես եկավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ ևՀԳՄ հարցերով 

վարչության գլխավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյանը:      

 

2014 թվականի 3-րդ եռամսյակում վարչական հսկողություն է իրականացվել Վայոց 

ձորի մարզի Քարագլխի, Թառաթումբի, Եղեգիսի և Հորբատեղի գյուղական 

համայնքներում:  

Հսկողության արդյունքում արձանագրվել են հիմնականում հետևյալ թերությունները՝ 

- չեն մշակվել բնակչության կենսապահովման գործընթացների   

նախապատրաստման միջոցառումների և ուժեղ երկրաշարժի դեպքում գործողությունների 

պլանները, 



- սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզները առկա չեն, 

- համայնքների զարգացման ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 

միջոցառումները նեռարված չեն, 

-  չեն հաստատվել բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները, 

համայնքների ղեկավարների  կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, 

- բացակայում են համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության հաստատման, 

համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու, 

համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը 

հաստատելու, համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում հասարակական կարգով 

գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի, անվանումների ու ձևավորման կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ ավագանու որոշումները, 

- համայնքների ղեկավարների կողմից  չեն հաստատել աշխատակազմերի 

գործավարության կարգերը, 

- համայնքների ղեկավարները  մինչև համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրերի և  

տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը չեն 

կազմակերպել  հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ, 

- համայնքների բնակչության կենսապահովման խնդիրները լուծելու նպատակով 

մատուցվող ծառայությունների̀ ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման, 

ջեռուցման, աղբահանության և այլ ծառայությունների իրականացման համար համայնքները 

չեն սահմանել վճարներ, 

- վճարների չափը համայնքների ղեկավարների ներկայացմամբ  չեն հաստատվել 

համայնքների ավագանիներ կողմից, 

- 2014 թվականի ընթացքում գնումների պլաններ չեն կազմվել, gnumner.am կայքում 

չեն տեղակայվել: 

Վարչական հսկողության ընթացքում արձանագրված խախտումների և 

թերությունների վերաբերյալ կազմվել են արձանագրություններ:  

Հսկողություն իրականացված համայնքների աշխատակազմերին տրվել են 

համապատասխան մեթոդական և խորհրդատվական ցուցումներ արձանագրված 

թերությունների վերացման ուղղությամբ: 

 

,,Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպման ընթացքը մարզում,, 

հայտարարությամբ հանդես եկավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի 

գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մ. Ներսիսյանը: Նա նշեց, որ 

այդ ուղղությամբ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները կատարված են, 2014թ. 

Հոկտեմբերին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը սկսելու համար: 

,,Գերազմանատներում առկա իրավիճակը շտկելու նպատակով իրականացվելիք 

միջոցառումների ժամանակացույցի կետերի կատարման վերաբերյալ,, հայտարարությամբ 

հանդես եկավ աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության գլխպավոր մասնագետ Վ. 

Հովհաննիսյանը: Նշելով, որ ի կատարումն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարարի 16.10.2013 թվականի թիվ 02/24.3/15598-13 հանձնարարականի 

պահանջների̀ մարզի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվում է մինչև 2014 թվականի 

սեպտեմբերի 26-ը ներկայացնել տեղեկատվություն գերեզմանատներում առկա իրավիճակը 

շտկելու նպատակով իրականացվելիք միջոցառումների ժամանակացույցի կետերի 

կատարման վերաբերյալ : 



Ժամանակացույցը համայնքների ղեկավարներին  ներկայացվել է ՀՀ Վայոց ձորի 

մարզպետի 09.09.2014 թվականի թիվ 01/08.1/4502-14 գրությամբ: 

Հանձնարարականի պահանջների կատարման կապակցությամբ մարզի 

համայնքների ղեկավարները կարող են դիմել ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի 

աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն: 

 

2.,, 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-ՐԴ ԿԵՍԻՆ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ 

ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ <<ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 4-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ>>-ԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ,, հայտարարությամբ 

հանդես եկավ աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության գլխպավոր մասնագետ Վ. 

Հովհաննիսյանը: Նշելով՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզից <<Գյուղական համայնքների 4-րդ 

համաժողով>>-ին նախատեսվում է մարզպետարանի պատասխանատու աշխատակիցների, 

10 գյուղական համայնքների ղեկավարների (ակնկալվում է մասնակիցներ փնջային 

խոշորացվող համայնքներից և, հնարավորինս, մինչ այժմ գյուղական համայնքների 

համաժողովին չմասնակցած), 5 ավագանու անդամների (ակնկալվում են մասնակիցներ 

փնջային խոշորացվող համայնքներից, ավագանու կին ներկայացուցիչներ) 

մասնակցությունը: 

Նախնական ընտրությամբ, ելնելով համաժողովի մասնակցության չափանիշներից, 

նպատակարմար է գտնվել Աղնջաձորի, Արենիի, Արտաբույնքի, Բարձրունու, Խնձորուտի, 

Գնիշիկի, Խաչիկի, Եղեգիսի, Ռինդի և Սարավանի գյուղական համայնքների 

մասնակցությունը:  

 Ակնկալվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների 

ակտիվ մասնակցությունը համաժողովի շրջանակներում կազմակերպվող թեմատիկ 

քննարկումներին: 

 Համաժողովին մասնակցելու այլ մանրամասների համար առաջարկում եմ դիմել ՀՀ 

Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն: 

 

3.2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ 5-Ը ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ <<ԳԻՆՈՒ ՓԱՌԱՏՈՆ>>  

<<ԲԵՐՔԻ ՏՈՆ>> ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության 

գլխպավոր մասնագետ Վ. Հովհաննիսյանը: Նշելով՝  2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 5-ը 

Վայոց ձորի գինեգործական 5 համայնքներում կանցկացվի Արենի գինու 6-րդ ավանդական 

փառատոնը: Հոկտեմբերի 1-ին Մալիշկայի գյուղական համայնքում տեղի կունենա 

<<Համայնքի օր>> միջոցառումը, որտեղ տեղի կունենա տնական օղիների փառատոն 

ցուցադրություն̀ համտես: Հոկտեմբերի 2-ին Ելփինում և 3-ին Ռինդում <<Համայնքի օր>> 

տոնական միջոցառումների շրջանակներում կանցկացվի տնական գինիների փառատոն, 

հոկտեմբերի 4-ին Արենիում, որտեղ տեղի կունենա բոլորիս հայտնի Արենի գինու 

ավանդական փառատոնը՝ գործարանային արտադրության գինիների փառատոն 

ցուցահանդեսով և գինու պատրաստման գործընթացի ցուցադրությամբ: Միջոցառումների 

հնգօրյակը կեզրափակվի հոկտեմբերի 5-ին Եղեգնաձոր քաղաքում վայոցձորյան բերքի 

տոնով:   

Ակնկալում ենք մարզի բոլոր համայնքների ակտիվ մասնակցությունը ավանդական 

դարձած այս գեղեցիկ միջոցառումներին:  

 



Նիստը ավարտելուց առաջ նախագահողը կատարեց մի շարք 

հայտարարություններ՝ 

1. Ներկաներին հրավիրեց հոկտեմբերի 1-5-ը   տեղի ունենալիք տոնական 

միջոցառումներին, նշելով, որ կլինեն տոնական համերգներ, կլինի տուրիստների մեծ 

հոսք: Կինոյի տան հրապարակում նախատեսվում է տեղադրել տաղավարներ, որտեղ 

կցուցադրվե նկարներ, էկզոտիկ մրգեր: Պետք է լինի տոնական մեծ շքերթ՝ հիմնարկ 

ձեռնարկությունների և համայնքների մասնակցությամբ: 

2. Անհրաժեշտ է ձեռք բերել տոմսեր մասնակցելու  Արցախի զարգացման 

վիճակաղաղին: 

3. Այսօրվանից մեկնարկում է թատերական փառատոն, նվիրված Մեծ եղեռնի 100-ամյա 
տարեդարձին: 

4. Հրատապ ծրագրով մարզին ֆինանսավորում չի տրվելու, 2015թ.-ի բյուջեի 
քնարկումների ժամանակ մարզպետարանին հատկացվող ծախսերը կմնան նույնը: 

 

           

 

  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ  ̀   Է. ՂԱԶԱՐՅԱՆ 


