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ՀՀ մարզպետի հիմնական գործառույթները 

Իրագործում է կառավարության տարածքային 
քաղաքականությունը 

Համակարգում է հանրապետական գործադիր մարմինների 
տարածքային ծառայությունների գործունեությունը 

Վերահսկողություն է իրականացնում ՏԻՄ-երի 
գործունեության նկատմամբ 



Ֆինանսներ 
2013 թ. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում  

2.4 մլրդ դրամ 

2013թ. Համայնքային բյուջեների հավաքագրում 100,7%, որից սեփական եկամուտներ 
103,4% 

Լրացուցիչ հատկացումներ համայնքներին 23.640.000 

Համայնքների հատկացվող դոտացիաներ 745.242.000, որից 13 համայնք 3.500.000 դրամ 
հաստատուն դոտացիա 

Սահմանամերձ համայնքների հողի հարկի փոխհատուցում 2.403.500 դրամ 



Պետական բյուջեից ֆինանսավորում 
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Ծախսեր 

Մարզպետարան Կրթություն Սոց.փաթեթ 

Ճանապարհներ Պահուստային ֆոնդ Այլ 



Քաղաքաշինություն, բնակարանային կոմունալ տնտեսություն 



ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացված ծրագրեր 
1.500,0 մլն դրամի աշխատանքներ 

Տանիքների հիմնանորոգում, Ջերմուկում ` 3, Վայքում` 2, Եղեգնաձորում` 2 

Մշակույթի տան հիմնանորոգում` Արտաբույնքում և Սալլիում 

Զառիթափի գազաֆիկացում, Մալիշկայի դպրոցի և Եղեգնաձորի 
երաժշտական դպրոցների ջեռուցում 

Խնձորուտ համայնքի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում 

Խաչիկ համայնքի բնակարանային շինարարություն 



Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ծրագրեր 
337 մլն. դրամ 

Գլաձոր համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում 

Գետափ համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում 

Ռինդ համայնքի ջրագծի հիմնանորոգում 

Մալիշկա համայնքի մանկապարտզի հիմանորոգում 



Counterpart International կազմակերպության 
համաֆինանսավորմամբ ծրագրեր 75 մլն. դրամ 

Վայքի արվետսի դպրոց՝ 35 մլն դրամ 

Գոմքի համայնքային կենտրոն՝ 12 մլն դրամ 

Բարձրունու համայնքային կենտրոնէ 16 մլն դրամ 

Գետափի համայնքային կենտրոն՝ 8 մլն դրամ 

Գետափի փողոցների լուսավորություն՝ 4 մլն դրամ 



Պետական բյուջեով տարբեր նախարարությունների միջոցներով 
ծրագրեր 60 մլն. դրամ 

Ելփինի դպրոց՝ 45 մլն դրամ 

Խաչիկի Քարկոփի վանք՝ 15 մլն 
դրամ 



Տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն 



Ճանապարհաշինական ծրագրեր 
896.8մլն դրամի աշխատանքներ 

Եղեգնաձորի Մոմիկի փողոց ՝61 մլն դրամ 

Եղեգնաձորի Սպանդարյան, Նարեկացի, Արսենյան փողոցներ՝ 230 մլն դրամ 

Սևան-Մարտունի-Գետափ մայրուղու փլուզված հատվածի վերականգնոմ՝ 33 մլն 
դրամ 

Գնդեվազի համայնքային ճանապարհներ՝ 157 մլն դրամ 

Երևան-Մեղրի մայրուղու փլուզված հատվածի վերականգնոմ՝  39 մլն դրամ 

Ճանապարհների ձմեռային պահպանություն՝ 376 մլն դրամ 



Գյուղատնտեսություն և հողօգտագործում 
2013 թվականի համախառն բերք 20.2 մլրդ դրամ, աճը՝ 11% 



Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական ծրագրեր 

Ազոտական պարարտանյութի հատկացում ՝514 տոննա 

Դիզելային վառելիքի հատկացում՝ 379 տոննա 

Աշնանացան ցորենի սերմացուի տրամադրում ՝71 տոննա 

Ոռոգման ջրամատակարարման կազմակերպում 

Ցրտահարությունից տուժած տնտեսություններին պետական աջակցություն 

Նոր այգիների հիմնում “Հայկական միրգ” ծրագրի շրջանակներում 



Կրթություն 



Կրթության ոլորտի ծրագրեր 

Հանկրթության կազմակերպում 50 դպրոցներում, որից 15 հիմնական, 35-ը` միջնակարգ, 2-
ը՝ վարժարան, տեսչական և բովանդակային ստուգումներ 

Նախակրթության կազմակերպում 

Դպրոցականներին անվճար սննդի տրամադրում 

Աշակերտների ամառային հանգստի կազմակերպում 

Համակարգչային դասարաններ բոլոր դպրոցներում 

Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների կրթությունը Հայաստանում ծրագիր՝ 
մարզի  9 դպրոցներում 

Առարկայական օլիմպիադաներ, մարզական և այլ միջոցառումներ 



Մշակույթ 



Մշակութային միջոցառումներ 

Հեղինակային երգի համերգ Եղեգնաձորում 

Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 
ներկայացում Եղեգնաձորում 

Շվեյցարիայի Բազել քաղաքից Հայաստան ժամանած «Ամարանթ» տրիոյի  համերգը 
Վայքում 

Կամո Սահակյանի (Կամսար) անհատական աշխատանքների ցուցահանդեսի 
պաշտոնական բացումը Երևանում 

Մշտական և ժամակավոր ցուցադրություններ Եղեգնաձորի երկրագիտական 
թանգարանում 

Ժամանակավոր ցուցադրություններ Ջերմուկի պատկերասրահում 

Ժամանակավոր ցուցադրություններ Եղեգնաձորի պատկերասրահում 



Սպորտ 



Մարզական միջոցառումներ 

Շախմատի մարզային ֆեդարցաիայի ընտրություններ 

Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի մարզային մասնաճյուղի հիմնում 

Վահիկ Լևոնյանի անվան վոլեյբոլի մարզային հուշամրցաշար 

Շախմատի առաջնություններ 

Նախագահի մրցանակի համար Լավագույն մարզական ընտանիք 2013 և 2014 
մրցումներ 

Դպրոցականների մարզական խաղեր 

Ռազմարզական խաղեր 



Երիտասադրության հարցեր 



Երիտասարդական ծրագրեր և միջոցառումներ 

Մարզպետին կից երիտասարդական խորհուրդ 

ԲԱԶԵ համահայկական երիտասարդկան հավաք 

Մարզային երիտասարդական հավաք 

Համայնքային երիտասարդական խմբեր 

Երիտասարդական նախաձեռնությունների մարզային փառատոն 

Միջազգային երիտասարդական ճամբարներ և հավաքներ 

Երիտասարդների մասնակցությամբ միջոցառումներ 



Առողջապահություն 



Առողջապահության կազմակերպում 

Մարզային ենթակայության 
առողջապահական կազմակերպություններ 

Աջակցություն քաղաքացիներին՝ 
պետական պատվերով բուժվելու համար 

Ծննդօգնության պետական ծրագիր 



Սոցիալական ապահովություն 



Սոցիալական ապահովության կազմակերպում 

Մարզային ենթակայության սոցիալական ծառայություններ 

Ընտանեկան նպաստ՝2088 ընտանիք 

Հրատապ դրամական օգնություն՝ 760 ընտանիք 

Կենսաթոշակառուներ՝ 10.241 մարդ 

Գործազրկության մակարդակը 4,9%, գործազուրկներ՝ 736 մարդ 



Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն 



Համակարգման բնագավառներ 

Ներքին գործեր 

Ազգային անվտանգություն 

Պաշտպանություն 

Կապ 

Էներգետիկա 

Հարկային 

Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքացիական պաշտպանություն 

Այլ 



Ոստիկանություն 



Ոստիկանություն 

Համագործակցված աշխատանք 

Ոստիկանության վարչական շենքների հիմնանորոգում 

Համայնքային ոստիկանության համակարգի 
կատարելագործում 

Ոստիկանություն- հասարակություն 
փոխհարաբերություններ 



Պաշտպանություն 



Պաշտպանություն 

Զորակոչի կազմակերպում 

Նորակոչիկների օրհնության կազմակերպում 

Այցելություն սահմանային դիրքեր 

Արձագանք 2013 ուսումնավարժանք 

Բանակի օրվան  նվիրված միջոցառումներ 

Կրակային պատրաստության միջոցառումներ 

Աջակցություն երկրապահ կամավորականներին 

Զորահանդեսի կազմակերպում 



Նորակոչիկների օրհնության կազմակերպում 



Այցելություն սահմանային դիրքեր 



Կրակային պատրաստության միջոցառումներ 



Բանակի օրվան նվիրված միջոցառումներ 



Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքացիական պաշտպանություն 



Արտակարգ իրավիճակներ 

Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ՝ խաղաղ պայմաններից 
պատերազմական իրադրության անցնելու համար 

Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ՝ խոշոր անտառային 
հրդեհների կանխարգելման համար 

Համայնքային փրկարարական ջոկատներ և ուսումնավարժություններ 

Խորհրդարանական լսումներ ՀՀ Ազգային ժողովում «Հայաստանի 
Հանրապետությունում աղետների ռիսկերի նվազեցման, աղետների վաղ 
ազդարարման և դիմակայման համակարգի ստեղծումը և զարգացումը» թեմայով 



Տեղական ինքնակառավարում 



Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրություններ 

Հ
ա
մ
ա
յն
ք
ի

 ղ
ե
կ
ա
վ
ա
ր

 

• Եղեգիս 

• Զեդեա 

• Հերմոն 

• Նոր Ազնաբերդ 

• Սարավան 

• Ջերմուկ 

• Խաչիկ 
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• Եղեգիս 

• Զեդեա 

• Հերմոն 

• Նոր Ազնաբերդ 

• Գողթանիկ 

• Ագարակաձոր 



Տեղական ինքնակառավարում 

Իրավական և վարչական հսկողություն ՏԻՄ գործունեության նկատմամբ 

Աջակցություն համայնքային խնդիրների լուծմանը (Եղեգնաձոր, Վայք, Ջերմուկ, Արտավան, 
Զառիթափ, Արտաբույնք, Արենի, Բարձրունի, Խնձորուտ) 

ԳԵՈԹԻՄ ընկերության սոցիալական ծրագրեր ՝Ջերմուկ, Գնդեվազ և Սարավան համայնքներում 

Համայնքների ղեկավարների հանրային հաշվետվություններ 

Սահմանամերձ համայնքներին աջակցության ծրագրեր 

Ռինդ համայնքը ճանաչվել է 2013 թվականի լավագույն գյուղական համայնք 

Պարբերական այցելություններ համայնքներ 



Միջազգային համագործակցություն 



Միջտարածաշրջանային համագործակցություն 

Արխանգելսկի մարզ 

Նիժեգորոդի մարզ 

Արևելյան Ատրպատական Խոյի գավառ 

Քաշաթաղի վարչական շրջան 

Կառլովի Վարի մարզ 

Մինսկի մարզ 



Այցելություն Չեխիա ՀՀ Նախագահի պաշտոնական 
պատվիրակության կազմում 



Չեխական պատվիրակության այց Վայոց ձոր 



Հայկական պատվիրակության այց Խոյի գավառ 



Հայ-իրականական մշակութային ցուցահանդես Խոյում 



Ռուսական պատվիարկությունների այց Վայոց ձոր 



Հայկական պատվիրակության այց Արխանգելսկ 



Գործընկեր միջազգային կազմակերպություններ 

Counterpart International 

USAID 

Oxfam 

IFAD 

UNDP 

Rhon Alpes, France 



Դեսպանների այցելություններ Վայոց ձոր 



Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց այցեր Վայոց ձոր 



ՀՀ Նախագահի աշխատանքային այցը Վայոց ձոր 



ՀՀ Նախագահի աշխատանքային այցը “Արենի 1” քարանձավ  



ՀՀ ԱԺ նախագահի Հովիկ Աբրահամյանի այցը Խաչիկ 



ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն 
Գևորգյան՝ աշխատանքային այցեր Վայոց ձոր 



ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն 
Գևորգյան աշխատանքային այցեր Վայոց ձոր 



ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան՝ աշխատանքային 
այցեր Վայոց ձոր 



ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի 
աշխատանքային այցը Վայոց ձոր 



ՀՀ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի աշխատանքային այցը 
Վայոց ձոր 



ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի աշխատանքային 
այցը Վայոց ձոր 



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի աշխատանքային այցը Վայոց ձոր 



ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի աշխատանքային այցերը Վայոց ձոր 



ՀՀ ԱԺ պատգամավորների այցը Վայոց ձոր 



Նշանավոր իրադարձություններ 



“Հրաժեշտ ձմռան” տոնախմբություն Ջերմուկում 



Դիվանագետների ակումբ Ջերմուկում 



Արենի գինու փառատոն 



Բերքի տոն Եղեգնաձորում 



Մետաքսի ճանապարհի շնորհանդես Նորավանքում 



Զորահանդես Եղեգնաձորում 



Ծրագրեր 

Մարզի զարգացման նոր ծրագրի մշակում 

Ներդրումային համաժողովի կազմակերպում 

Նոր հյուրանոցների կառուցում Ջերմուկում 

Հանքարդյունաբերություն 

Նորավանքի զարգացման ծրագրի մշակում 

Երևան-Մեղրի զբոսաշրջային երթուղու ներդրումային ծրագրեր համաշխարհային բանկի հետ 

Ջերմուկ քաղաքի ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագրեր 

Հայ-ֆրանսիական համագործակցության ծրագրեր, գինու համալսարան 

Արատեսի և Հերմոնի վանքերի վերանորոգման ծրագիր 



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Էդգար Ղազարյան 
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 


