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1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1.1. Պատմական համառոտ տեղեկանք 
Տաշիր-Ձորագետի շրջանը և հատկապես Վանաձոր քաղաքի տարածքը հարուստ են 

մեծ ու փոքր հնագիտական հուշարձաններով («Թագավորանիստ», «Մաշտոցի բլուր», 
«Քոսի ճոթեր»), բրոնզե դարի և վաղ երկաթի դարաշրջանի (մ.թ.ա. III հազարամյակ) 
դամբարաններով: Այստեղ ծաղկում է ապրել խեցեգործությունը, զարգացել է 
մետաղագործությունը: 

Բնակավայրի մասին միջնադարից մեզ հասած շատ տեղեկություններ չեն 
պահպանվել: Միակ հետքը Վանաձորի կիրճում գտնվող Պապանի գյուղն է: 

Գուգարքի հետ միասին՝ Վանաձորի տարածքում գտնվող բնակավայրը մ.թ.ա. II 
դարում եղել է Մեծ Հայքի, իսկ մ.թ. X դարում՝ Կյուրիկյան թագավորության կազմի մեջ: 
Ենթադրվում է, որ Ղարաքիլիսա (Սև եկեղեցի) անունը թաթարական է, տրվել է XIII դարի 
սկզբներին Վանաձորի հյուսիսային բլրի վրա գտնվող սև քարից կառուցված եկեղեցու 
անունով: 

1801թ. Վրաստանի հետ Ռուսաստանին է անցնում նաև Լոռին, և Ղարաքիլիսան 
դառնում է սահմանային զորակայան: 1849 թվականից Ղարաքիլիսան Երևանի նահանգի 
մեջ էր: 1870 թվականից Դիլիջան-Ղարաքիլիսա-Ալեքսանդրապոլ ճանապարհի, իսկ 1899 
թվականից Թիֆլիս-Ղարաքիլիսա-Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու, կայարանի, փոստատան 
և իջևանատների կառուցումը նպաստեց գյուղաքաղաքի ձևավորմանն ու զարգացմանը: 

1812թ. եվրոպացի ճանապարհորդներ Ջեյմս Մորիերը և Ռոբերտ Հերփորթը տեսել են 
փայտե, հողածածկ տներով մի խղճուկ գյուղակ: Իսկ 1829թ. Ղարաքիլիսա եկած 
Խաչատուր Աբովյանը վկայում է, որ այստեղ հազիվ 500-600 բնակիչ կար, որոնք գաղթել 
էին Երևանից: Հետագայում Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո, 
Ղարաքիլիսայում բնակություն են հաստատել Արևմտյան Հայաստանի Կարս, Արդահան, 
Բայազետ, Էրզրում քաղաքներից գաղթած մի քանի հարյուր հայ ընտանիքներ: 

Վանաձորը քաղաքային բնակավայր է 1924 թվականից։ 1929-1930 թվականներին 
կազմվել է Ղարաքիլիսայի (հետագայում՝ Կիրովական, այնուհետև Վանաձոր) առաջին 
հատակագիծը (ճարտարապետներ՝ Կարո Հալաբյան, Միքայել Մազմանյան, Գևորգ 
Քոչար), որով նախատեսում էր քաղաքի տարածքն ընդլայնել արևմտյան և արևելյան 
ուղղություններով՝ Դիմաց թաղամասում։ Մինչև 1935 թվականը կոչվել է Ղարաքիլիսա։ 
1935 թվականի հունվարին Հայկական ԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահությունը որոշում է 
հեղափոխական Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրովի հիշատակը հավերժացնելու նպատակով 
քաղաքը վերանվանել Կիրովական։ 1939 թվականին գլխավոր հատակագծով 
(ճարտարապետներ՝ Ն.Զարգարյան, Ա.Մինասյան) որոշակի է դարձել քաղաքի կերպարը՝ 
զարգացման նշանակալից հեռանկարներով (արդյունաբերական կենտրոն և 
ամառանոցային վայր)։ 1949 թվականին կազմվել է նոր գլխավոր հատակագիծ 
(ճարտարապետներ՝ Հ.Դավթյան, Ռ.Գրիգորյան)։ 1950-ական թվականներին 
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կառուցապատվել է Կիրովի անվան (այժմ՝ Հայքի) հրապարակը՝ քաղաքի 
վարչակառավարչական կենտրոնը։  

19-րդ դարում քաղաքում եղել է երկու եկեղեցի՝ կառուցված 1831 թվականին (1828 
թվականի երկրաշարժից քանդված հին եկեղեցու տեղում) և 1895 թվականին (ռուսական 
եկեղեցին)։ 1978 թվականին քաղաքում գործել են արդյունաբերական 27 
ձեռնարկություններ։ Այդ ժամանակաշրջանի արդյունաբերության առաջատարը 
Ալեքսանդր Մյասնիկյանի անվան քիմիական գործարանն էր:Ժամանակին քաղաքի խոշոր 
ձեռնարկություններից են եղել քիմիական մանրաթելերի, ճշգրիտ հաստոցների, 
«Ավտոգենմաշ», «Ավտոմատիկա» գործարանները, տրիկոտաժի, կահույքի, կարի 
արտադրական միավորումները։ «Պոլիմերսոսինձ» գիտաարտադրական միավորումն իր 
բնագավառի առաջատար գիտական կենտրոններից էր։ Հանրապետությունում և նրա 
սահմաններից դուրս մեծ համբավ են ունեցել այն ժամանակ Կիրովականի կահույքի, 
մորթու-մուշտակի, կարի ֆաբրիկաները, «Լոռի» հանքային ջրերի գործարանն ու թեթև 
արդյունաբերության այլ ձեռնարկություններ։ 

Նախախորհրդային շրջանում այստեղ գործել են եկեղեցական, ծխական (հիմնվել է 
1853 թվականին), օրիորդաց (1879), պետական երկդասյա ռուսական (1897) և ռուս 
պաշտոնյաների երեխաների (1908) դպրոցներ։ 

1992թ. քաղաքը կոչվում է Վանաձոր: Այն Հայաստանի Հանրապետության երրորդ 
քաղաքն է (80000 բնակչություն` 2017թ., իսկ 1988 թ.-ին՝ 178000), Լոռու մարզկենտրոնը։ 

Այսօր քաղաքը մեծամասամբ հաղթահարել է 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի 
հետևանքները և թևակոխել է զարգացման նոր փուլ: Այժմ քաղաքը զարգացման երկրորդ 
շունչն է առնում: Վանաձորում գործում են 6բուհ, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, 
10 մարզադպրոց, ընդհանուր առմամբ 19 մշակութային հիմնարկներ՝ երաժշտական 
դպրոցներ, արվեստի դպրոցներ, երգչախմբեր, մշակույթի տներ, թատրոններ, թեթև 
արդյունաբերական ձեռնարկություններ և այլն: 

1.2. Աշխարհագրական դիրքը 
Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսային մասում: 

Զբաղեցնում է 2599.33 հեկտար մակերես՝  Փամբակի և Բազումի լեռների հովտում: 

Հեռավորությունը Երևանից ավտոմոբիլային ճանապարհով 125 կմ է,  երկաթգծով` 
224 կմ: Ծովի մակերևույթից բարձր է 1353մ: Քաղաքի միջով հոսում են Փամբակ, Տանձուտ 
և Վանաձոր գետերը: 

Կլիման մեղմ է: Հունվարի միջին ջերմաստիճանը –4,2օC է, հուլիսինը` +19,7օC, 
նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է -32օC, առավելագույնը` +36օC: Միջին ամսական 
տեղումները՝ 551մմ: Վանաձորը տարածքային վարչական կենտրոն է, տրանսպորտային 
հանգույց` այստեղով են անցնում Երևան–Թբիլիսի երկաթգիծը, ինչպես նաև 
միջպետական կարևորագույն ավտոճանապարհներ: 
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Վանաձոր քաղաքի

Վանաձորհամայնքում
ամուսնության, ամուսնալուծության

74000

76000

78000

80000

82000

84000

86000

2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013

2021թթ. զարգացման 
 

Ժողովրդագրություն 
քաղաքի մշտական

Վանաձորհամայնքում
ամուսնալուծության
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մշտական բնակչությունը
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2․ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
ձևավորման սահմանադրական հիմքերը Հայաստանի ժողովուրդն ամրագրել է 
1995թ.հանրաքվեի արդյունքում: Երկրի վարչատարածքային բաժանման նոր համակարգի 
հաստատմամբ, ինչպես նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» (1996թ.) ՀՀ օրենքի 
ընդունմամբ սկսվեց իշխանության ապակենտրոնացումը և տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը:  

Հայաuտանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման իրականացումը 
կարգավորվում է ՀՀ Uահմանադրությամբ, որի 9-րդ գլխի 179-190-րդ   հոդվածներն 
ուղղակիորեն սահմանում են տեղական ինքնակառավարման հարցերը «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ oրենքով, որը հիմնվում է Տեղական Ինքնակառավարման 
մասին Եվրոպական Խարտիայի վրա, այլ oրենքներով եւ իրավական ակտերով: 

Տեղական ինքնակառավառման մարմիններն են համայնքի ավագանին և համայնքի 
ղեկավարը,որոնք ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով: 

Համայնքի ավագանին կազմավորվել է 2016թ. հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների 
արդյունքում: 2016թ. հոկտեմբերի 10-ին ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ղեկավար: 

2.1 Վանաձոր համայնքի ավագանին ըստ կուսակցություների՝ 

Կուսակցություն Անդամների 
թիվը 

Հայաստանի Հանրապետական 
կուսակցություն 

 
13 

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 
 

10 

Հայկական վերածնունդ կուսակցություն 
 

5 

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 
 

3 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն 
 

2 
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2.2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը 
ըստ Վանաձոր համայնքի ավագանու 11․12․2017թ․ թիվ 101-Ա որոշման 

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

 Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին  

 Ֆինանսական բաժին  

 Ներքին աուդիտի  բաժին 

 Զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  բաժին 

 Մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի  բաժին  

 Ֆիզկուլտուրայի  և սպորտի բաժին 

 Իրավաբանական բաժին 

 Կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժին 

 Բնակարանային տնտեսության և համատիրությունները համակարգող  բաժին  

 Եկամուտների հավաքագրման, գույքի կառավարման և գովազդի բաժին 

 Առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժին  

 Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին 

 Հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժին 

Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

 Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական  աջակցության Վանաձորի 
տարածքային բաժին 

  Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքացիական կացության  ակտերի  

գրանցման  գործակալության Վանաձորի տարածքային բաժին 

 

3․ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 

 
Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունն ուղղակի 

(մասնակցային) ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքն է, որի նպատակն է 
բարձրացնել համայնքապետարանի գործունեության հրապարակայնությունն ու 
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թափանցիկությունը` համայնքի բնակիչներին հնարավորություն տալով առավել 
ակտիվորեն մասնակցելու համայնքի կառավարմանը: 

2013թ.-ից համայնքապետարանում ներդրված «Համայնքային Կառավարման 
Տեղեկատվական Համակարգը» (ՀԿՏՀ) հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և 
արագացնել տեղական ինքնակառավարման աշխատատար բազմաթիվ գործընթացներ և 
ապահովել գույքահարկի և հողի հարկի բազաների, համայնքի բյուջեի, համայնքի 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների, իրադարձությունների, նորությունների 
հասանելիություն:  
 Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու նպատակով 

համայնքապետարանում 2017թ. գործում է <<Քաղաքացիների սպասարկման 
գրասենյակը>>, որը խթան է հանդիսացել «Մեկ պատուհան» համակարգի 
գործունեության բարելավմանը, 

 Համայնքի բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքներն ու օրինական 
շահերը պաշտպանելու նպատակով համայնքապետարանում համայնքի ղեկավարի 
կողմից պարբերաբար կազմակերպվել է բնակչության 20 ընդունելություն /շուրջ 333 
մարդ/ 

 ապահովվել է www.vanadzor.am պաշտոնական կայքի էջի և ՀԿՏՀ-ի 
հասանելիությունը, 

 Կազմակերպվել է բնակչության հետ համայնքապետարանի աշխատակազմի 
ներկայացուցիչների և ավագանու անդամների հանդիպումներ 

 Կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման նպատակով կազմակերպվել 
են 3 հանրային քննարկումներ 

 

4.ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 
4.1. Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն 
 

Վանաձոր համայնքի քաղաքաշինության, ճարտարապետության և հողօգտագործման 
բնագավառում տարվող քաղաքականության հիմքը համայնքի գործող գլխավոր 
հատակագիծն է, որը հաստատվել է 2014թ. ավագանու որոշմամբ:  

2014թ. Վանաձորի ավագանու որոշմամբ հաստատվեց համայնքի նոր լրամշակված 
գլխավոր հատակագիծը, սակայն որոշ թաղամասեր առայժմ չունեն մանրամասն 
գոտևորման նախագիծ: Անհրաժեշտ է մշակել համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրություն, որը ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիական փաստաթղթերի հետ 
կդառնա հիմնական ուղեցույց քաղաքաշինական, ճարտարապետական ու 
հողօգտագործման բնագավառներում տարվող քաղաքականության համար: 
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2018-2021թթ. քաղաքաշինության ոլորտում որպես զարգացման ռազմավարություն 
առաջնային ծրագրերի հաշվետվությունը ըստ ծրագրերի հավելվածի 

 

 

 

4.2.Համայնքի հողային ֆոնդերը և դրանց նկարագրությունը 
 

Համայնքի հողային տարածքը պատկանում է հրաբխային բարձրավանդակի հողային 
գոտուն:  Տարածված են անտառային դարչնագույն հողերը, որոնք ձևավորվել են 
չափավոր տաք կլիմայի պայմաններում, կաղնու անտառատեսակների տակ: 

Վանաձորի շրջանում մեծ զանգվածներով հանդիպում են տիպիկ անտառային միջին  
հումուսային կրազերծված սևահողեր,  որոնք իրենցից ներկայացնում են լեռնային 
սևահողերի ենթատիպը: Հումուսի պարունակությունը բավարար է՝  10-14%:  Լեռնային 
սևահողերն ունեն հումուսի մեծ պաշար, 0-100սմ խորության վրա դրանք կազմում են 
360տ/հա: 

Ռեակցիան հողային կտրվածքի բոլոր հորիզոններում մոտ է չեզոքին (PH=6-7): 
Հանքաբանական կազմումգերակշռում են թեթև և միջին շրջանի միներալներ: 
 
Համայնքիվարչականտարածքը, 2599.33 հա 
այդթվում`  
 բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և սպասարկման 

հողամասեր 
1072.14-
563.30=508.84 հա 

 արտադրականնշանակությանհողեր 294.4 հա 
 գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր 3.26 հա 
 գերատեսչականհիմնարկներիզբաղեցրածհողեր 74.08 հա 
 հանգստիգոտիներ 30.46 հա 
 հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 109.18 հա 
 ջրայինֆոնդեր  59.17 հա 

Բնակավայր (եր) իտարածքը 1907.06 հա 
Համայնքիսեփականությունհամարվողհողերը 1552.26 հա 
Օտարված և օգտագործման (անհատույց, վարձակալության) 
տրամադրված հողերը 

0.96+15.41=16.37 հա 
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5. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

5.1. Վանաձոր քաղաքի կոմունալ ունեցվածքը 
Վանաձոր համայնքի ճանապարհային ծածկույթի մակերեսը 1246885 մ2  
որից ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերեսը 1207195 մ2 
համայնքի ճանապահների և փողոցների գումարային 
երկարությունը 

185կմ 

Համայնքին պատկանող գիշերային  լուսավորության 
հենասյուների վրա առկա լամպերի քանակը 

3041հատ 

չլուսավորված հենասյուների քանակը 583 հատ 
ՀԷՑ-ին պատկանող հենասյուների վրա տեղադրված /համայնքին 
պատկանող/ լամպերի քանակը 

1178հատ 

5.2. Վանաձոր համայնքի ենթակայության գերեզմանատներ 
Անվանում Հասցե Տարածք 

թիվ 1 գերեզմանատուն Լոռվա խճ., մասնակի փակ 51.35 հա 

թիվ 2 գերեզմանատուն Նարեկացի փող. բաց 52 հա 

թիվ 3 գերեզմանատուն Տարոն-4թաղ. մասնակի փակ 3.87հա 

թիվ 4 գերեզմանատուն Խնձորուտ թաղ. մասնակի փակ 5.76 հա 

 

 

6. ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

 
Համայնքի կայուն զարգացումն ապահովելու համար համատիրությունների և 

բնակարանային տնտեսության ոլորտի ռազմավարությունն ուղղված է քաղաքաշինության 
զարգացմանը և բնակֆոնդի ճիշտ շահագործմանն ու պահպանմանը: Այս 
գերակայությունը ենթադրում է առկա բնակֆոնդի կապիտալ, ընթացիկ նորոգում, 
սեյսմակայուն նոր ճարտարապետական լուծումների մշակում և իրականացում, 
բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների հիմնանորոգում և 
վերականգնում: 

2018-2021թթ. զարգացման ծրագրի շրջանակներում ոլորտի գործունեությունը 
համայնքում մի շարք կարևոր նշանակության խնդիրների լուծման ու կարգավորման 
շեշտադրում և նպատակներ ունի: 
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Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի և 
բնակարանների թիվը 

1061 շենք/26355 բն 

Համայնքի սեփականություն համարվող 
բազմաբնակարան շենքերի, 
հանրակացարանների և բնակարանների թիվը 

1 հանրակացարան (Երևանյան խճ. թիվ 
90)՝ 55 բնակարան /ՈՒսանողական 14 
հանրակացարան՝ 
76բնակարան,վարձակալականկարգով/ 

Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, 
այդ թվում՝ 

1 759 353 քմ 

համայնքային սեփականություն 45 458 քմ 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
սեփականություն 

1 710 886քմ 

պետական սեփականություն 3 009 քմ 
Բազմաբնակարան վթարային շենքերի և 
բնակարանների թիվը 

84շենք, 3 280բն. 

Համատիրությունների թիվը 61  
Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների 
թիվը և վիճակը 

163, որից չգործող՝ 42 

Բնակելի տներիթիվը 7725 

 

7.ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
7.1. Բնության և շրջակա բնական միջավայրի հիմնախնդիրների հայեցակարգ 
 

 Առաջնային խնդիր է համարվում կենցաղային և այլ թափոնների աղբահանության 
բարելավումը,  մասնավորապես նոր ժամանակակից աղբարկղների տեղադրումը, 
դրանց համար սանիտարական գոտիների առանձնացումը,  ինչպես   նաև  նոր,  
ժամանակակից աղբատար մեքենաների ձեռքբերումը: 

 Կարևոր խնդիր է նաև կենցաղային աղբի համար նոր աղբավայրի գործարկումը, 
ինչպես նաև շինարարական աղբավայրի արդիականացումը: 

 Անհրաժեշտություն է առաջացել «Վանաձոր-Քիմպրոմ» ՓԲԸ-ի՝ Տարոն-4 թաղամասում 
գտնվող խրամակուտակիչի վերամշակման աշխատանքները վերսկսելը: 

 Համայնքի կանաչ տարածքների պահպանության բնագավառում անհրաժեշտ է 
անձնագրավորել /համարակալել/ տարածքի ծառերն ու թփերը,  ծրագրավորել  
գերհասուն  ծառերը նորերով փոխարինելու, հասուն ծառերը  էտելու և նոր կանաչ 
գոտիներ հիմնելու աշխատանքները: 



Համայնքի 2018-2021թթ. զարգացման ծրագրի 2018թ․ հաշվետվություն  
 14 
 

 Խիստ անհրաժեշտ է նաև կանաչ տարածքների, մասնավորապես այգիների ու 
պուրակների նոր նախագծերի կազմման աշխատանքները, որոնք պետք է անցնեն 
պարտադիր փորձաքննություն: 

 Համայնքում ջրամատակարարում իրականացնող օպերատորի հետ համատեղ 
միջոցներ են ձեռնարկվելու կեղտաջրերի մաքրման արդի կայան գործարկելու 
ուղղությամբ:  

*Կովկասիտարածաշրջանայինբնապահպանականկենտրոնիհայաստանյանմասնաճյուղի և Վանաձորի 
համայնքապետարանի համատեղ գործունեությամբ կազմվում է Վանաձորքաղաքի 
«Շրջակամիջավայրիպահպանությանտեղականգործողություններիծրագիրը»: 
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8. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
Առևտրի և սպասարկման բնագավառում համայնքապետարանի մարտավարությունն 
ուղղված է առևտրի, հանրային uննդի և կենցաղային ծառայությունների նկատմամբ 
հսկողության իրականացմանը, համայնքի իրավասության տակ գտնվող ոլորտներից  
տեղական տուրքերի հավաքագրման և համայնքի բյուջե մուտքագրման ապահովմանը: 

2018թ․ առևտրի և սպասարկման բնագավառում իրականացվել է ոչ սահմանված վայրում, 
առանց թույլտվության բացօթյա առևտրի կանխարգելում, օբյեկտների սպասարկման 
ծառայությունների վերանայում, համայնքի սահմանված տարածքներում /սեզոնային/ 
տոնավաճառների կազմակերպում, տեղական տուրքերի հավաքագրման վերահսկում, 
անպարտաճանաչ հարկատու իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, անհատ  
ձեռնարկատերերի  հայտնաբերում, հաշվառում և այլն: 

 Ստեղծել է տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան՝ օբյեկտների հաշվառման 
աշխատանքների կանոնակարգման, նրանց նկատմամբ հսկողության ուժեղացման ու 
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով՝ վերահսկել է 
օբյեկտների գործունեության  ժամկետները, անպարտաճանաչ հարկատուներին 
ծանուցվել 

 

9. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

Տրանսպորտի համակարգման ոլորտում 2018-2021թթ. ռազմավարությունն ուղղված 
է համայնքի ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղային նոր 
համակարգի վերականգնմանն ու արդիականացմանը: 

Ուղևորափոխադրումների հիմնական մասը համայնքում դեռևս իրականացվում է 
միկրոավտոբուսներով: 

Համայնքի ներքաղաքային երթուղիները (20 հատ) սպասարկվում են 99  
երթուղային տաքսիներով և 6 ավտոբուսներով: Ներքաղաքային ճանապարհային ցանցը 
կազմում է շուրջ 200 կմ: 

 Վանաձոր համայնքում առկա չորս շրջանաձև երթևեկության հրապարակները՝ 
Թումանյան, Վարդավառի, Լոռվա, Ա.Քոչինյանի անվան, կահավորել են 
ճանապարհային երթևեկության համապատասխան նշաններով՝                
երթևեկությունը ճիշտ կազմակերպելու համար:  

Վանաձոր համայնքում նույնպես կկիրառվում է շրջանաձև երթևեկության կանոններին 
համապատասխան երթևեկություն:   
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11. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2018 թվականի ընթացքում մեծ շուքով նշվել են ավանդական դարձած 
տոնակատարություննեը, միջազգային և պետական տոները՝ յուրաքանչյուր տարի ավելի 
բարձրացնելով դրանց մասսայականությունը և աշխարհագրությունը: 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաները մասնակցել են մի շարք 
մրցույթների, փառատոնների և գրավել են մրցանակային տեղեր:  

Այգիներում և պուրակներում տեղադրվել են դեկորատիվ նստարաններ, 
ծաղկամաններ և այլ հետաքրքիր կոնստրուկցիաներ այդ տարածքներն առավել 
հրապուրիչ դարձնելու համար: 

Կատարվել են հուշարձանների մաքրման և լվացման աշխատանքներ 
Քաղաքի տարբեր մասերում զարգացել է street art մշակույթը: 
Լիովին հիմնանորոգվել է Վանաձոր համայնքի թիվ 11  մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը: 
Վանաձոր համայնքի թիվ 5,15,19,30,35 մանկապարտեզներում բացվել են 1-ական 

խմբեր: 
Մանկապարտեզների դասատիարակները, մեթոդիստներն ու տնօրենները 

մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների: 
Շարունակվել է համագործակցությունը Հայ Առաքելական եկեղեցու Գուգարաց 

թեմի հետ, երիտասարդականև հասարակական կազմակերպությունների հետ: 
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11.1. Դպրոցներ 
 

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 
  1 Վանաձորի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն 1-ինի անվան N1 

հիմնականդպրոց 
  2 ՎանաձորիԱ.Իսահակյանիանվան N2 հիմնականդպրոց 
  3 ՎանաձորիՀ.Թումանյանիանվան N3 հիմնականդպրոց 
  4 ՎանաձորիԱ.Պուշկինիանվան N4 հիմնականդպրոց 
  5 ՎանաձորիՍ.Շահումյանիանվան N6 հիմնականդպրոց 
  6 ՎանաձորիԱ.Բակունցիանվան N7 հիմնականդպրոց 
  7 Վանաձորի N8 հիմնականդպրոց 
  8 ՎանաձորիԽ.Աբովյանիանվան N9 հիմնականդպրոց 
  9 ՎանաձորիԵ.Չարենցիանվան N12 հիմնականդպրոց 
  10 ՎանաձորիՄեսրոպՄաշտոցիանվան N15 հիմնականդպրոց 
  11 ՎանաձորիԴ.Վարուժանիանվան N16 հիմնականդպրոց 
  12 ՎանաձորիՐաֆֆուանվանN19 հիմնականդպրոց 
13 Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան N20 հիմնական դպրոց  
  14 Վանաձորի Գայի անվան N21 հիմնական դպրոց  
  15 Վանաձորի N22 հիմնական դպրոց  
  16 Վանաձորի N23 հիմնական դպրոց  
  17 Վանաձորի Վ.Համբարձումյանի անվան N25 հիմնական դպրոց  
  18 Վանաձորի Մարշալ Բաղրամյանի անվան N26 հիմնական դպրոց  
  19 Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N27 հիմնական դպրոց  
  20 Վանաձորի «Վիդրոջենյա» N28 հիմնական դպրոց  
  21 Վանաձորի Պ. Սևակի անվան N 30 հիմնական դպրոց  
 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 

1 ՎանաձորիԱ.ԽլղաթյանիանվանN18 միջնակարգդպրոց 
2 ՎանաձորիԳևորգՉաուշիանվանN24 միջնակարգդպրոց 
 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 

1 Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան N5 ավագ դպրոց 
2 Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան N10 ավագ դպրոց 
3 Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան N11 ավագ դպրոց 
4 Վանաձորի Սոս Նալղռանյանի անվան N13 ավագ դպրոց 
5 Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց 
6 Վանաձորի պետական համալսարանի հենակետային վարժարան 
7 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի 

մասնաճյուղի ավագ դպրոց 
 ԱՅԼ 
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1 Վանաձորի Նազիկ Գրիգորյանի անվան մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 
խորացված ուսուցմամբ “Էվրիկա” հատուկ դպրոց 

 
11.2. Քոլեջներ, ուսումնարաններ 

1 Վանաձորի Կ.Ղարաքեշյանի անվան N1 արհեստագործական պետական  
ուսումնարան 

2 Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջ 
3 Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ 
4 Վանաձորի Ս.Թևոսյանի անվան պետական պոլիտեխնիկական քոլեջ 
5 Լոռու տարածաշրջանային պետական  քոլեջ 
6 Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջ 

11.3. Համալսարաններ 
1 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
2 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ 
3 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ 
4 Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ 
5 Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան  
6 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Վանաձորի  

մասնաճյուղ 
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12.  ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 

 
12.1 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Վանաձորի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 10 մարզադպրոց, որտեղ 
գործող 20 մարզաձևերի 204 խմբերում մարզվում են մոտ 2100 մարզիկ, 126 մարզիչ- 
մանկավարժի գլխավորությամբ:  

2018թ կազմակերպվել և անց է կացվել 23 մարզական-մասսայական միջոցառումներ:  
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12.1 Մարզադպրոցների վերաբերյալ տվյալներ 

հ/հ Մարզադպրոցի անվանումը 

Ե
նթ

ա
կա

յ
ու

թյ
ու

ն Մարզաձևերը Խմբերը Մարզիկների 
թիվը 

Աշխատողների 
թիվը Հասցե,    Շենքային 

պայմաններ 
Գույքային 
վիճակը 

2018 2018 2018     

1 

<<Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային 
մարզաձևերի  
մարզադպրոց>>  ՀՈԱԿ (ՕՀՄՄՄԴ) 

Հ
ա

մ
ա

յ
ն

ք
ա

պ
ե

տ
ա

ր
ա

ն
 

Ազատ ըմբշամարտ 15 144 

29 Աղայան 72/1 քարաշեն 
վերանորոգված 

բավարար բռնցքամարտ 7 70 
ձյուդո 3 30 
սամբո 6 58 

2 
<<Ծանրամարտի  մասնագիտացված 
մանկապատանեկան  մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ Ծանրամարտ  18 127 
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Զորավար 
Անդրանիկի 8ա 

փայտե շինություն, 
վերակառուցման 
ենթակա 

վատ 

3 
<<Շախմատի  մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ Շախմատ 21 240 20 Տիգրան Մեծի 2բ քարաշեն 

նորակառույց 
լավ 

4 
<<Մենապայքարային մարզաձևերի 
մասնագիտացված մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

Բռնցքամարտ  9 92 
21 
 

Սուխումի 5 
քարաշեն 
մասնակի 
վերանորոգված  

Ոչ բավարար սուսերամարտ 2 20 
ձյուդո 8 80 

5 
<<Աթլետիկայի  օլիմպիական   հերթափոխի 
մանկապատանեկան մասնագիտացված 
մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

 
Աթլետիկա  
 

21 183 
25 
 

Զորավար 
Անդրանիկի 8բ 

քարաշեն 
վերանորոգված չէ վատ 

6 <<Ֆուտբոլի մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց >> ՀՈԱԿ 

 
Ֆուտբոլ 

18 245 
25 
 

Հակոբյան 1ա 
փայտե հին կառույց, 
վերակառուցման 
ենթակա  

անմխիթար, ոչ 
պիտանի 
օգտագործման 
համար 

7 

<<Ա Ազարյանի անվան<<Կենտրոն>> համալիր  
մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

Սպ.մարմն. 8 72 

32 
 

Մխիթար Հերացու 
41 

քարաշեն 
վերանորոգված  
 

Մասնակի 
բավարար 

սպ. ակրոբատ. 4 36 
վոլեյբոլ 4 47 
բասկետբոլ 4 52 
սեղանի թենիս 4 36 
թենիս 1 10 
ձեռքի գնդակ 5 57 

8 <<Տարոն>> համալիր մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

բասկետբոլ 4 50 

18 
 

Տարոն –4, 
Բելառուսների 42գ 

քարաշեն 
մասնակի 
վերանորոգված  

լավ 
շախմատ 4 42 
սեղանի թենիս 4 40 
բադմինտոն 2 20 
ձյուդո 2 22 

9 <<Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան 
մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

լող 
17 206 24 

 Մխիթար Հերացու 
24 նորակառույց բավարար 

10 

<<Ձմեռային  մարզաձևերի մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ 

դահուկ 6 44 
15 
 

Զորավար 
Անդրանիկի 8բ 

քարաշեն 
վերանորոգված  

մարզադպրոցն 
ունի 
մարզագույքի 
կարիք 

լեռնադահուկ 
7 71 
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12.2 Համայնքը սպասարկող առողջապահական ընկերություններ 
1.Հիվանդանոցներ` 2   

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

են
թա

կա
յո

ւթ
յո

ւն
ը 

Մահճակ
ալների 
թիվը 

Օբյեկտի 
նախագծային 

հզորությունը՝  քմ 

Բժիշկներիև 
այլաշխատող-
ների ընդհա-

նուրթիվը/մարդ/ 

2018 2018 2018 

 

 

 

 

 

«Վանաձորի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ  Մ

ա
րզ

ա
յի

ն 

 

 Հիմնական մասնաշենք-12.946,09 

482, որից 101-ը 
բժիշկ 

մանկաբարձագինեկոլոգիական 
մասնաշենք-3.395,12 

հսկիչ կետ -34,55 

շտապ օգնության կայան-374,9 

տրանսֆորմատորային կայան-67,51 

կաթսայատուն-103.12 

պարիսպ-86,38 

պարիսպ-38,52 

պարիսպ-3,78 

պարիսպ-20,57 

«Վանաձորի ինֆեկցիոն 
հիվանդանոց» ՊՓԲԸ 

Մ
ա

րզ
ա

յ
ին

  
1.Ստացիոնար մասնաշենք- 951.69քմ 6-բժիշկ, 41-այլ 

/47 մարդ/ 2.Հակապալարախտային մասնաշենք-
383,97քմ 

2.Այլ առողջապահական կենտրոններ՝ պոլիկլինիկաներ- 4 

Յուրաքանչյուրհաստատությանհամար` 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ենթա 
կայությունը 

Մասնա 
գիտացումը 

Օբյեկտի 
նախագծային 
հզորությունը՝  քմ 

Բժիշկներիև 
այլաշխատողների 
ընդհանուրթիվը/մ
արդ/ 

2018 2018 

«Վանաձորի թիվ 1 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

 

 

 

 

Առաջնային 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում, 
հիվանդություն
ների 
կանխարգելում 

1. Պոլիկլինիկայի շենք- 
1825.2 

136 

2. Պոլիկլինիկայի 2-րդ 
մասնաշենք- 

«Գուգարք» 
կենտրոնական 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

Պոլիկլինիկայի շենք- 
1297 մ2 

92 մարդ 
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«Վանաձորի թիվ 3 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

 

 

Մարզային 

և վերահսկում Պոլիկլինիկայի շենք- 1271 մ2 89 

«Վանաձորի թիվ 5 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

1.Պոլիկլինիկայի շենք-2710,0 
քմ 

77 
 
 
4 

2.Ընտանեկան բժշկի 
գրասենյակ- 182,52 քմ 

3.Առողջապահական կենտրոններ /դիսպանսերներ/թիվը՝ 1, այլ՝ 1 

Յուրաքանչյուրհաստատությանհամար 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
են

թա
 

կա
յո

ւթ
յո

ւն
ը 

Մասնա 
գիտացումը 

Օբյեկտի 
նախագծայ
ին 
հզորությու
նը՝  քմ 

Բժիշկներիև 
այլաշխատող
ների 
ընդհանուրթի
վը/մարդ/ 

2018 2018 
«Լոռու մարզային 
հոգենյարդաբանական 
դիսպանսեր» ՊՓԲԸ 

Մ
ա

րզ
ա

յի
ն 

հոգենյարդաբանական և 
նարկոլոգիական  ծառայություն 

1016.14 42 

«Լոռու մարզային արյան 
փոխներարկման կայան» ՓԲԸ 
 

Մարզիտարածքումարյանփոխներ
արկման 
գծովաշխատանքներիկազմակեր
պում  (արյան և նրա 
բաղադրամասերի, ստանդարտ 
շիճուկների պատրաստում,  
անվտանգ արյան 
մատակարարում,մարզի 
առողջապահական 
ընկերություններին): 

214.6 15 

 

13. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Մշակվել է Վանաձոր համայնքի զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը։ 
Վերամշակվել են զբոսաշրջության զարգացմանը միտված մի շարք ծրագրեր։ 
Ծրագրերի հաշվետվությունն ըստ հավելվածի 
Շարունակվում է համագործակցությունը մի շարք միջազգային 

կազմակերպությունների հետ։ 
Փոխադարձ այցելություններ են եղել Վանաձորի քույր քաղաքներ Բաթումի 

/Աջարիայի Հանրապետություն/ և Բանյո /Ֆրանսիայի Հանրապետություն/ 
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Վանաձոր համայնքը համագործակցում է 
Պետություն Քաղաք Համագործակցությանսկիզբ 

Ֆրանսիա Բանյո 1967թ. 

ԱՄՆ Փասադենա 1992թ. 

Չինաստան Ցյուլչժոու 2001թ. 

ՌԴ Պոդոլսկ 2004թ. 

ՌԴ Կիսլովոդսկ 2005թ. 

Վրաստան Բաթում 2006թ. 

Էստոնիա Մաարդու 2007թ. 

Բելառուս Վիտեբսկ 2012թ. 

Լեհաստան Լյուբլին 2017թ. 

Ֆրանսիա Նևեր 2018թ․ 

  

14. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
2018թ.քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից,  որակյալ և մատչելի սոցիալական 
ծառայությունների մատուցման համար Վանաձորի սոցիալական ծառայությունների 
համալիր կենտրոնում ներդրվել է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
համակարգ, որի նպատակը՝ ՀՀ-ում պետության կողմից սոցիալական սպասարկման 
կենտրոններում նախանշված բարեփոխումների իրականացումն է, ինչպես նաև «Մեկ 
կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը:   

Համալիր կենտրոնում համայնքապետարանի և սոցիալական աջակցության 
տարածքային բաժնի կողմից մասամբ կատարվել  է` 

 Համայնքային սոցիալական աջակցության ցանցի ստեղծում՝  
 Դեպք վարողի և համայնքային սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի 

կայացում 
Թեև սոցիալական քաղաքանության ոլորտում համայնքապետարանի օրենքով 

ամրագրված լիազորությունների շրջանակը նեղ է (գերակշիռ մասը կրում է կամավոր 
բնույթ), սակայն համայնքապետարանը, համաձայն տեղական ինքնակառավարման 
հանրաճանաչ սկզբունքների, պարտավորություն է կրում բազմաթիվ սոցիալական 
հիմնախնդիրների լուծման համար: Ակտիվացվելու են սոցիալական հիմնահարցերով 
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զբաղվող տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության աշխատանքները և յուրաքանչյուր տարի ավելացնելու են 
սոցիալական ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվող ֆինանսական 
միջոցները՝ դրանք հասցնելով համայնքի սեփական եկամուտների շուրջ 3%-ի: 

Վանաձոր համայնքում գործումեն՝ 
 Սոցիալական աջակցության տարածքային բաժին,  
 «ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության» Լոռու մարզի տարածքայինկենտրոն,  
 Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարածքային բաժին, 
 «ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության»  գործակալության Լոռու մարզային 

բժշկա-սոցիալական փորձաքննության հանձնաժողով, 
 «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության տարածքային 

(մարզային) կենտրոն,                                                                                                                
 ՀՀ ԱՍՆ ենթակայությամբ գործող Վանաձորի մանկատուն, 
 Վանաձորի  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ 

հաստատություն» ՊՈԱԿ:  
Համայնքապետարանը շարունակում է համագործակցությունը 
 «Վանաձորի տարեցների տուն»ծերանոց 
 «Հայկական կարմիր խաչի» Լոռու մարզային մասնաճյուղ 
 «Առաքելություն Հայաստան» հկ /2մլն դրամ աջակցություն/ 
 «Մանկական կենտրոն» ՀԿ, 
 «Կարիտաս» ԲՀԿ /500 հազ ՀՀ դրամ աջակցություն/ 
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êáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó 2018 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 

 

ÀÜ¸Ð²Üàôð Üä²êî ÀÜî²ÜºÎ²Ü Üä²êî 
êàòÆ²È²Î²Ü 

Üä²êî 

Ðð²î²ä 
ú¶ÜàôÂÚàôÜ 

(17000) ²ì²Ü¸ 

ºðºÊ²ÚÆ 
ÊÜ²ØøÆ 

Üä²êî(18000) 

ºðºÊ²ÚÆ 
ÌÜÜ¸ 

Ø¸ú(50000) 

1-ÆÜ ¸²ê²ð²Ü 
Ð²Ö²ÊºÈàô Ø¸ú 

(25000) 

ÀÜî²ÜÆøÆ ²Ü¸²Ø 
Ø²Ðì²Ü Ø¸ú 

(50000) 

ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð ÀÜî ¶àôØ²ð 

6054 160563000 4024 123531000 2030 37032000 309 5562000 4 700205 0 0 13 650000 0 0 0 0 

6017 159879500 3973 121881500 2044 37998000 307 5616000 2 188581 0 0 20 1000000 0 0 0 0 

6079 161443000 4000 122809500 2079 38633500 301 5454000 33 7676000 0 0 16 800000 0 0 3 150000 

6046 159955500 3983 122407500 2063 37548000 310 5580000 20 4101597 0 0 10 500000 0 0 1 50000 

6051 159687000 3987 122157000 2064 37530000 309 5634000 38 8272098 0 0 13 650000 0 0 1 50000 

6014 158770500 3943 120844500 2071 37926000 305 5526000 23 4860084 0 0 13 650000 0 0 0 0 

5905 156105000 3849 118575000 2056 37530000 325 5850000 30 6270888 0 0 20 1000000     1 50000 

5894 157905500 3838 120285500 2056 37620000 321 5796000 16 3372665 0 0 16 800000 0 0 1 50000 

5937 157690000 3847 119386000 2090 38304000 302 5562000 28 5640650 0 0 21 1050000 45 1125000 0 0 

5906 155372000 3807 116816000 2099 38556000 302 5436000 9 1672750 0 0 20 1000000 411 10275000 0 0 

5841 155867000 3759 118031000 2082 37836000 293 5310000 6 1123376 0 0 24 1200000 33 825000 1 50000 

5788 152950000 3731 115312000 2057 37638000 283 5130000 2 449208 0 0 11 550000 0 0 0 0 

  1896188000   1442036500   454151500   66456000 211 44328102   0 197 9850000 489 12225000 8 400000 
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15.ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
(ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՐՄԻՆ /ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ/) 

Քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության  մարմինը /հանձնաժողովը/ 
գործում է ՀՀ քաղաքացիական օրեսգրքի,  ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի, խնամակալության 
և հոգաբարձության /ԽՀ/ մարմինների կանոնադրության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 13.09.2011թ. «Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին 
կից գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության 
վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույցը» հաստատելու մասին» թիվ 69-Ա/1 հրամանի, այլ 
իրավական ակտերի պահանջներին և երեխաների պաշտպանության համակարգի 
բարեփոխումների պետական քաղաքականությանը համապատասխան:  

2018թ. Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը ամբողջությամբ 
կատարել է իր ծրագիրը: Իրականացրել է օրենքով սահմանված գործառույթները: 

Հայտնաբերել և հաշվառել է առանց ծնողական խնամքի մնացած և կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխաներին, կարգավորել է նրանց խնդիրները. սահմանել է 
խնամակալություն, երեխաներին հանձնել խնամատար ընտանիքներ: 

Կատարել է տնայցեր, հետազոտել ամուսնալուծված երեխաների և նրանց ծնողների 
կյանքի պայմանները, քննարկել դատարանի գրությունները, տվել վեճի էության մասին 
եզրակացություն և ներկայացրել դատարան: 

Կատարել է օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ: 

16.ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
2018թ,համայնքում գրանցված աղետների վիճակագրություն 
 
1 Հրդեհներ, արտակարգ 

իրավիճակներ 

 

1 Հրդեհներ Ընդհանուր թիվը՝ 93,որից՝ 1 զոհ,1վիրավոր, 
նյութական վնասի չափը՝ 18, 631,110դրամ  

2 Վթար գազատարում  Ընդհանուր թիվը՝ 1, նյութական վնասի չափը՝ 
1,738,000 դրամ   

3 Պայթյուն  Ընդհանուր թիվը՝ 1, վիրավորների թիվը՝ 1 

4 Ուժեղ քամի Ընդհանուր թիվը՝ 1, նյութական վնասի չափը 
13,885,000 դրամ  

5  Քարաթափում  Ընդհանուր թիվը՝ 1 

6 Արգելափակում ձյան մեջ  Ընդհանուր թիվը՝ 1 

7 Կայծակ  Ընդհանուր թիվը՝ 1 

8 Հորդառատ անձրև  Ընդհանուր թիվը՝ 1 

9 Թունավորումներ  
 Սննդային  
 Դեղորայք 
 Ալկոհոլ 
 Քիմիական նյութից 
 Բնական շմոլ գալ 
 Այլ աղբյուր  

Ընդհանուր թիվը՝ 47, վիրավոր՝ 67  
 16-23 
 12-12 
 1-1 
 1-1 
 12-29 
 5-8 
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10 Դիակի հայտնաբերում  7 

11 Օձի հայտնաբերում 4 

12 Այլ դժբախտ պատահարներ  Ընդհանուր թիվը 236, զոհ՝ 2, վիրավոր՝ 234  
13 Ինքնասպանության հետևանքով 

մահացության ցուցանիշ 
2 

14 Ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարներից մահացության 
ցուցանիշ 

Ընդհանուր թիվը՝ 78,որից՝ 2 զոհ,101 վիրավոր  

15 Վանաձոր համայնքում տեղի ունեցած 
արտակարգ դեպքեր և պատահարներ  

Ընդհանուր թիվը 472 

16 Հրշեջների թիվը Վանաձոր համայնքի 
սպասարկման տարածքում  

80 

17 Հրդեհների պատճառով մահերի թիվը 
Վանաձոր համայնքի սպասարկման 
տարածքում  

1 

 

17. ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅՈւՆ 
2019թ.հունվարի 1-ի դրությամբ, գործազուրկների թիվը Վանաձորում կազմում է 4403 

մարդ / 2018թ. 4139 մարդ/:  
 

18. ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

Վանաձոր համայնքի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման ոլորտի 
գործառույթներն են՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի հաշվառում, 
սեփական եկամուտների` գույքահարկի, հողի հարկի, գույքի և հողի, աղբահանության 
վարձավճարների հաշվառում, հավաքագրում: Ոլորտում իրականացվում են 
իրավաբանական, ֆիզիկական անձանց հասարակական-արտադրական և բնակելի 
նշանակության շենք-շինությունների և փոխադրամիջոցների գույքահարկերի 
հաշվարկման, հաշվառման, ծանուցագրերի բաժանման և հարկերի գանձման ու 
մուտքային գործառույթները: Նույն աշխատանքները և գործառույթները նույն խմբի 
հարկատուների նկատմամբ իրականացվում են և՛ հողի հարկի, և՛ աղբահանության 
վարձավճարների հավաքագրման գծով: 

Համաձայն Վանաձոր համայնքի ավագանու 21.12.2018թ. թիվ 134-Ն որոշմամբ 

կատարվել է բյուջեի սեփական եկամուտների հետևյալ փոփոխությունները. 
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2018թ. Վանաձոր համայնքի զարգացման ծրագրով նախատեսված 

- հողի հարկի տողում 33.575.000դրամը դարձել է 32 075 000դրամ, 
հավաքագրման կատարողականը կազմել է 97%,  

- գույքահարկի տողում 398 450 000դրամը դարձել է 392 950 000դրամ,  
հավաքագրման կատարողականը կազմել է 93.78%,  

- գույքի վարձակալության համար նախատեսված 3 720 000դրամ, 
կատարողականը՝ 284.57%, 

-  հողի վարձակալության համար նախատեսված 33 300 000դրամ, 
կատարողականը՝ 79.15%, 

-  աղբահանության վճարի համար նախատեսված տողում 206 000 000դրամը 
դարձել է 187 000 000դրամ և կատարողականը կազմել է 97.55%: 

 

  

 

19.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
 ՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Համայնքի զարգացման հեռանկարներն են՝  

Վանաձորը դարձնել կանաչ,մաքուր, բարեկարգ, կրթական, մշակութային և 
ժամանցային զարգացած ենթակառուցվածքներով,առևտրի և սպասարկման, 
բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության 
համար գրավիչքաղաք:  

22. 2018թ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն /41ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Մշակույթ /16ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Կրթություն /21ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Սպորտ /10ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Կոմունալ /17ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. Համատիրություններ և բնակարանային տնտեսություն /8 ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17. Առևտուր և սպասարկում, տրանսպորտ /3 ծրագիր/ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. Տուրիզմի /7ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ՏԻՄ կարողություններ /1 ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ10. Առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ /4 ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. Էներգետիկա /3 ծրագիր/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. Ասիական զարգացման բանկին ներկայացվելիք ներդրումային ծրագրերի 

ցանկ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝      Մ.ԱՍԼԱՆՅԱՆ 

 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ 
ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ ՝       Լ․ ԴԱՎԹՅԱՆ 

 


