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Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

                                                                                                                                       25.01.2018թ 

Մասնակցությամբ` Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի î»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï 

` ²ñë»Ý ÔáõÏ³ëյանի, ավագանու անդամների և համայնքի բնակիչների  

  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Քարակերտ  համայնքի ղեկավարը 

ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, նրանցից բխող 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերով, <<Տեղական ինքնակառավարման 

մասին>> , <<Իրավական ակտերի մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, 

համայնքի ավագանու անդամների, համայնքապետարանի աշխատակազմի  

աշխատակիցների միջոցով իրականացրել է իրեն վերապահված իրավասությունների 

շրջանակներում հետևյալ գործունեությունը. ըստ բնագավառների 

1.ø²Ô²ø²òÆÜºðÆ ºì îÜîºêì²ðàÔ êàô´ÚºÎîÜðÆ         Æð²ìàôÜøÜºðÆ 

ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ  

 Î³ï³ñí»É ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí. ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ 

³éÝí»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõ µáÕáùÝ»ñÁ ¨ 

Ó»éÝ³ñÏí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ññ. 

 ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É ¿ ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ 925 ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ. 

         2.      üÆÜ²ÜêÜºðÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí  Ï³½Ù³Ï»ñåվում և  հավաքագրվում է ÑáÕÇ 

Ñ³ñÏը`·áõÛù³Ñ³ñÏը, ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùը, ³ÛÉ áã Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñը`հողի 

վարձակալության գումարները: 

3. ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ºì ÎàØàôÜ²È îÜîºêàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 Իրականացվ»É ¿ եռեհարկ 7 և Հինգ հարկեր 1 շենքերի մուտքերի 

բարեկագումն ու դռների տեղադրումը: 

 Իրականացվել է համայնքի փողոցային լուսավորության անցկացման 
աշաատանքները: 

 Իրականացվել է Համայնքի թվով 7 բազմաբնակարան շենքերի  
գազաֆիկացման աշաատանքները, 

 Կառուցվել է նոր խմելաջրի ցանց համայնքի հինգ հարկեր 1 շենքի համար 

 Հիմնովին ասֆալտապատվել է համայնքի Տերյան փողոցը, 

 Փոխվել է համայնքի երկու փողոցների խմելաջրի ցանցերը, նոր 
պլաստմասե   խողովակներով ընդհանուր` 2000մետր, 

 Իրականացվում է  Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ. 

 

4. ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 ØÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏí»É ½áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ¨ 

å³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: 

5. ÐàÔú¶î²¶àðÌØ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ 



 ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

·ïÝíáÕ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑáÕ³ÛÇÝ 

Ñ³ßí»ÏßÇéÁ: 

 

6. ²èºìîðÆ ºì Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ³é¨ïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áÉáñïáõÙ: 

 îñí»É ¿ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñÇ ¨ ÍË³ËáïÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ: 

 îñí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ  ¨ Ñ»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ 

í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ: 

7. ÎðÂàôÂÚ²Ü, ØÞ²ÎàôÚÂÆ ºì ºðÆî²ê²ð¸àôÂÚ²Ü Ðºî î²ðìàÔ   

²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 

 Î³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ, 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý, ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: 

 Համայնքում գործում է երկու միջնակարգ դպրոց: 

 Համայնքում գործում է հոգևոր դպրոց, որտեղ դասերից դուրս ուսուցանում 

են հոգևոր դաստիարակություն, գործում է տարբեր խմբակներ: 

 Î³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïáÝ»ñÇ ¨ ÑÇß³ï³ÏÇ 
ûñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ :   

 ²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚ²Ü üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ÎàôÈîàôð²ÚÆ ºì êäàðîÆ     
´Ü²¶²ì²èàôØ 

 Î³½Ù³Ï»ñåí»É  ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý  ¨ 

Ù³ñ½³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: 

 

8. ²ÞÊ²î²ÜøÆ ºì êàòÆ²È²Î²Ü  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ  Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: 

 Æñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ë»½áÝ³ÛÇÝ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 

ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ: 

 

9. ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ 

 Î³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ  ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý , 

Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: 

 ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñí»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

   Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ  ß³Ñ³·áñÍíáõÙ  ¿  3Ñ³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³Ý:  

          11.   Ð²Ø²ÚÜøÆ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 

 ÊÙ»É³çñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ. 

 Գյուղամիջյան  ճ³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ. 

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում, 

 Ð³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,  

 Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերանորոգում: 
 



ø²ð²Îºðî Ð²Ø²ÚÜøÆ ÔºÎ²ì²ð`                      Ø. Ð²ðÂºÜÚ²Ü 
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