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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
              Ներդրումային ոլորտ  
Համայնքի սոցիալ–տնտեսական զարգացման տնտեսական զարգացման 
քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել 2017-2021 թվականների զարգացման 
ծրագրով նախատեսված տնտեսական գործունեության շարունակական և 
հետևողական  իրագործմանը։   Զարգացման ծրագրում համայնքի  կարևորագույն  
հիմնախնդիրները համարվում են սոցիալ-տնտեսական  ոլորտի հիմնահարցերի  
լուծումը։ Հաշվետու տարում ֆոնդային  բյուջեի միջոցները հիմնականում ուղղվել են  
համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների , գետի հունի մաքրման 
,ինչպես նաև մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներին ։ 
Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը աշխատանքները արդյունավետ 
կազմակերպելու,համայնքի բնակչության  ռեստրը դյուրին վարելու,համայնքի 
եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը, բյուջեի կատարման հաշվետվությունները 
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգով    կազմակերպելու , ինչպես նաև 
մտից և ելից փաստաթղթերի հաշվառումը, դրանց հետ կապված գործառույթնների  
կատարումը և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու 
նպատակով օգտվում է տարածքային կառավարման նախարարության  
աջակցությամբ համայնքում ներդրված ծրագրից  և աշխատանքներ են տարվում այդ 
ծրագիրն առավելագույնս օգտագործելու,քանի որ ծրագրի լիարժեք տիրապետումը ոչ 
միայն կրճատում է   որևէ գործառնության իրականացման ժամանակը , այլև 
ստեղծվում է համայնքի տեղեկատվական համակարգ,որը հասանելի  է յուրաքանչյուր 
բնակչի, ստեղծվել է ինտերնետ կապ, որը ապահովում է ժամանակակից 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը:Համայնքն ունի www.mayakovski- 
kotayk.am ինտերնետային և ֆեսբուքյան  կայքը, որտեղ տեղ է գտնում համայնքային 
նորությունները, համայնքում իրականացվող բոլոր միջոցառումները, համայնքի 
ղեկավարի, համայնքի ավագանու կողմից կայացված բոլոր որոշումները, 
կարգադրությունները, համայնքի բյուջեի ծախսային և եկամտային մասերը և դրանց 
տնօրինումն ըստ կատարման ժամկետների, ինչպես նաև հայտարարություններ: 
  ՀՀ Կոտայքի մարզպետի անմիջական աջակցության շնորհիվ համայնքի 
մանկապարտեզի շենքի մեկ մասնաշենքի վերանորոգման համար Հայաստանի 
Տարածքային Զարգացման հիմնադրամի կողմից 2019 թվականին տրամադրվել է 
35.5մլն դրամ , իսկ վերանորոգմնան նախագծային փաստաթղթերի արժեքը՝950000 
դրամ փոխանցվել է համայնքի բյուջեից: Մինչև տարեվերջ շահագործման հանձնվեց 
մանկապարտեզի շենքի մի մասը, իսկ մնացած մասի վերանորոգումը կիրականացվի  
2020 թվականի սուբվենցիայի ծրագրով:Համայնքում 2012 թվականից 
նախակրթարանը սկսել է աշխատել համայնքի միջնակարգ դպրոցի շենքում. 
նախակրթարանի ուսուցչի աշխատավարձը յուրաքանչյուր տարի վճարվում է 
համայնքի բյուջերց :համայնքի բյուջեից է վճարվում նաև դպրոցի ուսուցիչների 
ճանապարածախսերը՝ ովքեր դպրոց են գալիս այլ համայնքներից : 
Համայնքում փողոցների լուսավորության համակարգերի ընդլայնման նպատակով 
հաշվետու տարում իրականացվել են այդ համակարգեր կառուցման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ, տեղադրվել են նոր՝ 
էլեկտրախնոյող լուսակիրներ: Նախատեսվում է  2020 թվականի ընթացքում 
համայնքի ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին ևս մեկ փողոցում լուսավորման 



համակարգի կառուցումը : Իրականացնելով այս ծրագիրը և շարունակելով 
լուսավորման համակարգերի կառուցման և դրանց սպասարկման աշխատանքները,  
ծրագրի վերջում` 2021 թվականին, համայնքի  հին գյուղատեղի փողոցները 
հիմնականում ապահովված կլինեն լուսավորվածությամբ, առավել կբարելավվի 
համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Քանի որ համայնքի 
ֆոնդային բյուջեր միջոցները սահմանափակ են, իսկ կապիտալ ներդրումներ 
պահանջող ոլորտները բազմաթիվ, համայնքում կապիտալ ներդրումներ պահանջող 
աշխատանքներն իրականացվում են հերթականությամբ, աստիճանաբար՝ ըստ 
կարևորության : 
 
                                   Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ                              
     Հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված գործառույթների իրականացման , 
համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է համադրել 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գծով՝ ընդհանուր բնույթի համայնքային և 
հանրային ծառայությունների գծով աշխատանքները : Աշխատակազմի վեց 
համայնքային ծառայողներ  իրենց պաշտոնների անձնագրերով սահմանված 
իրավասությունների շրջանակներում, աշխատակազմի քարտուղարի գլխավորությամբ 
իրականացնում են համայնքային աշխատանքների, ծառայությունների իրենց 
վերապահված գործառույթների կատարումը :  
 Համայնքի բյուջեի գույքային հարկերի նախորդ տարիների կուտակված ապառքերն ու 
տույժերը գանձելու, նախորդ տարիների պարտավորությունների նվազեցման 
նպատակով և օրենքով սահմանված կարգով համանքի բյուջեի հանդեպ բնակիչների 
պարտավորությունների կատարման պահանջով շարունակվում է հարկերի գանձումը, 
և 2019 թվականին այն գերազանցել է 100 տոկոս  , 2019-2021 թվականներին ևս 
կապահովվի 100 և ավելի տոկոս :  
 «Համակարգչային ծառայությունների սպասարկման» ծրագիրը ապահովել է 
գույքահարկի և հողի հարկի տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի 
ընթացիկ սպասարկումն ու անխափան աշխատանքը,իսկ 
փաստաթղթաշրջանառությունը բացառապես իրականացվում է էլեկտրոնային 
եղանակով : 
 
                                       Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 
          Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը համայնքի առջև ծառացած 
կարևորագույն հիմնախնդիրն է,որը մշտապես գտնվում է համայնքի ղեկավարի 
ուշադրության կենտրոնում: Բավարար հիմքերի վրա է դրված շրջակա միջավայրի 
աղտոտման դեմ պայքարի, համայնքի տարածքի սանիտարական մաքրման 
գործընթացը, որը նեռարում է փողոցների սանիտարական մաքրման  և աղբի 
հեռացման, աղբակույտերի վերացման, միջհամայնքային ճանապարհների եզրերի 
աղբի հավաքման, գերեզմանոցների տարածքի աղբի հեռացման, ձմռան ամիսներին 
ճանապարհներից ձյան շերտի հեռացման, սառցապատ ճանապարհներին աղ, ավազի 
ցանման աշխատանքները, որի հետևանքով տարվա բոլոր եղանակներին համայնքի 
տարածքը ունի բարեկարգ տեսք  , ճանապարհները անցանելի են և երթևեկության 
համար անվտանգ :Շրջակա միջավայրի աղբահանության գործը կազմակերպվել և 
անցկացվել է բավարար, բյուջեից ծախսելով 280000 դրամ, իսկ սանիտարական 
մաքրման  իրականացման գծով՝  100000դրամ : 
Սակայն այս բոլորի հետ մեկտեղ շատ անելիքներ կան : Հմայնքի բնակիչներից ոչ 
բոլորն են օգտվում աղբատար մեքենայի ծառայություններից :Շրջական միջավայրի 
պաշտպանության հետևողական պայքարը 2020 թվականին առավել ամուր հիմքերի 
վրա կդրվի, քանի որ  «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 



օրենքով կարգավորվում են թե´ կենցաղային, և թե´ խոշոր եզրաչափի 
օրենքով(շինարարական) աղբահանության համար վճարողների և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները :  
 Համայնքի ավագանու որոշմամբ բնակչության կենցաղային աղբի տեղափոխման 
ամսական վճարը մեկ բնակչի հաշվով 150 դրամ է, որը նվազագույն գին է 
տարածաշրջանի համեմատ :  
    Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն ապահովող հիմնախնդիր  է Գետիկ  գետի 
մաքրման աշխատանքները , որի համար անհրաժեշտ են հսկայական ֆինանական 
միջոցներ, որը սակայն համայնքը չունի , դրա համար անհրաժեշտ է պետական 
աջակցություն : Իրականացնելով այս ծրագիրը`   կարելի կլինի առավելապես 
ապահովել բնակչության սանիտարահիգենիկ պայմանների անվտանգությունը , 
կբացառվի  շրջակա միջավայրի աղտոտումը,առավել արդյունավետ կդարձնի 
ոռոգման գործընթացը:  Ներդրումային ծրագրերի առկայության դեպքում 
համայնքապետարանը կաջակցի ծրագրի իրականացմանը: Հաշվի առնելով այն, որ 
գետի հունի մաքրումը  համայնքի համար հանդիսանում է կարևոր և առաջնահերթ  
խնդիր և ծրագրի իրականացումը բացառապես համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 
իրատեսական չէ, ներդրումային ծրագրերի, շահագրգիռ անձանց և 
կազմակերպությունների կողմից ներդրումներ կատարելու դեպքում գյուղապետարանը 
կհամագործակցի նրանց հետ՝ ներգրավելով նաև բնակչությանը: 
 Համայնքը սեփական միջոցներով 2019թվականին կատարել է գետի հունի մասնակի 
մաքրման աշխատանքներ խիստ անհրաժեշտ տեղում՝200 մետր խորանարդ 
տարածքի հաշվով, և ծախսվել է 800 000 դրամ գումար.իսկ դուրս բերված աղբը 
տեղափոխվել է համայնքի բնակիչների միջոցների օգնությամբ : 
 
                         ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ            
            Բնակարանային կոմունալ տնտեսության կարևոր խնդիրներն են 
ջրամատակարարման և  արտաքին լուսավորության համակարգերի բնականոն 
աշխատանքը : 2019 թվականի ընթացքում այս ոլորտում կապիտալ ներդրումներ չեն 
իրականացվել, քանի որ համայնքի բնակչությունը ապահովված է խմելու ջրով, 
սակայն ջրահեռացման համակարգը բացակայում է: Կոյուղու ցանցի կառուցումը 
համայնքի համար հանդիսանում է կարևոր խնդիր,գյուղի  բնակելի թաղամասերում 
դեռևս չի գործում կենտրոնացված կոյուղագծի համակարգ, որի պատճառով մարդիկ 
օգտագործում են տնամերձ հողամասերում կառուցված կոյուղահորերը և գետը: 
Ծրագրի նպատակն է կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը և բարելավել 
բնակչության կենցաղային պայմանները: 
 Համայնքի զարգացման ծրագրով կոյուղագծի կառուցումը նախատեսված է 2021 
թվականին, որը բացառապես համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին իրատեսական չէ, 
ներդրումային ծրագրերի, շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների կողմից 
ներդրումներ կատարելու դեպքում գյուղապետարանը կհամագործակցի նրանց հետ՝ 
ներգրավելով նաև բնակչությանը : 
 Համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ և «  Habitat for Humanity Armenia » և Fuller 
բարեգործական ծրագրերով համայնքում կառուցվել են 13 բնակելի տներ , շուրջ 79 
բնակչի ապահովելով տանիք ունենալու երջանկությամբ , ովքեր ընտանիքներով ծանր 
պայմաններում բնակվում էին վագոն տնակներում, որոնցից մեկի բնակարանը 
կառուցվել է 2019 թվականին : Ներկայումս համայնքում կա վագոն տնակում ապրող 
մեկ ընտանիք, որի սեփական տան կառուցման աշխաանքները կիրականացվեն 2020 
թվականին Ֆուլլեր բարեգործական կազմակերպության կողմից :  
 



                            Տրանսպորտ,ճանապարհային տնտեսություն և կապ 
 Ճանապարհային տնտեսության ոլորտում  2018թվականին կապիտալ ներդրումներ են 
իրականացվել   և նախորդ տարիներին իրականացված ճանապարհների 
ասֆալտապատ ծածկույթի պահպանման նպատակով իրականացվել են 
նաևճանապարհների ընթացիկ փոսային նորոգման աշխատանքներ, որոնք 
ապահովում են ասֆալտապատ ճանապարհների պահպանությունը, նրանց 
բարեկարգ վիճակը, երթևեկության համար անվտանգ պայմանները :  
2019թ ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է 1 700 000դրամ փոսային 
նորոգումներ  գոյություն ունեցող ասֆալտապատ փողոցներում, կատարվել են 
փողոցների գծանշման աշխատանքներ, փողոցամերձ հատվածների խոտածածկ 
մասի այրում, բարեկարգում: 2020-2021թթ ընթացքում   ասֆալտապատման 
աշխատանքները պետք է իրականացնել, ընդգրկելով նոր գրունտային փողոցներ:  
Ծրագրի նպատակն է ապահովել տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար 
բավարար երթևեկության պայմաններ` տարվա բոլոր եղանակներին, վերացնել 
փողոցների ջրափոսերը, բարեկարգել փողոցները;  Ծրագիրն իրականացնելը 
հնարավորություն կտա համայնքի փողոցները բերել բարեկարգ տեսքի, 
երթևեկության համար ստեղծել բավարար պայմաններ:  Նախնական մոտավոր 
հաշվարկներով ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի մոտ 20,0 միլիոն դրամ, 
ուստի նպատակահարմար է փողոցների ասֆալտապատումը կատարել ոչ միայն 
համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին, այլև ներգրավել բնակչությանը` 
ճանապարհների բարեկարգման խնդիրներն ավելի մեծ ծավալներով լուծելու համար: 
  
                                                Կրթություն      
  Մատաղ սերնդի խնդիրները մշտապես գտնվում են համայնքի ղեկավարի և 
համայնքապետարանի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում:Համայնքում 
գործում են  §Մայակովսկի միջնակարգ դպրոս¦  ՊՈԱԿ-ը ¨  Մայակովսկու  
Նախակրթարանը : 
² ç³ Ï óáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³ μ »ñí ում  ինչպես Մայակովսկի  միջնակարգ դպրոսին, այնպես 
էլ  նախակրթարանին , որտեղ սովորում են 32 երեխա , իսկ մանկավարժի 
աշխատավարձը վճարում է գյուղապետարանը :  
      2019 թվականին իրականացվել են դպրոցական ծրագրեր /կան շահած 
մրցանակներ/ ,որոնք խթանում են կրթության զարգացմանը, լավագույն սաների 
բացահայտմանը, դպրոցի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը : Այս ասպարեզի 
կարևոր հիմնախնդիրը նախադպրոցական հաստատության բացակայությունն է :Այս 
բացը լրացնելու համար հ ամայնքի բյուջեից 100000 դրամ դրամաշնորհ է հատկացվել 
միջնակարգ դպրոցին վառելիքի գումար վճարելու համար, ինչպես նաև համայնքի 
դպրոցի ուսուցիչներին , ովքեր բնակվում են համայնքից դուրս,2019 թվականի 
բյուջեից փոխանցվել է 75000 դրամ ճանապարհածախս : 
Համայնքի երեխանների նախադպրոցական կրթության ապահովումը ոչ միայն 
առաջնահերթ խնդիր է համարվում, այլև հանդիսանոևմ է կարևորագույն հիմնաքարը, 
որը խթանում է մեր երկրի վաղվա քաղաքացու կրթմանն ու դաստիարակմանը : 
Իրականացնելով ծրագիրը, համայնքի բոլոր ընտանիքները կունենան 
հնարավորություն՝ հավասարապես օգտվելու նախադպրոցական կրթական 
ծրագրերից, որտեղ կստեղծվեն բոլոր պայմանները երեխաների կարողությունների, 
ընդունակությունների, ձիրքերի դրսևորման, ինչպես նաև նպաստելու երեխաների 
կրթության և գեղագիտական դաստիարակության զարգացմանը, աշխարհայացքի 
ձևավորմանը:  



 
 
                          Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       
   Համայնքում գործում է գրադարան, որի գույքային ֆոնդը կազմում է    7640 կտոր, 
որը պարբերաբար համալրվում է նոր գրքերով՝ բնակիչների և քաղաքացիների կողմից 
արվելով նվիրատվություններ : Գրադարանից օգտվողների թիվը     210 է,որոնց մեծ 
մասը դպրոցի սաներ, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ 
են :Առկա գրականությունը բազմաժանր է : Գրադարանի ֆոնդը համալրված է հայ, 
ռուս և արտասահմանյան գրողների դասական ստեղծագործություններով, 
տարրական և միջին դասարանի աշակերտների համար նախատեսված հեքիաթների, 
շտեմարանների ժողովածուներով, բառարաններով,գեղարվեստական, արվեստի և այլ 
բազմաժանր գրականությամբ :  
Համայնքի պատմա-մշակութայի արժեքների պահպանումը, նրանց կապիտալ 
վերանորոգումն ու բարեկարգումը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է : 
Համայնքը հարուստ չէ պատմա-մշակութայի արժեքներով, սակայն այդ սակավ 
հուշարձանները համարվում են համայնքի կենսագիրն ու նրա բազմադարյան 
պատմության վկաները և նրանց պահպանությունը ոչ միայն կարևոր խնդիր է, այլև 
անընդմեջ և հետևողական աշխատանք : Այդ արշեքների գնահատմամբ է 
դաստիարակվում նաև մատաղ սերունդը, որն իր հայրենիքի վաղվա տերն է , զիվորն 
ու շիարարը :Համայնքում գործում է Ս.Գևորգ եկեղեցին: Եկեղեցին ունի ուղտի օր, որն 
ամեն տարի նշվում է :      Համայնքի բնակչությունն ավելի ակտիվորեն է մասնակցում 
ամռանը կազմակերպվող ուղտագնացություններին, տաղավար տոներին մատուցվող 
ս.պատարագներին : Այդ մասնակցությունը նպաստում է բնակչության հոգևոր 
վերելքին, նրանց քրիստոնեական դաստիարակության ամրապնդմանը, 
աղանդավորական տարբեր ուղղությունների ազդեցության բացառմանը, հայ 
առաքելական եկեղեցուդերի բարձրացմանը :  

 
Առևտուր և ծառայություններ 

Մայակովսկի համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի  
կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի օբյեկտներ ,լավաշի փուռ, 
լիմոնադի արտադրամաս,հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ,  հյուրանոց: 

            Առողջապահություն,ֆիզիկական կուլտուրա,սպորտ 
Համայնքում գործում է մեկ բուժամբուլատորիա, որտեղ աշխատում են  1 բժիշկ 

և 2 բուժքույր, սպասարկող անձնակազմ 2, իսկ այցելուների թիվը 2019թվականի 
ընթացքում կազմում է 2000 մարդ, 2019թվականի ընթացքում համայնքում ծնվել է 25 
երեխա,որից 12 աղջիկ,13 տղա : Ամբուլատորիայի շենքը կառուցվել է 2014 թվականին 
, համայնքապետարանի աջակցությամբ և մասնավոր բարեգործական 
ներդրումներով: Մայակովսկի համայնքի զարգացման ծրագրով նախատեսվում է 
գալիք  տարիների ընթացքում պետական և մասնավոր ներդումների՝ համայնքի 
տարածքում գտնվող  քարհանքի՝ «Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ-ի  միջոցներով դպրոցի 
հարակից տարածքի սպորտային հրապարակի վերանորոգման , բարեկարգման 
աշխատանքներ, որը մատաղ սերնդին կառաջնորդի դեպի առողջ ապրելակերպ:  

Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

 Մայակովսկի համայնքի բնակչությունը մասնակցում է տեղական ինքնակա-
ռավարման աշխատանքներին: Համայնքում կատարվող յուրաքանչյուր խոշոր 
ներդրում, ինչպես նաև համայնքի զարգացման ծրագրերը, համայնքի բյուջեի 
կատարողականը, քաղաքաշինական ծրագրերը կյանքի կոչելուց առաջ համայնքում 



կատարվել է հանրային բաց լսումներ և հաշվի են առնվել համայնքի բնակչության 
կարծիքը, 2019թվականին անցկացվել են երեք հանրային քննարկումներ:  
Համայնքում տեղադրված հայտարարությունների ցուցատախտակների  միջոցով 
բնակչությանն իրազեկվում է համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կայացրած 
որոշումները, համայնքի առաջնահերթ խնդիրներից  ըստ բնակիչների որոնք են 
կարևոր: 2019թվականին համայնքի ղեկավարի կողմից կայացվել է 147 որոշում, 27 
կարգադրություն, համայնքի ավագանու կողմից գումարվել է 19 նիստ, որոնց ընթաց-
քում կայացվել է 75 որոշում:  

Աղետների ռիսկի կառավարում 

Մայակովսկի համայնքի ղեկավարի 2018թվականի նոյեմբերի 28-ի N 118-Ա որոշումով 
հաստատվել է աղետի ռիսկի կառավարման պլանը և  յուրաքանչյուր տարի փոփոխվել  
թարմացվել է այն և  Մայակովսկի համայնքի «Քաղպաշտպանության պլանը»:  

                     Գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման ոլորտ 
2019 թվականի ընթացքում    Մայակովսկի համայնքապետարանը ապրանքների ձեռք 
բերումը, աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը  
իրականացրել է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանգնումներ 
կազմակերպելով՝ ապահովվելով գնման գործընթացի մրցակցային, հրապարակային, 
թափանցիկ, արդյունավետ և հավասար պայմաններ :  
 
  2017-2021թթ. ընթացքում համայնքի զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերի 
իրականացմանն են ուղղված  համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ 
մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ 
պոտենցիալը: Ծրագրերի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ 
հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել 
համայնքը՝ նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: 
 
 
                                              
2019թվականին վարչական բյուջեն ընդամենը հավաքագրվել է 55402.9 հազ.դրամ , 
որը կազմում է բյուջեի 103.9 %-ը,  2018 թվականի նույն ժամանակաշրջանում 
հավաքագրվել էր 50435.8 հազ.դրամ գումար` այսինքն 99.9 %-ը, կամ 2019թվականին 
ավել է հավաքագրվել 4%-ով,  փաստացի ավել է հավաքագրվել 4967.1 հազ.դրամ, որը 
պայմանավորված է վարձավճարները համայնքի բյուջե մուծման հետևանքով:  
 
 
 

  2018թ.  2019թ.  

 Տարեկան 
պլան 

Փաստացի 
կատար.  

% Տարեկան 
պլան 

Փաստացի 
կատար.  

% 

1.Հարկային եկամուտներ 14210.0 14402.5 101.3 15160.0 15723.5 103.7 

1.1 Հողի հարկ 6180.0 5858.6 94.8 6180.0 5876.5 95.1 



1 

1.2 Գույքահարկ շինություններից 2230.0 2114.3 95 2230.0 2090.6 93.7 

1.3 Գույքահարկ փոխադրամիջոց. 5800.0 6429.6 110 6400.0 7284.4 113.8 

2. Ընդամենը տեղական տուրք 310.0 348.0 112 350.0 350.0 100 

Նոր կառուց. օբյեկ. շին.թույլտ. 50.0 30.0 60 50.0 195.0 100 

Օբյեկտների վերակառուցելու 
համար 

      

Օբյեկտների քանդման համար       

Հանր.սննդի և զվարճ օբյեկտ. ժամը 
24:00-ից հետո աշխ. թու 

100.0 100.0 100 100.0 50.0 50 

Համայն.տարած.ոգելից խմիչքի, 
ծխախոտի վաճառքի և հանրային 

սննդի կազմակ.և իրացում 
      

ա/Համայն.տարած.ոգելից խմիչքի 80.0 100.0 100 100.0 100.0 100 

բ/ հանրային սննդի կազմակերպ. և 
իրացում 

 18.0 100  22 100 

գ/ ծխախոտի վաճառքի 
թույլ.համար 

80.0 100.0 100 100.0 100.0 100 

Բացօթյա վաճառք       

ա/ այլ ապրանքի վաճառքի թույլտ.       

բ/վառելիքաքսայուղերի վաճ.թույլ.       

Գովազդի տեղ. թույլտվություն       

Արխիվից տրվող փաստթղթեր       

3.Պաշտոնական դրամաշնորհ. 34875.0 34875.0 100 35184.0 35184.0 100 

3.1 Պետ. բյուջեից դոտացիա 34875.0 34875.0 100 35184.0 35184.0 100 

3.2 Ազգ.նվագարանների գծով 
սուբվենցիա 

      

3.3Հ/բ եկամուտների կորուստ.-ի 
պետութ.կողմից փոխհատ.գումար 

      



4. Այլ եկամուտներ 3940.0 5777.4 146.6 10534 10604.6 100 

Ինքնակամ շին. օրինականաց.  0.0 2249.1 100 6200.0 6117.2 98.7 

Տուգանք ինքնակամ շինութ.համ.  200.0 100    

Աղբահանություն 1700.0 1195.6 70.3 1700.0 1300.9 76.5 

Վարձ. հողի վճար 1490.0 1302.7 87.4 2334.0 2956.0 100 

Այլ եկամուտներ  730.0 810.0 110 300.0 96.5 32.2 

Հասցեի որոշման և բնութագրի 
տրամադրում 

20.0 20.0 100 25.0 25.0 100 

Տարեսկզբի ազատ մնացորդ       

Ընդամենը վարչ. բյուջե 53335.0 55402.9 103.8 60878.0 61512.1 100 

Հողի օտարումից մուտքեր 3140.0 3140.0 100 3309.0 12775.9 100 

պահուստայինից.մուտք 950.0 950.0 100    

ֆ/բ ազատ մնացորդ 55.6 55.6 100 7368.9 7368.9 100 

Ընդամենը ֆոնդ. բյուջե 4145.6 4145.6 100 10677.9 20144.8 100 

Ընդամենը 57480.6 59548.5 103.6 71555.9 81656.9 100 

Զուտ եկամուտ       

 
 

   Մայակովսկի համայնքի 2019թ.բյուջեի ծախսերի կատարման հաշվետվությունը 
ըստ գործառնական  դասակարգման և 2018 թ. նկատմամբ համեմատական   
                                              վերլուծությունը  
 
2019 թվականի ընդամենը բյուջեն կատարվել է ծախսեր 56299.2 հազ.դրամ, որը 
կազմում է բյուջեի 92.5 %-ը 2018թ. նույն ժամանակաշրջանում կատարվել էր     
ծախսեր 48175.7 հազ.դրամ, այսինքն  90.3 %-ը, ավել  ծախս է կատարվել 2.2 % ով, 
փաստացի կազմում է  8123.5 հազ.դրամ:   
 
                  

N  Ծախսերի անվանումը       2018թ                                                      2019թ  

Խում
բ 

Ենթ
ախ
ումբ 

 Տարեկան պլան Փաստացի 
կատար.  

% Տարեկան 
պլան 

Փաստացի 
կատար.  

% 

  հազ.դրամ   հազ.դրամ    հազ.դրամ   հազ.դրամ    



I Վարչական բյուջեի 
ընդամենը 

53335.0 48175.7 90.3 60878.0 56299.2 92.5 

1  Տեղական 
ինքնակառավարում 

40356.0 37521.4 93 44217.0 40879.9 92.4 

2  Համայնքային այլ 
ծառայություններ 

530.0 526.3 99.3 164.9 161.7 98.0 

4  Կրթություն և 
գիտություն 

2589.6 2589.4 100 7770.6 7576.3 97.5 

5  Սոցիալական 
ապահովություն 

2413.0 2409.0 99.8 3005.0 2495.0 83.0 

6  Մշակույթ, սպորտ և 
կրոն 

1140.0 775.0 68 1482.1 1372.9 92.6 

7  Բնակկոմունալ 
տնտեսություն 

3345.0 3344.6 99.9 3800.0 3734.3 98.3 

 7.1 Սան մաքրում       

 7.2 Կեղտաջրերի հեռացում       

 7.3 Այլ ծախսեր 177.0 60.0 33.9 412 79.1 19.2 

  Պահուստային ֆոնդ 2784.4 950.0  26.4 0 0 

II  Ֆոնդային բյուջե 4145.6 4003.9 96.6 10677.9 5282.6 49.5 

 1 Շենքերի և 
շինությունների 
շինարարություն 
.կառուցում 

650.0 650.0 100 980.0 970.1 99.0 

 2 Շենքերի և 
շինությունների 
կապիտալ 
վերանորոգում 

1912.0 1869.9 97.8 7956.3 2571.6 32.3 

 3 Վարչական 
սարքավորումների ձեռք 
բերման ծախսեր 

214.6 115.0 53.6 611.6 610.9 99.8 

 4 Այլ ակտիվների ձեռք 
բերման ծախսեր 

344.0 344.0 100 80.0 80.0 100 



 5 Այլ մեքենաներ և 
սարքավորումներ 

55.0 55.0 100 120.0 120.0 100 

 6 Նախագծահետազոտակ
ան ծախսեր 

970.0 970.0 100 930.0 930.0 100 

I+II  Ընդամենը ծախսեր 57480.6 52179.6 90.8 71555.9 61581.8 86.1 

 
Մայակովսկի համայնքի 2019թ. ընթացքում   կատարված      ծախսերի վերաբերյալ 

հաշվետվությունը 
 

ա/ Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման համար 2019 
թվականի տարվա ընթացքում կատարվել է ծախսեր 56299.2 հազ.դրամ, որից 
աշխատավարձ և այլ վարձատրություններ հոդվածով` 35639.9 հազ. դրամ,  
կատարվել է էներգետիկ, կոմունալ և կապի ծառայությունների դիմաց 
ծախսեր 4245.5 հազ.դրամ, ապահովագրական ծախսեր` 44.0 հազ.դրամ 
TOYOTA Cemri ծառայողական մեքենայի համար, կատարվել է 
համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների դիմաց ծախսեր 161.7 
հազ. դրամ: Մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի ծառայությունների գծով 
կատարվել է ծախս 103.3 հազ.դրամ, Դոմեն` /mayakovski.am/ կայքի 
պահպանման, գազասպասարկման համակարգերի տեխսպասարկման, 
էլեկտրոնային ստորագրության ժամկետը երկարացնելու համար 
15.0հազ.դրամ, համայնքապետարանի թվով 6 համակարգիչների և 
պատճենահանման սարքերի քարթրիջների լիցքավորման և սարքերի 
վերանորոգման համար կատարվել է ծախս 180.0 հազ.դրամ և ինտերնետ 
կապի համար ՝292.4.0 հազ.դրամ: Ձեռք է բերվել գրասենյակային 
պիտույքներ 296.1 հազ դրամի,  ծառայողական  ավտոմեքենայի բենզին  
800.0 հազ.դրամ և սեղմված գազ 986.0 հազ.դրամ,ընթացիկ նորոգում 
395.0հազ.դրամ : Ձեռք է բերվել կենցաղային մաքրիչ նյութեր`211.0 
հազ.դրամ,  159.9 հազ.դրամի վարչական սարքավորումներ / բջջային 
հեռախոս/: 
բ/ Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով կատարվել է ծախսեր 
1580.0 հազ.դրամ, նպատակային  ծախսեր հոդվածով կատարվել է ծախս 
984.3 հազ.դրամ :Փոխանցվել է Հայաստանի Համայնքների Միությանը 25.0 
հազ դրամ անդամավճար : 
գ/ Սոց օգնությունների գծով ծախսեր է կատարվել 2495.0 հազ.դրամի: Թվով 
80 ընտանիքի տրվել է դրամական օգնություն, ուսման վճար է 
փոխանցվել200.0 հազ.դրամ, ընտանիքում 4-րդ երեխա ծնվելու 
կապակցությամբ 3 ընտանիքի տրվել 75   000 հազ.դրամ:  



դ/ Աղբահանության   միջոցով կատարված  ծախսը կազմում  է` 3394.0 հազ.դրամ, 
որից աշխատավարձ` 3314.0 հազ.դրամ, այլ վարձատրությունների գծով ծախս 80.0 
հազ.դրամ:  
Համայնքի փողոցների փոսածածկման համար բազալտե խիճ  է տեղափոխվել 
համայնքի տարածքում գտնվող քարհանքի «ՍԹՈՈՒՆ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ-ի կողմից 1000.0 
հազ.դրամ: 
Փողոցների արտաքին լուսավորություն ծախսերը կազմել է   270.0հազ.դրամ:  
ե/ Մայակովսկի միջնակարգ դպրոցին  փոխանցվել է ընթացիկ դրամաշնորներ 1664.0 
հազ.դրամ, մանկապարտեզին փոխանցվել է  սուբսիդիա 1849.0 հազ.դրամ :        
 

 Աշխատակազմի քարտուղար՝                                               Վ.Փայտյան 
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