
ԽՆԴԻՐՆԵՐ,  ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ 
 

 

 

1.  2013Ã Ø³ÛÇëÇ 12-ÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³ó³Í 

Ï³ñÏïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å³ï×³é³Í  

íÝ³ëÝ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ 

³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

 

2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ /ÉáÉÇÉÇ, µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ 

ÏáõÉïáñ³Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ/ ó³Íñ ·Ý³ÛÇÝ քաղաքականությունները /իրացման  

դժվարությունները/: 

 

3. Բնակիչների  հողատեսքերի ամբերիության հարցը: 

 

 

4. Համայնքի  ներտնտեսային  ճանապարհների  բարեկարգման  հարցը: 

 

5. ¶³½Ç í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ ¨ Ñáë³ÝùÇ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñóÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01.01.2013-30.06.2013թթ-ի  ընթացքում  Հայթաղ  համայնքի  

գյուղապետարանի  կողմից  կատարվել  են  հետևյալ  աշխատանքները 

 

1.  Ճշգրտվել  է  Հայթաղ համայնքի ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨  գույքահարկի  ³å³éùÝ»ñÁ ¨ 

µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý Í³Ýáõó³·ñ»ñ: 

 

2. 2013թ-ի ÑáõÝí³ñÇ 18-Ç  ¨ 20-ÇÝ, ÷»ïñí³ñÇ 4-ին և  24-ին  Հայթաղ  համայնքի  

գյուղատնտեսության  խորհրդատվական  կենտրոնում  մշակվել  են  

գյուղատնտեսության  գարնանային  աշխատանքների  նախապատրաստական  

աշխատանքները: 

 

3. Գյուղապետարանի աջակցությամբ 2013թ-ի  Ù³ñï և  մայիս  ամսվա  ընթացքում  

մաքրվել  են  փակ  դրենաժային  համակարգը  200 և 750մ բաց  դրենաժային  

համակարգը,  որը  չաշխատելու  հետևանքով  վնաս  էր  հասցնում  

ազգաբնակչությանը: 

 

 

4. 01.01.2013թ-30.06.2013թթդրությամբ  համայնքի  ազգաբնակչության  կողմից  

ստացվել  է  64բողոքներ ,  որից  բավարարվել  է  58-ը:  Բողոքները  

հիմնականում  վերաբերվւմ  են  բնակչության  սոցիալ-տնտեսական  վիճակին,  

µáõÅëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, սեփականաշնորհված  հողերի  

անբերրիությանը,  հոսանքների  և  խմելու  ջրի  հետ  կապված  խնդիրներին: 

 

5. Զինկոմիսարիատիի  հետ  համատեղ  կազմակերպվել  է  գարնանային  

զորակոչային  աշխատանքները  և  դօսաֆում  սովորող  ուսանողների  

ճանապարհային  ծախսերը  հոգացել  է  գյուղապետարանը /2  ուսանողներ/: 

 

 

6. Հայթաղի  ազգաբնակչությանը  աջակցել  ենք  ձեռք  բերելու  66տ  ամոնյական  

սիլիտրա  պարատանյութ  6000դ.  առժողությամբ  ¨ ¹Ç½ í³é»ÉÇù 1ÉÇïñÁ 

350¹ñ³Ù  /ՀՀ կառավարության/  աջակցությամբ: 

 

7. Մարտ-ապրիլ  ամսվա  ընթացքում  գյուղապետարանի  և  ազգաբնակչության  

համատեղ  ուժերով  կատարվել  է  աղբահանություն  համայնքի  փողոցները  

մշակույթի  տան  հուշասյունների  տարածքները, մանկապարտեզի  տարածքը  

մաքրվել  են խոտից: Համայնքի  ոռոգման  ներտնտեսային  ցանցը  մաքրվել  է  

մոտ  11000մ: 

 

 

8. 2013թ-ի մարտ  և  մայիս  ամսվա  ընթացքում  գյուղապետարանի  

օժանդակությամբ  և  համայնքի   բնակիչների  օժանդակությամն  դպրոցի  

աջակցությամբ  մաքրվել  է  դպրոցի  տարածքը: 

 



9. 2013թ-ի Ù³ÛÇë ամսին բարեկարգման  աշխատանքներ  են  կատարվել  

հուշասյուների  համալիրի  տարածքում, տնկվել  են 300 վարդեր  և  100 µ³ñ¹áõ 

տնկիներ: 

 

 

10. Գյուղապետարանի  օժանդակությամբ  խրախուսվել  են  սպորտային  

միջոցառումները: /կինգ-բոքսինգ, ծանրամարտ,  Ֆուտբոլ/ Պարգևատրվել  են  1-3  

տեղերը  գրաված  մարզիկները: 

11.   Ապրիլի  5-ին  զոհված  ազատամարտիկ  Հրայր  Կարապետյանի  մահվան  16-

րդ  տարելիցը  նշվեց  դպրոցի  հետ  համատեղ  և  ծաղիկներ  դրվեցին  

հուշարձանին: 

 

12. Մայիսի  9-ին  նշվեց  հայրենակլան  պատերազմի  63-րդ  տարելիցը  և  

գյուղապետարանի  կողմից  Հայրենական  պատերազմի  մասնակիցները  

պարգևատրվեցին  և  դրամական  օգնություն  ստացան: 

 

 

13. Ազգաբանակչությանը  գյուղապետարանը  օգնել  է  ձեռք  բերելու  անհրաժեշտ  

բույսերի  սերմացուներ,  վարունգ,  լոլի,  ձմերուկ սեխ սոխ  և  այլն: 

 

14. Ազգաբնակչությանը  տրվել  են  ծանուցագրեր  ժամանակին  հարկային  

պարտականությունները  կատարելու  համար:   

 

15. Ø³ÛÇëÇ  12-ÇÝ Ï³ñÏáõïÇó ïáõÅ³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ ¨ 

ó³Ýù³ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ×ßï»Éáõ Ñ»ï ëï»ÕÍí»É ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, íÝ³ëÝ»ñÇ ã³÷Á 

×ßï»Éáõ ¨ ïáõÅ³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

16. Հունիսին  ավարտվել  է  ցորենի  բերքահավաքի  հետ  կապված  

աշխատանքները  և  3  կոմբայնների  հետ  պայմանավորվածություն  ձեռք  

բերվել  ժամանակին  բերքահավաքը  կազմակերպվելու  համար: 

 

17. 2013թ-ին մայիս  ամսին  գյուղապետարանի  կողմից  կազմակերպվել  են  

դասընթացներ  աշխատակիցների  և  ազգաբնակչության  համար  

գյուղատնտեսության  վերաբերյալ, գյուղատնտեսության  վարկավորման  

վերաբերյալ  ծրագրեր  մշակելու  ուղղությամբ: 

 

 

18. 2013 հունիս  ամսին  Հայթաղի  գյուղապետարանի  կողմից  լրացուցիչ  մաքրվել  

են  բոլոր  ներտնտեսային  առուների  խցանված  հատվածները:  Մաքրվել  և  

բարեկարգվել  է  դպրոցի,  հայրենական  և  արցախյան  զոհերի  հիշատակին  

կառուցված  հուշարձանների  տարածքը: 

 

19. 2013թ-ի մայիս  և  հունիս  ամիսվա  ընթացքում  բարեկարգվել  է  6  

դաշտամիջյան  ճանապարհներ: 

 



20. 2012թ-ի մարտ  ամսվա  ընթացքում  գյուղապետարանի կողմից  մաքրվել  է  

դպրոցի  և  մանկապարտեզի  տարածքը : 

 

 

21. 24.01.2013-30.06.2013թթ  ընթացքում  Հայթաղի  գյուղապետարանի  կողմից  

դպրոցի  աշակերտների  և  նախակրթարանի  աշակերտներին  տրամադրվել  է  

14  անվճար  ավտոբուսներ ք. Երևան, ք. Ծաղկաձոր, ք Դիլիջան, ք Վանաձոր, ք 

Աղվերան, գ. Օշական, գ. Սարդարապատ  այցելելու  և  մշակույթային  

միջոցառումներին  մասնակցելու  համար: 

 

22. 2013թ-ի ապրիլ-Ù³ÛÇë  ամիսներին  տարվել  են  աշխատանքներ  

ազգաբնակչության  հոսանքի  անխափան  աշխատանքները  ապահովվելու  

համար,  Կտրվել  են  ճանապարհների  հոսանքի  լարերի  խանգարող  բոլոր  

ծառերի  Ճյուղերը  կամ  ծառերը: 

 

 

23.   2013թ-ի  ապրիլ  ամսին  գյուղապետարանի  և  ազգաբնակչության  ուժերով  

մաքրվել  է  Սայաթ-Նովա  փողոցում  գործող  կոյուղու  70մ  հատվածը: 

 

24. Գյուղապետարանի  և  խմելու  ջրի  Էջմիածնի  գրասենյակի  հետ  համատեղ  

տարվել  են  աշխատանքներ  գյուղը  անխափան  խմելու  ջրով  ապահովվելու  

համար:  

 

25.  2013թ-ի փետրվար ամսին  գյուղապետարանի և  Էլեկտրոցանցի  հետ  համատեղ  

տարվել  են  աշխատանքներ  համայնքի  փողոցների  լուսավորումնները  և  

մշակույթի  տան  շրջակայքի  լուսավորումը  կարգավորելու  կապակցությամբ:  

Փոխվել  և  վերանորոգվել  են  120  լուսային  սարքեր: 

 

 

26. Հայթաղ  համայնքում  մահացած  11 բնակիչների  ընտանիքներին  հատկացվել  է  

ֆինանսական  օգնություն: 

 

27. 2013թ-ի  ապրիլ, մայիս  հունիս  ամիսների  ընթացքում  բարեկարգվել  է   Հայթաղ  

համայնքի  â³ñ»ÝóÇ, Բակունցի 100մ  Ծ.Իսակովի 200մ, ä. ê¨³ÏÇ 300Ù 

÷áÕáóÝ»ñÁ: 

 

 

28. 2013թ-ի մայիս ամսին նախակրթական  դասարանների  համար  դպրոցի  

տարածքում  Ï³ï³ñí»É ¿ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: 

 

29. ²ÝóÏ³óí»É  ¿  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ³í³·³Ýáõ  4  ÝÇëï,  áñï»Õ  ùÝÝùñÏí»É  »Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  

ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ,  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ    ëáóÇ³É  ïÝï»ë³Ï³Ý  Çñ³íÇ×³ÏÇÝ  í»ñ³µ»ñíáÕ  

Ñ³ñó»ñ  ¨  áñáßáõÙÝ»ñ  ÷³Ïóí»É  »Ý ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ  ß»ÝùáõÙ  

óáõó³í³Ñ³Ý³ÏáõÙ`  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  ï»ë³Ý»ÉÇ  ï»ÕáõÙ: 

 

30. Ð³Ù³ÛÝùáõÙ  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  íÇ×³ÏÇ  ³å³ÑáíÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ß³µ³Ã³Ï³Ý  »ñÏáõ  

³Ý·³Ù  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³Õµ³Ñ³í³ù: 

 



 

31. 2013թ-ի  հունիսի1-ին  կ³½Ù³Ï»ñåí»É  ¿  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  

ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ûñí³Ý  ÝíÇñí³Í  ÙÇçáó³éáõÙ  ¨  Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ  I-IV 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ  »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ  ïñ³Ù³¹ñí»É  ¿ ³íïáµáõëÝ»ñ,  úß³Ï³Ý,   Ù»ÏÝ»Éáõ  

Ñ³Ù³ñ: 

 

32. Հաշվետու ժամանակահատվածում  գÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ  ÏáÕÙÇó  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ  ¿  

óáõó³µ»ñí»É  ù³Õå³ßå³ÝáõÃÛ³Ý  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, ուղղված  »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý  

é³½Ù³Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛաÝÁ,  å³ï»ñ³½ÙÇ  í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ  

ëáóÇ³É³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³ÝÁ: 

 

33. Հաշվետու ժամանակահատվածում  պ³ïß³×  Ï³½Ù³Ï»ñåí»É  ¿  

·»ñ»½Ù³Ý³ïÝ»ñÇ  ·áÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  ¨  ¹ñ³Ýó  å³Ñå³ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

 

34. Հաշվետու ժամանակահատվածում  իñ³Ï³Ý³óí»É  ¿  í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ  

Ñ³Ù³ÛÝùÇ  í³ñã³Ï³Ý  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ·ïÝíáÕ  ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ  ÁÝÃ³óÇÏ  

Ñ³ßí³éáõÙÁ 

 

35. Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó 

Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ³é¨ïñÇ áÉáñïÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: 

 

36.  ÐáõÝÇëÇ 19-ÇÝ µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ûñí³ ³éÃÇí Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ 

ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÍßÏ³Ï³Ý ³ÙµáõÉ³ïáñÇ³ÛáõÙ: 

 

37. Հաշվետու ժամանակահատվածում  կ³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ 

³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ` Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 

 

38. Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 

21 áñáßáõÙ ¨ ³ñÓ³Ïí»É ¿ 5 Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ` Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ 

ÑáÕ³Ù³ëÇ ·áñÍ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÷áË»Éáõ, Ñ³ëó»³íáñÙ³Ý, 

ÇÝùÝ³Ï³Ù Ï³éáõóí³Í ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõÛóÁ ûñÇÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ 

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝ  ½µ³Õ³óÝ»Éáõ Ñ»ï: 

 

39. Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ 

û·ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

¹åñáóÇ, µáõÅ. ³ÙµáõÉ³ïáñÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»ááõÃÛáõÝÁ: 

 

40. Հաշվետու ժամանակահատվածում  բÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙáí Ï³ï³ñí»É ¿ 4 

ÑáÕÇ ã³÷³·ñáõÙ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ×ßïáõÙ,  կ³ï³ñí»É »Ý Ñ³ëó»Ý»ñÇ 

×ßïÙ³Ý ¨ Ýáñ Ñ³ëó»Ý»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: 

 

41. Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³í³ñïí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ËÙ»Éáõ çñÇ 

Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ Ï³éáõóÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý: 

 



42. Հաշվետու ժամանակահատվածում  կ³½Ù³Ï»ñåí»É ¨ ³Ýó ¿ Ï³óí»É ÑÇÝ· 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ»ï: 

 

43.  2013թ-ի  հունվար ամսին  գÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñ»É ¿ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ µ³ëïÏ»µáÉÇ ¹³ßïÇ Ï³éáõóáõÙÁ: 

 

44. 2013թ-ին մայիս  ամսին  գÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ oÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ 

í»ñ³Ýáñá·í»É »Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ 30ùÙ: 

 

45.  Հայթաղի  գյուղապետարանի  աջակցությամբ  ³åñÇÉ-Ù³ÛÇë  ամսին ß³ñáõÝ³Ïí»É   

են  կաբելային   ինտերնետ  ցանցի  կառուցման  աշխատանքները   

գյուղապետարանի  և  բնակիչների  համար: 

 


