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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի կողմից նախաձեռնած  2016 թվականի Վանաձորի 

համայնքի  բյուջեի նախագծի հանրային բաց քննարկման 

 

Հանրային քննարկման նիստը սկսվեց ժամը 11:15-ին; 

Ներկա էին՝ 

Քաղաքապետ Սամվել Դաբինյանը, քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարդարյանը, աշխատակազմի 

քարտուղար Գագիկ Սիմոնյանը, ավագանու անդամներ՝ Գայանե Քալանթարյանը, Սեյրան 

Ղամբարյանը, Սեյրան Աղաբեկյանը, Վահագն Դավիթավյանը, Կարեն Պառավյանը, Արամ 

Խաչատրյանը, աշխատակազմի բաժնի պետեր, հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ, ուսանողներ: 

 Ընթացք. 

Նիստը վարող քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի առաջարկով քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի  ֆինանսական բաժնի պետի տեղակալ Ավագ Ավագյանը ներկայացրեց բյուջեի 

նախագիծն ընդհանուր գծերով և նախատեսված հիմնական ցուցանիշներով: 

 Այնուհետ նիստը վարողն առաջարկեց սկսել քննարկումները և հարցադրումները:     

Ավագանու անդամների կողմից 

Ավագանու անդամ Արմեն Մատինյանն առաջարկեց վերանայել բենզինի վաճառքի իրավունքի համար 

գանձվող տեղական տուրքի չափը և փոխարենն ավելացնել հեղուկ գազի վաճառքի իրավունքի 

համար գանձվող տեղական տուրքի չափը: 

Սամվել Դարբինյանը պարզաբանեց, որ բյուջեի լարվածությունը թույլ չի տալիս գնալ նման քայլի և 

Վանաձորում հեղուկ գազի  վաճառքի իրավունքի համար սահմանված տուրքի չափը մոտ է 

կառավարության կողմից սահմանված նվազագույն շեմին և նման քայլ հնարավոր չէ: 

Արմեն Մատինյանն երկրորդ առաջարկով հորդորում էր վերանայել բյուջեն դեպի ծախսերի 

կրճատման, որպեսզի հնարավոր լինի լրացուցիչ ֆինանսավորում ապահովել մանկապարտեզների 

համար: Այս առաջարկին, որպես շարունակություն, այլ մտահոգություն  ներկայացրեց ավագանու 



անդամ  Գայանե Քալանթարյանը, առաջարկելով միավորել համաքաղաքային որոշ տոներ 

ֆինանսների խնայողությունների նպատակով: Մասնավորապես, առաջարկվում էր միավորել 

համաքաղաքային «Ծաղկի տոն» և «Երգի տոն» միջոցառումները: 

Նիստը վարողի և աշխատակազմի մշակույթի և կրթության բաժնի պետի լրացուցիչ 

պարզաբանումներից հետո տոների միավորման առաջարկությունը ոչ միայն չպնդվեց, այլ նաև 

ավագանու անդամ Վահագն Դավիթավյանի կողմից առաջարկվեց անփոփոխ թողնել սպորտի, 

մշակույթի և կրթության ոլորտներին հատակացվող գումարները: 

Ավագանու անդամ Վահագն Դավիթավյանն առաջրկեց կրճատումներ իրականացնել 

քաղաքապետրանի աշխատակազմում և ենթակա հիմնարկներում: 

Նիստը վարողը պարզաբանեց, որ վերջին երկու տարում շուրջ 65 աշխատող է կրճատվել 

աշխատակազմում և ենթակա հիմնարկներում և ավելին այլևս հնարավոր չէ, քանի որ կխաթարվի 

քաղաքապետարանի և ենթակա հիմնարկների բնականոն աշխատանքը:  

Ավագանու անդամ Սեյրան Ղամբարյանը բարձրաձայնեց իր գրավոր առաջարկն այն մասին, որ 

անհրաժեշտ է կառուցել հանրային զուգարաններ: Նա բարձրաձայնեց նաև պատասխանը, ուր ասվում 

էր, որ ներկայումս քաղաքի բյուջեն նման հնարավորություն չունի, թեև պատասխանողը կիսում է 

ավագանու անդամի մտահոգությունները:  

 Ավագանու անդամ Գայանե Քալանթարյանը կրկին բարձրացրեց քաղաքի բյուջեից ֆինանսներ 

ստացող հասարակական կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար հաշվետվությունների 

ներկայացման հարցը: Ամեն տարի քաղաքի բյուջեն նախատեսում է 3 մլն դրամ ՀԿ-ներին: Այդ մասով 

հաշվետվության և տեղեկացման խնդիր բարձրացրեց նաև ավագանու անդամ Կարեն Պառավյանը, 

հիշատակելով միայնակ ծերերին աջակցություն իրականացնող Կարիտաս կազմակերպությունը: 

Նիստը վարողը պարզաբանեց, որ այդ հոդվածով ֆինանսավորվում են այն հասարակական 

կազմակերպությունները, որոնք լուրջ սոցիալական ծրագրեր են իրականացնում և այդ պարագայում 

քաղաքապետարանը հանդես է գալիս որպես համաֆինանսավորող 10-ից մինչև 20 տոկոսի չափով: 

Նիստը վարողը հավաստիացրեց, որ հաշվետվությունները կլինեն պարբերաբար, ինչպես նաև այդ 

մասով ծախսերը ներկայացվում են բյուջեի տարեկան կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվության 

մեջ: Առաջարկը թեև բյուջեում փոփոխություն չէր նախատեսում, սակայն հավանության արժանացավ 

նիստը վարողի կողմից:  

Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչնեի կողմից 

«Լոռեցիների միություն» ՀԿ-ի նախագահ Մենուա Բրուտյանը տեղակացրեց, որ իր 

կազմակերպությունը բազում հանդիպումներ է անցկացրել թաղամասերում և քաղաքացիները 

բարձրացնում են իրենց մտահոգող խնդիրները, որոնցից մի քանիսը նա թվարկեց՝ Թումանյան 11 

շենքի բակի բարեկարգում, Շինարարների փողոցի լուսավորություն, Նարեկացու թիվ 4 և 6 շենքերի 

բակեր, ջրահեռացման խնդիր և այլն: 

Նիստը վարողը պարզաբանեց, որ տեղյակ է այդ խնդիրներին և նիստի ընթացքում տվեց 

հանձնարարականներ համապատասխան ծառայությունների ղեկավարներին՝ մշտական 

ուշադրության կենտրոնում պահել այդ խնդիրները: 
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