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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Մալիշկա գյուղը գտնվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի կենտրոնական մասում, պատմական Մոզ քաղաքի
հարևանությամբ։ Մարզկենտրոն Եղեգնաձոր քաղաքից հեռավորությունը 7 կմ է։ Գյուղը վերաբնակցվել է
1828-1831թթ. Իրանի Խոյ և Սալմաստ գավառներից ներգաղթված հայ ընտանիքներով։ Այդ տարիներին
վերաբնակեցվել է 42 ընտանիք, ներկայումս գյուղում ապրում են 1750 ընտանիք։ Բնակչությունը հիմնականում
զբաղվում է այգեգործությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործում է 2 միջնակարգ դպրոց, 2 մանկապարտեզ,
մարզադպրոց, մշակույթի տուն, առողջապահական կենտրոն, առևտրի 20 կետեր, զովացուցիչ ջրերի 1
արտադրամաս, ապահովված է խմելու և ոռոգման ջրով։ Գյուղի մոտ 90% - ը գազաֆիկացված է, խորհրդային
տարիներում գյուղում գործել է կոնդեսատրների գործարանը շուրջ 600 աշխատեղով, որը այնուհետև վերափոխվել
է թանկարժեք քարերի մշակման և ոսկու վերամշակման արտադրամասի, սակայն այսօր չի գործում։Մշակույթի
տանը գործում է գրադարանը, պարի խմբակներ։ Գյուղի տարածքով է անցնում Հայաստան, Իրան միջպետական
ավտոմայրուղին: Գյուղի տարածքը հարուստ է պատմամշակույթային հուշարձաններով, դրանցից են` գյուղի հին
եկեղեցին, պատմական Մոզ քաղաքի դամբարանադաշտը, բազմաթիվ խաչքարեր։ Գյուղում անցած դարում
կառուցվել է երկու հուշարձան` Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մալիշկեցիների հիշատակին և հուշաքար
աղբյուր` Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Մալիշկայում ներկայումս գործում է սուրբ Աննա
եկեղեցին, որի հարակից բարեկարգ տարածքը հարմարավետ հանգստի գոտի է դարձել բնակչության,
առանձնապես երիտասարդների, համար։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Մալիշկա, գյուղ Հայաստանի Վայոց ձորի մարզում, մարզկենտրոնից 7 կմ հարավ-արևելք, Արփայի աջակողմյան
Մալիշկա վտակի ափին, պատմական Մոզ քաղաքի հարևանությամբ։ Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է
8564.37 հա, սահմանակից է Եղեգնաձոր և Վայք քաղաքներին, Գլաձոր, Վերնաշեն, Կարմրաշեն, Հեր-Հեր, Արին,
Զեդեա և Ագարագաձոր գյուղերին։ Բնակավայրը փռված է Արփա գետի աջ ափին, շուրջ 250 հա-ի վրա։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը մմ
Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին
Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը և դրանց
հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից

Նախկին ՀԽՍՀ վարչական շրջանի անվանումը
Համայնքի հեռավորությունը՝
մայրաքաղաքից կմ
մարզկենտրոնից կմ
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պետական սահմանից ուղիղ գծով կմ
նախկին շրջկենտրոնից կմ
միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից կմ
երկաթուղային կայարանից առկայության դեպքում
կմ
Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից մ
Համայնքի վարչական տարածքը քառ կմ հա
․ Սահմանակից համայնքների անվանումները

Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Եղեգնաձոր և Վայք քաղաքներ,
Գլաձոր, Վերնաշեն, Կարմրաշեն,
Հերհեր, Արին, Զեդեա և Ագարակաձոր
գյուղեր

malishka.vayotsdzor@mta.gov.am

Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն
Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը
Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը
․ Համայնքի հեռախոսային կոդը
․ Համանքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը
այո ոչ

այո

Համայնքապետարանի փոստային դասիչը
Հաստատված գլխավոր հատակագծի առկայությունը
այո ոչ
Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի
առկայությունը այո ոչ

այո
այո

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
թ
Մշտական բնակչության թվաքանակը
Գրանցված ծնունդների քանակը
Մահացության դեպքերի քանակը
Ամուսնությունների քանակը
Ամուսնալուծությունների քանակը
Տնային տնտեսությունների թիվը
Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը
Կենսաթոշակառուների քանակը
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
թ
Գրադարանների քանակը
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Արվեստի դպրոցների քանակը
Երաժշտական դպրոցների քանակը
Նախադպրոցական հիմնարկների քանակը
Հանրակրթական դպրոցների քանակը
Նախնական մասնագիտական արհեստագործական ուսումնական
հաստատությունների քանակը
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակը
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների քանակը
Մարզադպրոցների քանակը

ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴ
թ
Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը մ
Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր թիվը
Բնակելի տների առանձնատների ընդհանուր թիվը
ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
թ
Հողեր ընդամենը հա
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր հա
Բնակավայրերի ընդհանուր տարածքը հա
Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը
Մանր եղջերավոր անասունների ոչխար և այծ գլխաքանակը
Խոզերի գլուխաքանակը
Գյուղատնտեսական տեխնիկա
տրակտորներ քանակը
կոմբայններ քանակը
Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
Էլեկտրական ենթակայանների քանակը
Համայնքում գազիֆիկացման առկայությունը այո ոչ

այո

Համայնքում աղբավայրի առկայությունը այո ոչ

ոչ

Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում այո ոչ

այո

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը կմ
Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը
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Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը
Էքսկավատորների քանակը
Թրթուռավոր տրակտորների քանակը
Գրեյդերների քանակը
քանակը
Աղբատար մեքենաների քանակը
Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների քանակը
Վակումային փոշեկուլ մեքենաների քանակը
Ավտոաշտարակների քանակը
Համայնքի տարածքով անցնող միջպետական և հանրապետական
նշանակության ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կմ
Համայնքի տարածքում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի
առկայությունը այո ոչ և դրանց քանակը
Ներհամայնքային երթուղիների առկայությունը այո ոչ

ոչ
այո

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտներ հազ դրամ

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

Ընդամենը եկամուտներ
Հարկային եկամուտներ ընդամենը
այդ թվում
հողի հարկ
գույքահարկ
Պաշտոնական տրանսֆերտներ ընդամենը
դոտացիա
սուբվենցիա
Մուտքեր հողի օտարումից
Համայնքի վարչական բյուջերի ծախսեր հազ դրամ

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

Ընդամենը ծախսեր
Համայնքի ֆոնդային բյուջերի եկամուտները հազ դրամ

Ընդունված
բյուջե

Փաստացի

Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր հազ դրամ

Ընդունված
բյուջե
Ընդամենը ծախսեր
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
Համայնքապետարանի աշխատողների թվաքանակը մարդ
որից՝
համայնքային ծառայողներ
Ապարատի պահպանման ծախսերը ընդամենը հազ դրամ
Ավագանու անդամների թվաքանակը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնախնդիրը

Ակնկալվող լուծումը

Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում

Սուբվենցիա, համայնքային բյուջե,
ներդրումներ
Սուբվենցիա, համայնքային բյուջե,
ներդրումներ
Սուբվենցիա, համայնքային բյուջե,
ներդրումներ
Սուբվենցիա, համայնքային բյուջե,
ներդրումներ
Համայնքային բյուջե, ներդրումներ

Փողոցային լուսավորություն
Կոյուղագծի կառուցում
Մշակույթի տան վերանորոգում
Համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում
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