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 Արմավիրի  մարզի  Փշատավան  համայնքի  2017 թվականի     ընթացքում  

կատարած  աշխատանքների 

Արմավիրի  մարզի  Փշատավան  համայնքում  2017  թվականի    ընթացքում  

հրավիրվել  է     ավագանու  8  նիստ  : 

1-ին  նիստի  ընթացքում  հաստատվել  է  Փշատավան  համայնքի  ավագանու  

հերթական  նիստերի  ժամանակացույցը: 

 Հաստատվել  է  Փշատավան  համայնքի  տարածքի  սանիտարական  մաքրման  

սխեման: ̔̔̔. Փշատավան  համայնքի  2017  թվականի  բյուջեի  և  հաստիքացուցակի 

մասին  ՚ թիվ  53  Նորոշման  մեջ  փոփոխություններ  է  կատարվել  և  համայնքի   

8  անապահով  բնակիչների  տրամադրվել  է   380000  դրամ    դրամական  

օգտություն: 

2-րդ   նիստի  Հաստատվել  է  Փշատավան  համայնքի  տարածքի  

սանիտարական  մաքրման  սխեման: ՙՙՙ. Փշատավան  համայնքի  2017  թվականի  

բյուջեի  և  հաստիքացուցակի մասին  ՚ թիվ  53  Նորոշման  մեջ  

փոփոխություններ  է  կատարվել  և  համայնքի  7 անապահով  բնակիչների  

տրամադրվել  է   340000  դրամ    դրամական  օգտություն: 

3-րդ    նիստի   Հաստատվել  է   ՙՙՙ. Փշատավան  համայնքի  2017  թվականի  բյուջեի  

և  հաստիքացուցակի մասին  ՚ թիվ  53  Նորոշման  մեջ  փոփոխություններ  է  

կատարվել  և  համայնքի   15  անապահով  բնակիչների  տրամադրվել  է   950000  

դրամ    դրամական  օգտություն:Ավագանու  որոշումով  հաստատվել  է  նաև    

համայնքի   սոցիալապես  անապահով  բնակիչների  հողի  հարկի  նկատմամբ  

կատարած  արտոնությունները: անապահով   

Տեղացած  առատ  ձյան  պատճառով շարքից  դուրս  են  եկել  համայնքային  շատ  

ճանապարներ,  որի  համար  ավազապատվել  են   ճանապարհների մեծ  մասը: 

 

4-րդ նիստի    ընթացքում    Փշատավան  համայնքի  2017  թվականի  բյուջեում  

կատարվել  է  փոփոխություն  և  Փշատավան  համայնքի  բյուջեից   համայնքի   6  

անդամների  տրամադրվել   է    դրամական  օգնություն:  



-5-րդ  նիստի   ընթացքում   Փշատավան  համայնքի     ավագանու    ՙՙՙ. Փշատավան  

համայնքի  2017  թվականի  բյուջեի  և  հաստիքացուցակի մասին  ՚ թիվ  53  

Նորոշման  մեջ  փոփոխություններ  է  կատարվել  և  համայնքի   8  անապահով  

բնակիչների  տրամադրվել  է   500000  դրամ    դրամական  օգտություն: 

6-րդ  նիստով       Փշատավան  համայնքի     ավագանու    ՙՙՙ. Փշատավան  

համայնքի  2017  թվականի  բյուջեի  և  հաստիքացուցակի մասին  ՚ թիվ  53  

Նորոշման  մեջ  փոփոխություններ  է  կատարվել  և  համայնքի   8  անապահով  

բնակիչների  տրամադրվել  է   480000  դրամ    դրամական  օգտություն: 

7-րդ  նիստով       Փշատավան  համայնքի     ավագանու    ՙՙՙ. Փշատավան  

համայնքի  2017  թվականի  բյուջեի  և  հաստիքացուցակի մասին  ՚ թիվ  53  

Նորոշման  մեջ  փոփոխություններ  է  կատարվել  և  համայնքի   8  անապահով  

բնակիչների  տրամադրվել  է   480000  դրամ    դրամական  օգտություն: 

  Հաստատվել  է  Հայաստանի  Հանրապետության  Արմավիրի  մարզի  

Փշատավան  համայնքի  վարչական  տարածքում   2018  թվականի   տեղական  

տուրքերի  և  վճարների  տեսակներն  ու  դրույքաչափերը: 

Հաստատվել  է   Արմավիրի  մարզի  Փշատավան  համայնքի   2018  թվականի  

բյուջեն  և  համայնքապետարանի   աշխատակազմի  աշխատակիցների   

թվաքանակը   հաստիքացուցակը     և  պաշտոնային  դրույքաչափերը: 

Փշատավան  համայնքի  ղեկավարին   տրամադրվել  է  միանվագ  դրամական  

պարգևատրում  ՝  մեկ  ամսվա  աշխատավարձի  չափով: 

Արտոնություն  է   տրամադրվել   Փշատավան  համայնքի   սոցիալապես  

անապահով  բնակիչների     ավտոմեքենաների   գույքահարկի  նկատմամբ  և  

ընդհանուր  առմամբ  կիրառվել  է  300000    ՀՀ  դրամի  չափով  արտոնություն: 

2017  թվականի    ընթացքում  ընդունվել  է  համայնքի  ղեկավարի   131 որոշում 

որոնցով  հիմնականում  բնակելի  տների  և   տնամերձ  հողամասերի  հասցեի  

վերանվանում  է  կատարվել,   տնամերձ  հողի  և  գյուղ  նշանակության  հողերին  

կից  ավել  զբաղեցրած  հողերը  ,  որոնք   տվյալ  հողի  20  տոկոսի  չափով  են  

եղել  տրամադրվել  են  անհատույց,  իսկ  20  տոկոսը  գերազանցող   հողերը   

կադաստրային  արժեքի   30 տոկոսի  չափով   նոտարական  կարգով  

տրամադրվել  է    հողօգտագործողներին: 

Տրամադրվել  է  նաև   խնամակալություն  ճանաչելու  մասին   որոշում: 



Փշատավան  համայնքի  ղեկավարի  կողմից  հրապարակվել  է  նաև   26   

կարգադրություն: 

2017  թվականի  ամռան   սաստիկ  տապի  պատճառով   որոշում  է  կայացվել   

Փշատավան  համայնքի  խմելու  ջրի   մատակարարման   գրաֆիկը  օրեկան  4  

ժամի   փոխարեն  դարձնել12   ժամյա:Քանի  որ   ,  տարին   անբարենպաստ  էր  

նաև   գյուղատնտեսական  մշակաբույսերի  համար՝   ոռոգման  ջրի  

սակավության  պառճառով,  խմելու  ջրի  2  խորքային  հորի  պոմպեր  ուղղվեցին   

ոռոգման  համար: 

Փշատավան  համայնքում  2017  թվականի  2-րդ  կիսամյակի  ընթացքում  

համայնքապետարանը   շատ  ակտիվ  աջակցություն  է   ցուցաբերել   ծիրանի .  

կեռասի  և  համայնքից  արտահանվող  այլ   մրգերի  ու   բանջարեղենների   

վերաբերյալ փասթքթղթերի   ձևակերպման   համար: 

2017  թվականի 2-րդ  կիսամյակի  ընթացքում   վերանորոգվել  են   համայնքի    

գլխավոր  և  երկրորդական   փողոցները: 

2017  թվականի 2-րդ  կիսամյակի  ընթացքում     կազմակերպվել  է  շաբաթօրյակ  

ներ,  որոնց  ընթացքում   մաքրվել  է   գյուղ մտնող   ճանապարհների  հարակից  

տարածքները,  ինչպես  նաև       համայնքապետարան  հարակից  տարածքն  ու  

այգին: 

Վերանորոգվել  է  նաև   համայնքի   կենտրոնում  տեղակայված   Հայրենական  

պատերազմի  հիշատակի  համար  կանգնեցված  հուշարձանը   և  Համայնքի  

բնակիչ՝բարերար  Մերուժան  Մխիթարյանի  կողմից  կանգնեցվեց   2015  

թվականի  Եղեռնի  զոհերի  հիշատակի   խաչքար  և  սալիկապատվեց   հարակից  

տարածքը: 

Ախտահանվել  խմելու   ջրի  հորը  քլորամինով  ,  որի  համար   ծախսվել  է  

150000  ՀՀ  դրամ: 

Համայնքապետարանը   մասնակցել  է  Փշատավան  համայնքի  միջնակարգ  

դպրոցի   Ամանորյա   միջոցառմանը  և   1-4  -րդ  դասարանցիներին  և  

նախակրթարանի   սաներին  տրամադրել  է  նվերներ: 

 

Կատարած Աշխատանքներից  ամենակարևորներից է  հողի  հարկի   ,  

գույքահարկի   և   խմելու  ջրի  վարձավճարների   հավաքագրումը  ,որը  2017 

թվականի    համար  հետրյալն  է 



 

 

  

Հողի  հարկ 6284604 ՀՀ  դրամ 

գույքահարկ 4436421  ՀՀ  դրամ 

Հողի  վարձավճար 45000     ՀՀ  դրամ 

Խմելու  ջրի  վարձավճար 942000    ՀՀ դրամ 

 

 Համայնքի  հիմնախնդիրներն  են՝ 

1.Փշատավան  -Արգավանդ  ճանապարհի  վերանորոգում 

2. Մշակույթի  տան  վերանորոգում 

3.Խմելու  ջրի  ջրագծերի  վերանորոգում 

 

Փշատավան  համայնքի  ղեկավար                                           Ա.Քյարամյան 

 


