
 

 

 

 

 

                                                            ՀԱՇՎԵՏՎՈԻԹՅՈՒՆ                

<< 05 >>  << 02 >>  2019Ã. 

                                                                          Գ.Արտաշար 

Արմավիրի մարզի Արտաշար համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի  աշխատանքային 
գործունեության վերաբերյալ          
                                        
Հաշվետու ժողովին մասնակցում էին ավագանու անդամները,գյուղապետարանի 
աշխատակիցները,դպրոցի áõëáõóÇãÝ»ñ ¨ համայնքի µնակիչները :    
              
Զեկույցով հանդես եկավ համայնքի ղեկավար Մ.Օհանյանը,որը ներկայացրեց 2018 
թվականի  ընթացքում իր կողմից կատարված աշխատանքները:Նաև նշեմ,որ 2018 
թվականի  ընթացքում ավագանին հրավիրել է 13 նիստ,որի ընթացքում քննարկվել են 
համայնքին հուզող հարցեր,որոնց վերաբերյալ ընդունված որոշումների մասին 
իրազեկվել է համայնքի  բնակչությանը: Գյուղապետարանը ստացել է 113 
շրջաբերական,ուղարկել 74 գրություն և քաղաքացիներին է տրամադրել 164 տեղեկանք: 
                             
1.Գյուղատնտեսության բնագավառ.                                
Գարնանը գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկի ժամանակ գյáւղ է ներկրվել  
կառաավարության կողմից հատկացված 570 պարկ ազոտական պարարտանյութ,          

8700ÉÇïñ ¹Ç½í³é»É³ÝÛáõÃ ¨ բաժանվել ըստ հողօգտագործողների ներկայացրած 
պահանջաñÏÇ: Ոռոգման ջրով հողօգտագործողներին ապահովելու նպատակով 
գյուղապետարանը իր անմիջական աջակցությունն է ցուցաբերել ՋՕԸ-ին անխափան 
ոռոգման çñáí հողօգտագործողներին  ապահովելու համար, 2018 թվականի  
µ»ñù³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ:2018թվականի ë»÷³Ï³Ý եկամուտների 
հավաքագրումը կազմում է 103%, µÛáõç»ÛÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ 100,7 %; 

 
2.Կենցաղ սպասարկման բնագավառ.                                                        
2018 թվականի  ընթացքում տնտեսությունների կենցաղային պայմանները բարելավելու 
նպատակով կատարվել է խմելու ջրի անխափան մատակարարում միջինը 18 ժամյա 
աշխատանքային ռեժիմով,Ï³éáõóí»É ¿ 350 ·/Ù ËÙ»Éáõ çñ³·ÇÍ,գյուղապետարանի և 
սանէպիդ կայանի կնքած պայմանագրի համաձայն պարբերաբար խմելու ջուրը 
ենթարկվել է ստուգումների:Վերակառուցվել է 780/մ փողոցային լուսավորություն և »ñ»ù 
փողոցներ ունեն լուսավորություն ,  կատարվել է ճանապարհների ավազապատում և 
հարթեցում 12կ/մ:ԿատարվáõÙ է աղբահանության աշխատանքներ ß³µ³Ã³Ï³Ý Ù»Ï  
անգամ և համայնքում աղբի կուտակումներ չկան: 
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3.Մշակույթի և սպորտի բնագավառ.                                            
ՀամայնքուÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ÝÁ գործում է սպորտային խմբակ ,å³ñ³åáõÙ »Ý 31 »ñ»Ë³: 

¶յուղապետարանի աջակցությամբ  »ñ»Ë³Ý»ñÁ մասնակցել են ՀՀ առաջնությանը և 
հաղթելով գրավել են բարձր տեղեր,իսկ Վրաստանում մասնակցել են Կովկասի 
առաջնությանը և մրցումներին մասնակցելու համար գյուղապետարանը ցոõցաբերել է  
իր անմիջական աջակցությունը Ñ³ËÃáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ïí»É Ëñ³Õáõë³Ï³Ý Ýí»ñÝ»ñ; 

Գյուղապետարանը սերտ համագործակցում է դպրոցի հետ,կազմակերպում է 
միջոցառումներ և միջոցառման մասնակից երեղաներին հանձնվում է նվերներ: Կանանց 
միձազգային օրվա կապակցությամբ թոշակառու կանանց և հաշմանդամ կանանց 
համար կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և տոնի կապակցությամբ նրանց 
հանձնվել է նվերներ:Տարվում են աշխատանքներ մշակույթի  և սպորտի զարգացման 
ուղղությամբ: 
                                                    
4.Սոցիալական բնագավառ.                                
Գյուղապետարանի անմիçական ուշադրության կենտրոնում են սոցիալապես 
անապահով ընտանիքները,հաշմանդամները և թոշակառուները: 2018 թվականի  
սոցիալապես անապահով 16 ընտանիք դիմել է դրամական օգնության խնդրանքով և 
գյուղապետարանը չմերժելով նրանց խնդրանքը տվել է դրամական օգնություն 
³í³·³Ýáõ áñáßÙ³Ùµ:Գյուղապետարանի ջանքերի շներհիվ <<Դիակոնյա>> 
բարեգործական կազմակերպության կողմից 31 ընտանիք ամսական մեկ փաթեթ ութ 
կիլոգրամ տարողությամբ սննդամթերք է ստանում,սոցիալապես անապահով 18 
ընտանիք ստանում են ընտանեկան նպաստ,տարվում է աշխատանքներ բոլոր 
ուղություններով գյուղի սոցիալական վիճակը բարելավելու նպատակով: 

 
 5.Համայնքի հիմնախնդիրները                                                    
1.Խմելաջրի ցանցի նորացում                   
2.Ճանապարհների ասվալտապատում                  
3.Մշակույթի տան վերանորոգում                 
4.Մանկապարտեզի շենքի կառուցում                             
5.Գյուղապետարանի շենքի կառուցում                    
6.Ոռոգման ցանցի կիսախողովակների կառուցում և խորքային հորերի վերագործարկում:   
               
Արտաշարի գյուղապետարանը 2018 թվականի աշխատավարձի,սոց վճարումների և այլ 
ծառայությունների հետ կապված պարտքեր չունի:   
Արտաշար համայնքի բնակիչները գյուղապետ Մ.Օհանյանի գլխավորությամբ իրենց խորին 
երախտագիտությունն են հայտնում ²ñÙ³ÝÇñÇ Ù³ñ½å»ï Ð.Ø³Ã»íáëÛ³ÝÇÝ ¨ ËÝ¹ñáõÙ »Ý 
²ñï³ß³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»Éáõ ¨ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:                     
                   
                

                                                                                                                                                           

²ðî²Þ² ð   ՀԱՄԱՅՆՔԻ                                    

          ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Մ. ՕՀԱՆՅԱՆ 


