ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԻՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
2018 Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2018 թվականի փետրվարի 8-ին կայացավ Արմավիրի մարզի Արտիմետ համայնքի
ղեկավարի

տարեկան

հաշվետվությունը որին

ներկա

էին`

Արտիմետ

համայնքի

ավագանին և համայնքի բնակիչներ:
Հայաստանի

Հանրապետության

Արմավիրի մարզի Արտիմետ

համայնքի

ղեկավարը ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> և <<Իրավական
ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, համայնքի ղեկավրի
աշխատակազմի, ավագանու և համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող
աշխատակիցների միջոցով իրականացրել է իրեն վերապահված իրավասությունների
շրջանակներում իր լիազորությունները:

1. Քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում
2018 թվականի

ընթացքում

համայնքապետարան

է

դիմել

73

բնակիչ:

Դիմումներում բարձրացվել են սոցիալական, հողային, շինարարության, ֆինանսական
և այլ բնույթի հարցեր, որոնք սահմանված կարգով քննարկվել են և տրվել լուծումներ:
Համայնքապետարանը համայնքի բնակիչների շահերը պաշտպանելու նպատակով, իր
իր

միջնորդությամբ

հանդես

է

եկել,

անձնագրային

բաժնում,

նոտարական

գրասենյակում, կադաստրային տարածքային ստորաբաժնում:
Համայնքում 2018 թվականի ընթացքում կայացել է ավագանու 12 նիստ,
որտեղ քննարկվել են համայնքի խնդիրներին վերաբերվող տարբեր բնույթի հարցեր և
կայացվել է 59 որոշում, որոնք ներկայացվել է մարզպետարան: Համայնքապետի
կողմից կայացվել է տարբեր բնույթի որոշումներ և կարգադրություններ,
ներկայացվել

են

մարզպետարան:

Համայնքապետարանը

ժամանակին

ներկայացրել է բոլոր հաշվետվությունները ըստ պատկանելիության:

2. Ֆինանսների բնագավառում
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Հողի հարկ- պլանը -12250.0 կատարվել է 6755.1 հազ. դրամ
2. Գույքահարկ – պլանը- 6650.0 կատարվել է 5435.7
3. Դոտացիա - պլանը - 29194.5 կատարվել է 29194.5
4. Տեղական տուքեր - պլանը - 64.0 կատավերլ է 64.0
5. Հողի վարձակալության վճար - պլանը - 486.5 կատարվել է 476.3

որոնք

կազմել

և

6. Աղբահանության վճար - պլանը – 1524.0 կատարվել է 434.6
7. Մանկապարտեզի ծնող վճար – պլան -2000.0 կատարվել է 2267.8
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ
1. Տեղական ինքնակառավարում

- պլանը- 34506.8 կատարվել է -26328.1

2. Նախադպրոցական ուսուցում

- պլանը - 16600.0 կատարվել է -14816.5

3. Սոց. օգնություն

- պլանը

-1700.0 - կատարվել է

1180.0

4. Ընդհանուր բնույթի ծառայություն – պլանը – 3632.0 կատարվել է- 2863.2
5. Դաշտամիջյան ճանապարհի խճապատ. – պլանը – 1000.0 – կատարվել է -450.0
6. Համայնքի գրադարանի շենքի վերանորոգ. –պլանը-1000.0 –կատարվել է – 950.0
7. Համայնքի մանկապարտեզի համար վարչ. սարքավ.

- 400.0

8. Համայնքի երկու փողոցում ջրագծի անցկ. – պլանը-1000.0 – կատարվել է -430.0
Համայնքապետարանը
աշխատակիցների

և

նրա

ենթակա

աշխատավարձերի

և

կառույցի

եկամտային

հարկի

աշխատակազմի
գծով

հաշվետու

ժամանակահատվածում պարքեր չունի:

3. Պաշտպանության բնագավառում
Համայնքապետարանը

տարածքային

զինկոմիսարիատից

ստացած

ծանուցագրերը

ժամանակին հասցնում է հասցեատիրոջը և հետևում է, որ ժամանակին ներկայանան
զինկոմիսարիատ:

4. Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բնագավառում
Աշխատանք է տարվում հողօգտագործողների հետ հողի հարկի , գույքահարկի
գծով

հարկերի

հավաքագրման

ուղղությամբ:

Համայնքում

մասնագետների

մասնակցությամբ տրվել է անվճար խորհրդատվություն բույսերի պաշտպանության
հարցում:
Համայնքապետարանը

կազմակերպել

է

դաշտամիջյան

ճանապարհների

հարթեցման աշխատանքներ:
Քաղաքացիների

դիմումների

հիման

վրա

չափագրման և սահմանների ճշգրտման աշխատանքներ:

5. Կոմունալ տնտեսություն

կատարվել

է

հողամասերի

Համայնքի

աղբաթափման

աշխատանքները

կազմակերպվում

է

համայնքապետարանի աշխատկցի կողմից շաբաթը մեկ անգամ և վարձատրվել է
1401.0 հազ. դրամ:
Գյուղապետարանը

մշտապես

աջակցում

է

էլեկտրամատակարարման ,

խմելու ջրի սպասարկման, ոռոգման ջրի մատակարարման, գազամատակարարման
ծառայությունները իրականացնող աշխատակիցներին:

6. Կրթություն , մշակույթ և սպորտ
Համայնքապետարանը համայնքի մանկապարտեզին հատկացրել է 14416.5 հազ.
դրամ սուբսիդիա` աշխատավարձի և այլ ծախսեր կատարելու համար:
Համայնքում գործում է գրադարան 5332 կտոր գրականությամբ, գործում է պարի
խմբակ:
Համայնքի

բնակիչները

իրենց

ձմեռային

առօրյան

անցկացնում

են

համայնքապետարանի շենքի ջեռուցվող դահլիճում` զբաղվելով նարդի , շախմատ,
շաշկի խաղերով, նույնիսկ կազմակերպվում է շախմատի առաջնություն հարևան
գյուղերի հետ:
Համայնքում գործում է <<Խնամակալության և հոգաբարձության>> հանձնաժողով,
որի հիմնական խնդիրն է խնամքից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման
աշխատանքները:

7. Գյուղատնտեսության բնագավառում
Տարածքային

վիճակագրական

վարչություն

է

ներկայացվել

ցանքաշրջանառության պտղատու և խաղողի այգիների ստացված բերքի վերաբերյալ
հաշվետվություններ:

Համայնքում

կազմակերպվում

հակահամաճարակային պատվաստումներ:

8. Հիմնախնդիրներ
1. Մանկապարտեզի բակի ցանկապատում
2. Կոլեկտրի 2 կմ հատվածի մաքրում
3. Խորքային հորի հորատում
4. Մշակույթի շենքի կառուցում

Համայնքի ղեկավար`

Վ. Միրզախանյան

է

անասունների

և

թռչունների

