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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2019 ԹՎԱԿԱՆ) 

 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔԱՆԱԿԱՌԱՎՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ    

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի տարածքը կազմում է 2086 

կմ2, որը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 7%-ը։ Համայնքների 

թիվը 42 է, որից 6-ը խոշորացված։ 

2019 թվականի փետրվարի 17-ին կազմակերպվել և անցկացվել է Քաղսի  

համայնքի ղեկավարի հերթական և Նոր Գեղի համայնքի ղեկավարի արտահերթ 

ընտրություններ: 2019 թվականի հունիսի 9-ին կազմակերպվել և անցկացվել է 

Աբովյան, Գետարգել համայնքների ղեկավարների հերթական ընտրություններ: 2019 

թվականի դեկտեմբերի 8-ին կազմակերպվել և անցկացվել է Ողջաբերդ  համայնքի 

ղեկավարի հերթական ընտրություն: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն մարզի 

համայնքներում 2019 թվականի ընթացքում կայացվել է ավագանու՝ 2503, համայնքի 

ղեկավարի՝ 14250  որոշում: 

Մարզի համայնքներում 2019 թվականին գործունեություն են իրականացրել 

1929 առևտրի, 315 հանրային սննդի, 413 կենցաղային ծառայության օբյեկտներ: 2019 

թվականի ընթացքում ստուգումներ են կատարվել 851 առևտրի, 145 հանրային սննդի, 

83 կենցաղային ծառայության օբյեկտներում: 2019 թվականին ընդունելություններին 

դիմած քաղաքացիների թիվը համայնքների ղեկավարների մոտ կազմում է 10002, 

համայնքների ավագանու անդամների մոտ՝ 435, իսկ ընդունելություններին 

մասնակցած քաղաքացիների թիվը համապատասխանաբար կազմում է՝ 9642 և 429: 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2019 թվականին համայնքների ղեկավարների կողմից մարզպետարան է 

իրազեկվել 1130 շինարարության թույլտվություն, նախորդ տարվա 692-ի համեմատ, 

որոնցից՝ 646-ը բնակելի տան, 179-ը հասարակական և արտադրական, իսկ 305-ը 

օժանդակ(19 քանդման թույտվություններ), 181 ավարտական ակտեր, որոնցից՝ 102-ը 

բնակելի տան, 59-ը հասարակական և արտադրական, իսկ 20-ը օժանդակ: 
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Մարզի 32 համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվում է 52 

շինարարական աշխատանքներ` շուրջ 2 մլրդ դրամ պայմանագրային արժեքով, 

որոնցից մեկի (Արզնի մշակույթի տուն) պայմանագիրը լուծարված է և ևս մեկը 

(Զովքի խորքային հոր) հանվել է ծրագրից, ինը ծրագրերի (Չարենցավանի 

ասֆալտապատում, Գողթի, Արամուսի, Գեղաշենի և Վերին Պտղնիի 

մանկապարտեզների կառուցում, Ծաղկաձոր համայնքի երեք ծրագրեր, Նոր Հաճնի 

մարզադահլիճի վերակառուցում) իրականացումը, ելնելով աշխատանքների 

ծավալներից, եղանակային և պայմանագրային պայմաններից 2020 թվական 

տեղափոխելու առաջարկով դիմել ենք ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին, իսկ մնացած աշխատանքները գտնվում են 

կատարման տարբեր փուլերում, 23 ծրագրեր արդեն իսկ ունեն ընդունող 

հանձնաժողովների ավարտական ակտեր: 

2019 թվականի ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվել են ՀՀ 

Կոտայքի մարզի Գետարգել և Նոր Երզնկա համայնքների նոր թաղամասերի, ինչպես 

նաև Ակունք համայնքի Սևաբերդ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքները: 

Կամարիս, Նոր Արտամետ և Քանաքեռավան համայնքներում իրականացվել 

են փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման և վերականգնման 

աշխատանքներ: 

Մարզի 5 համայնքներում(Կամարիս, Հատիս, Գեղաշեն, Զովունի և 

Ձորաղբյուր) իրականացվել են խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման և հիմնանորոգման, 

2(Նոր Գյուղ և Նոր Գեղի) համայնքներում՝ կոյուղու արտաքին ցանցի կառուցման 

աշխատանքներ, 2 համայնքներում՝ խմելու և ոռոգման ջրի խորքային հորերի 

հորատման աշխատանքներ: 

2019 թվականին մարզի 14 համայնքների կողմից համայնքային բյուջեների 

միջոցներով  իրականացվել  են 287 մլն. 206 հազար դրամի ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ: 

21 համայնքների կողմից իրականացվել են 129 մլն. 520 հազ. դրամի փողոցային 

լուսավորության աշխատանքներ: 

Հրազդան համայնքի կողմից իրականացվել են 18 մլն.673 հազ. դրամի 

բազմաբնակարան շենքերի  վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ: 

2019 թվականին սուբվենցիոն ծրագրերով մարզի Բալահովիտ, Բյուրեղավան, 

Առինջ, Ակունք, Թեղենիք, Նոր Երզնկա, Սոլակ, Արզնի, Արգել, Ծաղկաձոր, Մրգաշեն, 

Պտղնի, Գետամեջ, Նոր Արտամետ համայնքներում իրականացվել են 

ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման և բարեկարգման 

աշխատանքներ: 

2019 թվականին հետևողական աշխատանքների արդյունքում թվով 34 ԱԳԼՃԿ-

ներից 33-ում հասարակական զուգարաններն արդիականացվել և բերվել են 

հասարակական զուգարանների նկատմամբ՝ ուղեցույցում նշված պահանջներին 

համապատասխան վիճակի: 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Մարզում գործում են 31679 գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ 

տնտեսություններ: Մարզի հողային հաշվեկշիռը հետևյալն է` գյուղ. նշանակության 

հողեր` 154622.1 հեկտար, այդ թվում` վարելահողեր` 37708.4 հեկտար, բազմամյա 

տնկարկներ` 2779.6 հեկտար, խոտհարք` 11257.0  հեկտար, արոտներ` 78922.0 

հեկտար, այլ հողտեսքեր` 23843.1 հեկտար:  2019թ. բերքի տակ կատարվել է 14895 

հեկտար գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանք այդ թվում հացահատիկային 

մշակաբույսեր 10611 հա /աշնանացան- 4006 հա, գարնանացան- 6605 հա/, 

հատիկաընդեղեն՝ 228 հա, կարտոֆիլ՝ 641 հա, բանջարեղեն՝ 918 հա, տեխնիկական 

մշակաբույսեր՝ 63 հա և կերային մշակաբույսեր՝ 2404հա, ծաղիկ 30 հա: 

Ընթացիկ տարում գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի համախառն 

բերքը կազմել է՝ 

հացահատիկ և ընդեղեն   - 14680 տոննա, 

կարտոֆիլ    - 12007 տոննա, 

բանջարեղեն - 12506 տոննա, 

պտուղ և հատապտուղ– 14945 տոննա, 

խաղող- 146 տոննա, 

կուտակվել է խոտ – 24436 տոննա, 

կուտակվել է ծղոտ  - 6000 տոննա: 

2020 թվականի բերքի տակ կատարվել է 3500 հա աշնանացան հացահատիկի 

ցանք, ջերմատներում և ջերմոցներում արտադրվել է՝ բանջարեղեն  2106 տոննա, 

ծաղիկ՝  19719350 հատ: 

Մարզում դրական տեղաշարժերից առանձապես կարևորվում է փակ գրունտի 

բանջարեղենի և հատապտղի արտադրության ավելացումը, ջերմոցների տարածքը 

2019 թվականին կազմել է 91.54 հա, որից բանջարեղենի արտադրություն՝ 57.84 հա 

/Հրազդան, Ձորաղբյուր, Նոր Գեղի, Արամուս/, ծաղիկի արտադրություն՝ 20.5 հա  

/Գողթ, Մայակովսկի/, ելակի արտադրություն՝ 13.2 հա /Նոր Գեղի, Ակունք, 

Կամարիս/,  պարբերական աճի միտում է նկատվում նաև տեխնիկական 

մշակաբույսերի (կտավհատ, ծխախոտ) ցանքերի նկատմամբ, որոնք 1 հա-ի հաշվով 

բարձր եկամուտ են ապահովում: 

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապահությունը: 

Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր եղջերավոր անասունների 

գլխաքանակի շուրջ 7.8%-ը /52.4 հազար գլուխ/ ոչխարների և այծերի` 5.8%-ը /37.8 

հազար գլուխ/ և խոզերի` 10.1%-ը /24.1 հազար գլուխ/, 2019 թվականի հունվար- 

սեպտեմբեր ամիսներին իրացվել է՝ 
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գյուղատնտեսական կենդանի և թռչուն սպանդի համար /կենդանի քաշով/ 7.7 

հազար տոննա, 

արտադրվել է կաթ 58.2 հազար տոննա, 

արտադրվել է ձու 105.7 մլն. հատ: 

2019թ. ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված գյուղատնտեսության 

ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրից 

օգտվել են շուրջ 430  շահառու: 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2019-2020 ուսումնական տարում մարզային ենթակայության ուսումնական 

հաստատություններում սովորում են 34059 աշակերտներ,  առաջին դասարան են 

հաճախում 3650 աշակերտներ: 

2019 թվականին մարզպետի՝ ապրիլի 9-ի N81-Ա որոշմամբ ձևավորվել  և 

հաստատվել են  մարզի դպրոցների  կոլեգիալ կառավարման մարմինների նոր 

կազմերը, իսկ ընթացիկ ժամանակահարվածում կազմերում կատարվել են 40 

փոփոխություններ՝ 19-ը  ծնողական, 6-ը մանկավարժական, 8-ը վերադասի, 6-ը 

համայնքի  և 1-ը՝ ՀՀԿԳՄՍ նախարաության, որոնք սահմանված կարգով 

հաստատվել են: 

Մարզի 11 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներառական 

կրթություն  են ստանում  200 աշակերտներ: Դպրոց ժամանակավոր չհաճախող 34 

աշակերտների համար կազմակերպվել են տնային ուսուցում: Կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար առավել 

մատչելի միջավայր ստեղծելու նպատակով Չարենցավանի N6  դպրոցում կառուցվել 

են թեքահարթակներ, ինչպես նաև հարմարեցված սանհանգույցներ, Արամուսում 

վերանորոգվել և կահավորվել է ռեսուրս սենյակ: 

Մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում լոկալ ջեռուցմամբ  

ապահովված են 90 դպրոցներից 75-ը, իսկ 15-ը ջեռուցվում են  էլեկտրական 

ջեռուցիչներով  և վառարաններով: 2019 թվականից արդեն լոկալ ջեռուցմամբ 

ջեռուցվել են Նոր Արտամետի, Արագյուղի  միջնակարգ  և Գառնի բանավանի 

հիմնական դպրոցները:      Հաշվետու  տարվա վերջին հանրակրթական դպրոցների 

ջեռուցման համակարգերի արդիականացման նպատակով Կոտայքի մարզպետի 

որոշմամբ Ֆանտանի, Գետամեջի, Փյունիկի և Արտավազի միջնակարգ   դպրոցներին 

հատկացվել է 5 մլն.-ական դրամ: Ներկա պահին ջեռուցման  համակարգերի 

ձեռքբերման և տեղադրման  աշխատանքները ավարտական փուլում են: 22 

համայնքներում, ուր դեռևս չկան նախադպրոցական հաստատություններ, 

դպրոցներում գործում են նախակրթարաններ: Համաշխարհային բանկի կողմից 

ֆինանսավորվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում 2019 

թվականին նախակրթարաններ են  հիմնվել Հրազդանի N7 և Կարենիսի միջնակարգ 

դպրոցներում:  Նախակրթարանները ստացել են նոր գույք և արդեն գործում են: 
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Մարզի 90 ուսումնական հաստատություններից 85-ում իրականացվում է 

«Դպրոցական սնունդ» ներդրումային ծրագիրը ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ-ի 

«Պարենի համաշխարհային ծրագիր»  համագործակցությամբ: Այս ծրագիր 

արդյունքում   15583 տարրական դասարանների աշակերտները և նախակրթարանի 

սաները  ապահովված են ամենօրյա տաք սննդով։ Բյուրեղավանի, Չարենցավանի N6 

հիմնական և Քաղսիի միջնակարգ դպրոցների խոհանոցներն ամբողջությամբ  նոր 

գույքով կահավորվել են ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրով: 

Հաստատություններում իրականացվող ուսումնադաստիարակչական 

գործունեության և    աշակերտների համար անվտանգ ու հարմարավետ  պայմաններ  

ապահովելու նպատակով ամբողջությամբ ցանկապատվել են Նոր Հաճնի N1, 

Եղվարդի N3, Բյուրեղավանի հիմնական և Բալահովիտի միջնակարգ դպրոցների 

բակերը: 

Մարզպետարանի և «Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների 

միություն» ՀԿ համագործակցության արդյունքում՝ վաղ տարիքից ինժեներական 

կրթությունը հասանելի դարձնելու նպատակով մարզի 12 դպրոցներում ներդրվել է 

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաներ: 

       «Մարզական գույքով ապահովում»   ծրագրի շրջանակներում մարզի 46 

ուսումնական հաստատություններ համալրվել են 7 անուն մարզագույքով: Հարկ ենք 

համարում նշել, որ շուրջ  20 տարի  այս ծավալի  մարզագույք  դպրոցներին չէր  

տրամադրվել: 

«Մշակութային միջոցառումների իրականացում ՀՀ մարզերում»  պետական 

ծրագրի շրջանակներում  կազմակերպվել են`   Հովհաննես Թումանյանի   150- 

ամյակին  նվիրված  ասմունքի և հեքիաթասացության  մարզային   մրցույթ- 

փառատոն, Հայ ժողովրդական և հոգևոր- դասական երգի  մարզային մրցույթ-

փառատոն/ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին/, մարզի երաժշտական, 

արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների սաների մրցույթ-փառատոն,  

գեղանկարչության  մարզային  ցուցահանդես`  տարբեր  սերունդներ  ներկայացնող    

մարզի 26 գեղանկարիչների   մասնակցությամբ։ 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական  մրցույթում  մարզի  

հավաքականը հանրապետությունում ճանաչվել է լավագույնը: «Լավագույն 

նախադպրոցական մարզական  հաստատություն» մրցույթի եզրափակիչ փուլում  

Հրազդանի թիվ 9  մանկապարտեզը գրավել է  3-րդ տեղը: 

Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության 8-12-ր դասարանների 

աշակերտների սպարտակիադայի շրջանակներում  անցկացվող հրաձգության 

մրցումներում  մարզի հավաքականը զբաղեցրել է 2-րդ  տեղը` զիջելով միայն 

Արցախի թիմին: 

ՀՀ դպրոցականների սպարտակիադայի շրջանակում անցկացված շախմատի 

եզրափակիչ մրցաշարում մարզի հավաքականը գրավել է 2-րդ տեղը: 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԲՈՎՅԱՆԻ, ՀՐԱԶԴԱՆԻ, ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԵՎ 

ԵՂՎԱՐԴԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

Կոտայքի մարզի առողջապահական համակարգում գործում են 40 

բուժհաստատություններ, որոնցից   5ը համայնքային ենթակայության («Մեղրաձորի 

ԲԱ», «Լեռնանիստի ԲԱ», «Առինջի ԲԱ», «Բուժականի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ներ և 

«Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ) և 35-ը մարզպետարանի. 

ընդհանուր 4 բժշկական կենտրոններ, 2 պոլիկլինիկա, 1 ծննդատուն, 1 մարզային 

արյան բանկ, 21 առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն, 9 բուժ. 

ամբուլատորիա և 2 առողջության կենտրոն: Մարզի մահճակալային ֆոնդը կազմում է 

253 մահճակալ, իսկ բժշկական հաստատություններում հաշվառված է շուրջ 264 000 

բնակիչ: 

2019 թվականի ընթացքում առողջապահության և սոցիալական 

ապահովության ոլորտում իրականացվել են բազմաթիվ աշխատանքներ, 

մասնավորապես. 

 

 2019թ-ի ընթացքում տնտեսված սեփական միջոցների հաշվին վերանորոգման 

աշխատանքներ են իրականացվել Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության 

«Չարենցավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում՝ տրամադրվող բժշկական 

ծառայությունները մեկ շենքում կենտրոնացնելու համար` պոլիկլինիկ 

մասնաշենքը հիվանդանոցային մաս տեղափոխելու միջոցով: Վերանորոգման 

և գույքով հագեցման նպատակով ծախսվել է մոտ 91 մլն. ՀՀ դրամ:  

 «Ռ.Հարությունյանի անվան Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն տնտեսված 

միջոցների հաշվին, ձեռք է բերել աուդիոմետրիայի սարք և 

ֆիբրոգաստրոսկոպ՝ ընդհանուր շուրջ 8 մլն  ՀՀ դրամ արժողությամբ: 

 «Աբովյանի ծննդատուն» ՊՓԲԸ –ի կողմից լիզինգային պայմանագրով  ձեռք է 

բերվել ուլտրաձայնային և դոպլեր հետազոտման սարք` մոտ  11 մլն ՀՀ դրամ 

արժողությամբ: 

 2019թ-ի ընթացքում մարզի առողջապահական հաստատություններում 

գրանցվել է վճարովի ծառայությունների աճ . 2018թ-ի համեմատ շուրջ 157 մլն 

դրամի չափով, ընդհանուր շուրջ 642 մլն ՀՀ դրամ: 

 Բժշկական հաստատությունների տնօրենների կողմից առկա ֆինանսական 

միջոցների շրջանակներում վերանայվել են նաև բժշկական 

հաստատություններում աշխատող բժշկական և այլ հաստիքային 

աշխատակիցների աշխատավարձերը: 

 2019թ-ին մարզպետարանի ենթակայության բժշկական 

հաստատություններում պետ. պատվերով իրականացված ծառայությունների 

ընդհանուր գումարը կազմել է շուրջ 3 մլրդ 574 մլն ՀՀ դրամ, իսկ մարզում 

գործող ուղեգրող հանձնաժողովների կողմից քաղաքացիներին տրամադրվել 

են  47 ուղեգրեր: 

 ՀՀ ԱՆ հետ պայմանավորվածության արդյունքում Աբովյան և Հրազդան ԲԿ-

ներին տրվել են լրացուցիչ ֆինանսավորում, ամռան ամիսներին ուրբաթ, 
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շաբաթ և կիրակի օրերին  մայրուղու  Երևան-Սևան  հատվածի 3 

հենակետերում  շտապ բժշկական օգնության ծառայության  լրացուցիչ  

հերթապահություններ սահմանելու համար, իսկ դեկտեմբերից նաև 

Ծաղկաձոր քաղաքի ճոպանուղու տարածքում առկա է ամենօրյա շտապ. 

օգնության հերթապահություն: 

 2019թ-ի դեկտեմբերի դրությամբ մարզպետարանի ենթակայության բուժ. 

հաստատություններից 26-ում առկա են տնօրենի թափուր հաստիքներ, որոնք 

նախատեսված է համալրել մինչև 2020թ-ի ավարտը, ինչպես 

նաևնախատեսվում է 2020թ-ի մարտ –ապրիլ ամիսներին մարզի բուժ. 

հաստատություններում կազմակերպել թափուր հաստիքների մրցույթներ՝ 

ընդհանուր շուրջ 50 միավոր: 

 Ծննդօգնության ծառայություններ մատուցող առողջապահական 

հաստատություններում գրանցվել է 1 872 ծնունդ : 

 2019թ-ի ընթացքում մարզի առողջապահական 10 / Հրազդան ԲԿ, Աբովյանի 

ԲԿ, Գեղաշենի, Զովունիի, Մրգաշենի, Նոր Երզնկայի, Ակունքի , Քասախի 

ԱԱՊԿ, Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ և Արգելի ԱԿ / հաստատություններում 

մարզպետարանի կողմից իրականացվել է ներքին աուդիտ, որի արդյունքում 3 

հաստատությունների տնօրենների նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական 

տույժ/ Հրազդան ԲԿ, Նոր Երզնկա ԱԱՊԿ – խիստ նկատողություն, Գեղաշենի 

ԱԱՊԿ –նկատողություն/: 

 

2019թ. դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ մարզի 4 սոցիալական աջակցության 

տարածքային գործակալություններում  հաշվառվել են 11 270 ընտանիքներ, որից 

նպաստառու են 7940 ընտանիքներ: Սոցիալական համագործակցության 

համակարգող խորհուրդների առաջարկությամբ տարվա ընթացքում հրատապ 

դրամական օգնություն է տրամադրվել 1913 ընտանիքի, որոնց կարիքավորության 

միավորը ցածր է եղել 30 միավորից: 

Նպաստառու ընտանիքների թվի հաշվարկով աղքատության մակարդակը 

մարզում կազմում է շուրջ 21%, սակայն վիճակագրական տվյալներով աղքատության 

մակարդակը հասնում է մինչև 31 %, որից ծայրահեղ աղքատ են համարվում 2.5 %:  

 Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրին մասնակցել են մարզի 8 

համայնքներ, 35 շահառուներով: 2019թ. ծրագրի իրականացման համար 

նախատեսված էր շուրջ 12 մլն դրամ:  

Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 

աջակցության տրամադրման ծրագրին մասնակցել են մարզի 11 համայնքների 299 

շահառուներ: 2019թ. ծրագրի իրականացման համար նախատեսված էր շուրջ 75  մլն. 

ՀՀ դրամ:  

2019 թվականի աշնանը մարզի 4 սոցիալական աջակցության տարածքային 

գործակալությունները և   զբաղվածության տարածքային 4 կենտրոնները համատեղ 

սկսեցի իրականացնել «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցություն տրամադրելու» ծրագիրը: 
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Աջակցություն է տրամադրվել 66 ընտանիքների՝ յուրաքանչյուրին 540 հազար դրամ,  

այդ թվում 55–ը նպաստառու ընտանիքներ են: 

2019թվականին մարզում կազմակերպվել է 3  «Աշխատանքի տոնավաճ» 

միջոցառում, 85 գործատուների 330 թափուր աշխատատեղերի հայտերով: 

«Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրով մարզում 

գործում են 6 մանկապատանեկան ճամբարներ, որտեղ իրենց ամառային հանգիստն 

են անցկացրել զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների, աշխահազորայինների և 

կարիքավոր ընտանիքների 4680 երեխաներ` երեք հերթափոխով: Մարզին 

հատկացված էր 235 տեղ: 

Կոտայքի մարզպետարանի այլ նպաստներ պետ.բյուջեից հոդվածով  մարզպետի 

88 որոշումներով մարզի 872 ընտանիքի տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն 

շուրջ  23 մլն 500  հազ. ՀՀ դրամ չափով:  

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Մարզպետարանի ապարատի պահպանման ծախսերի համար 2019թ. ՀՀ 

պետական բյուջեով նախատեսվել էր 637,239.3 հազար դրամ, որից փաստացի 

ծախսվել է 624,029.5 հազար դրամ, որը կազմում է 97,9%, իսկ տնտեսված գումարը` 

13,209.8 հազար դրամը գոյացել է աշխատավարձի, էներգետիկ ծառայություններ, 

կապի ծառայություններ և այլ հոդվածների տնտեսումներից: 

Մարզպետարանի կարողությունների զարգացման ծրագրով 5931.2 հազար 

դրամից ծախսվել է 4511.4 հազար դրամ կամ փաստացի ծախսը կազմել է 76.06%: 

Խնայված 1419.8 հազար դրամը հետ է վերադարձվել պետական բյուջե: 

Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և 

շահագործման համար 2019թ. ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվել էր 141,536.0 

հազար դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 141.189.3 հազար դրամ, տնտեսումը կազմել 

է 346.7 հազար դրամ: 

Մշակութային ծրագրերի գծով 2019թ. բյուջեով պլանավորվել էր 5,294.4 հազար 

դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 4,840.0 հազար դրամ, տնտեսումը կազմել է 454.4 

հազար դրամ: 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային-փողային և լարային 

նվագարանների գծով ուսուցում ծրագրով նախատեսված 59,035.9 հազար դրամը 

ամբողջությամբ ծախսվել է: 

Այլընտրանքային ծառայություններ հոդվածով նախատեսվել էր 2,400.0 հազար 

դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 2,313.1 հազար դրամ, տնտեսումը կազմել է 86.9 

հազար դրամ: 
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2019 թվականին մարզի մի շարք դպրոցներում իրականացվել են ընթացիկ և 

կապիտալ վերանորոգումներ՝ դրամական արտահայտությամբ շուրջ 116.1 մլն դրամի 

չափով: 

Կրթական ծրագրերի գծով 2019թ. ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվել էր 

6,457,356.8 հազար դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 6,416,062.3 հազար դրամը, կամ 

տնտեսումը կազմել է 41,294.5 հազար դրամ: 

Ըստ կրթական ծրագրերի այն ունի հետևյալ պատկերը` 

Հանրակրթական ծրագրերի գծով նախատեսված 6,087,057.4 հազար դրամից 

փաստացի ծախսվել է 6,056,184.2 հազար դրամ: Տնտեսվել է 30,873.2 հազար դրամ, 

որը առաջացել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ ուսուցչական անձնակազմի 

աշխատավարձի 10% ավելացման վարահաշվարկի արդյունքում: 

Հատուկ կրթություն ծրագրի գծով նախատեսված 118,550.5 հազար դրամից 

փաստացի ծախսվել է 116,495.7 հազար դրամ: Տնտեսումը կազմել է 2,054.8 հազար 

դրամ, որը փոխանցվել է ՀՀ պետական բյուջե: 

Ներառական կրթություն ծրագրով 2019 թվականին նախատեսված 106,287.3 

հազար դրամից ծախսվել է 98,872.6 հազար դրամ: Տնտեսվել է 7,414.7 հազար դրամ, 

որը առաջացել է սննդի վերահաշվարկի  արդյունքում: 

Նախադպրոցական կրթություն ծրագրով 2019 թվականին նախատեսված 

75,129.5 հազար դրամից ծախսվել է 74,177.7 հազար դրամ: Տնտեսվել է 951.8 հազար 

դրամ, որը առաջացել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ ուսուցչական անձնակազմի 

աշխատավարձի 10% ավելացման վարահաշվարկի, ինչպես նաև ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետի որոշմամբ թվով 1 դպրոցից (Հրազդանի թիվ2 հիմնական դպրոց, 5 

երեխայի հաշվարկով – 174.0 հազար դրամ) պահված գումարի արդյունքում: 

Մնացած բոլոր կրթական ծրագրերի գծով ֆինանսավորումը իրականացվել է 

ամբողջությամբ: 

Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագրով նախատեսված 70,332.1 

հազար դրամը  ծախսվել է ամբողջությամբ: 

Տարվա կտրվածքով մարզի համայնքների սեփական եկամուտների 

հավաքագրումը վեց հարկատեսակների գծով 108,3 տոկոս: 

 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տարվա փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 32685 փաստաթուղթ, որից` 

2591 դիմումներ քաղաքացիներից: 

Մարզպետի մոտ կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցել են 196 

քաղաքացի: 
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ՀՀ Տարածքային կառավարման և Ենթակառուցվածքների նախարարություն 

ներկայացվել է հողի հարկի և գույքահարկի 82000 անդորրագիր ստանալու հայտ: 

Ստացվել և բաշխվել է  70200 անդորրագիր: 

Հանդիսանալով Կոտայքի մարզպետարանի կարիքների համար բյուջետային 

հատկացումների հաշվին իրականացվող գնումների համակարգող՝ իրականացվել են 

համապատասխան գործառույթներ. կազմվել և հաստատվել են գնման հայտերը, 

որոնք ներառում են գնման առարկայի բնութագրերը, մասնավորապես կազմվել է ԳՀ 

գնման ընթացակարգի  8  և ԷԱՃ ընթացակարգի 2 հրավեր: Մասնակցել ենք 

մարզպետարանի  ակտիվների գույքագրման և մարզպետարանի ենթակայության 

հիմնարկների լրիվ մաշված (օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրսգրման 

աշխատանքներին: 

Աջակցություն է ցույց տրվել ՌԴ մուտքի արգելք ունեցող ՀՀ քաղաքացիներին 

սահմանված նմուշի համապատասխան դիմումների լրացման, անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը ճիշտ ներկայացնելու հարցերում: ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական 

ծառայությունից ստացված ՌԴ մուտքի արգելք ունեցող ՀՀ քաղաքացիների 

դիմումների վերաբերյալ 15 պատասխանների մասին իրազեկել ենք 

դիմումատուներին: Աջակցություն է ցույց տրվել ՌԴ մուտքի արգելք ունեցող ՀՀ 

քաղաքացիներին սահմանված նմուշի համապատասխան դիմումների լրացման, 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ ներկայացնելու հարցերում: 

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ 

2019 թվականի  ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի 

մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի կողմից ստուգանշվել է Հայաստանի 

Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի 325 որոշումներ, 249  կարգադրություններ, 

գլխավոր քարտուղարի 562 հրամաններ: 

Ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 42 

համայնքների ավագանիների թվով 2503 որոշումներ, համայնքներիի ղեկավարների՝ 

14250  որոշումներ, արձանագրված թերությունների վերաբերյալ  ներկայացվել են 

համապատասխան  առաջարկություններ` գործող օրենսդրությանը 

համապատասխանեցնլու վերաբերյալ: 

 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի 2017-

2025թթ. զարգացման ռազմավարությունից  բխող 2019թ. գործունեության ծրագրի 

մոնիթորինգի տարեկան  հաշվետվության կազմման, ինչպես նաև 2020 թվականի 

գործունեության ծրագրի մշակման աշխատանքներ. համապատասխան 

փաստաթղթերը սահմանված ժամկետում ներկայացվելու են ՀՀ տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: 
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Արտաքին կապերի ոլորտում մարզի  համայնքների և այլ երկրների մարզերի 

ու համայնքների միջև համագործակցության հաստատման, զարգացման  

ուղղությամբ կատարվել են  մի շարք աշխատանքներ, պարբերաբար ՀՀ տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն են ներկայացվել 

համապատասխան հաշվետվություններ: 

Կազմակերպվել են մարզում 2019-2025թթ. Հայաստանի տարածքային 

զարգացման ռազմավարության հանրային խորհրդատվությունների անցկացման 

աշխատանքներ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են մարզի զբոսաշրջային 

ներուժի, առկա տարածքների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և 

վերլուծական աշխատանքներ: Կազմվել են մարզի թիրախային համայնքների 

զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, որոնք ներկայացվել են ՀՀ 

էկոնմիկայի նախարարության  զբոսաշրջության կոմիտե: 

Օգոստոսի 17-ին Ծաղկաձորում կազմակերպվել է  «Իմ քայլը հանուն Կոտայքի 

մարզի» ներդրումային համաժողովը, որի նպատակն էր համախմբել պետական և 

մասնավոր հատվածին, ակտիվացնել ներդրումային միջավայրը մարզում, 

հաստատել նոր փոխշահավետ գործակցային կապեր գործարար ոլորտում, մարզի 

տնտեսության և համայնքների զարգացման գործընթացներին ներգրավել 

Հայաստանում և արտերկրում իրենց գործունեությունն իրականացնող 

գործարարների: Համաժողովին զուգահեռ անցկացվեց տեղական արտադրանքի 

էքսպո-ցուցահանդես: 

Ընդհանուր առմամբ բիզնես ֆորում ներկայացվեցին 25 ներդրումային ծրագրեր, 10  

հաջողության պատմություններ: 

 

ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲԱԺՒՆ-ՄԱՐԶԱՅԻՆ 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2019թ. ընթացքում մարզի համայնքներում հողային օրենսդրության 

պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով 

իրավական և մասնագիտական վերահսկողություն իրականացնող աշխատանքային 

խմբի կազմում ընթացիկ ստուգումներ են իրականացվել մարզի 14 համայնքներում, 

որի արդյունքում Աբովյան, Արամուս, Թեղենիք, Մայակովսկի, Գառնի, Գեղադիր, 

Բյուրեղավան համայնքների ղեկավարները և Ջրվեժ համայնքի Զովք բնակավայրի 

վարչական ղեկավարը ենթարկվել են վարչական տույժերի: 

ՀՀ կառավարության 23.07.2015թ. թիվ 828-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 

հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր չունեցող համայնքներից 

ստացվել են թվով 42 միավոր հողամասերի գործառնական նշանակության 

փոփոխության առաջարկություններ, որոնցից 42 էլ  ստացել են մարզպետի 

համաձայնությունը և դրանց սահմանված կարգով տրվել է  համապատասխան 

ընթացք: 
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ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության (ԸԿԵԻՊ) 

բաժնի մասնագետների, խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների հետ 

համագործակցության արդյունքում /իրազեկում, անհատական աշխատանք/ 

շարունակվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած /ԱԾԽՄ/ և ԱԾԽՄ երեխաների 

թվին պատկանող հաշվառումից դուրս մնացած երեխաների և անձանց 

հայտնաբերումը և հաշվառումը: Այս պահին Կոտայքի մարզի ԱԾԽՄ երեխաների և 

ԱԾԽՄ երեխաների թվին պատկանող անձանց մարզային շտեմարաններով 

հաշվառված են 104 ԱԾԽՄ երեխաներ և ԱԾԽՄ երեխաների թվին պատկանող 

անձինք, որոնցից հաշվետու տարում  հաշվառվել են 3-ը, սահմանված տարիքը 

լրանալու և այլ /մահվան, կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու/ 

պատճառներով հաշվառումից հանվել են 8-ը: 

Համապատասխան շտեմարանում այժմ առկա են 65 ծնողազուրկ երեխաների 

և 39 ԱԾԽՄ երեխաների թվին պատկանող անձանց տվյալներ: ԱԾԽՄ 1 երեխա 

խնամվում է խնամատար ընտանիքում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզպետարանի աշխատակազմի ԸԿԵԻՊ 

բաժնի կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա մանկատուն է տեղավորվել 

4 երեխա, դուրս է գրվել 1 երեխա: 

Այս պահին հաշվառման մեջ են գտնվում 42 իրավախախտ անչափահասներ: 

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի կողմից ընդունվել են 325 որոշումներ, 249 

կարգադրություններ, իսկ գլխավոր քարտուղարի կողմից` 562 հրամաններ: 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի 2019 թվականի հաստիքացուցակում առկա են 

137 հաստիքներ (պաշտոններ), որից 4-ը վարչական պաշտոններ են, 7-ը` 

հայեցողական պաշտոններ, 115-ը քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ, 2-ը՝ 

քաղաքացիական աշխատանք կատարողի պաշտոն և 9-ը՝ տեխնիկական 

սպասարկում իրականացնող անձնակազմի պաշտոններ: Պաշտոնի են նշանակվել 8 

անձ, որից 3-ը՝ հայեցողական, 2-ը քաղաքացիական աշխատանք կատարողի և 3-ը՝ 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի պաշտոններում: 

Պաշտոնից ազատվել են՝ 6 անձ, որից 1-ը՝ վարչական, 2-ը՝ հայեցողական և 3-ը՝ 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի պաշտոններից: 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

անվանացանկում առկա են քաղաքացիական ծառայության 115 պաշտոններ, որից 

26-ը թափուր են: Պաշտոններից ազատվել են 11 քաղաքացիական ծառայողներ՝ 7-ը 

անձնական դիմումի համաձայն, 3-ը քաղաքացիական ծառայության պաշտոն 
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զբաղեցնելու՝ օրենքով սահմանված առավելագույն տարիքը լրանալու հիմքով (65 

կամ 66 տարեկան) և 1-ը ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական 

դատավճռի հիմքով: Վերապատրաստվել են 42 քաղաքացիական ծառայողներ: 

Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

համար կնքվել են 13 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր, լուծվել են՝ 7-ը: 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործում են 8 

առողջապահական բաժնետիրական ընկերություններ և 27 առողջապահական 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ: Թափուր են 5 առողջապահական 

բաժնետիրական ընկերության և 21 առողջապահական պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների տնօրենների պաշտոններ: Պաշտոններից ազատվել են 3 

առողջապահական բաժնետիրական ընկերությունների և 4 առողջապահական 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ: 1 առողջապահական 

բաժնետիրական ընկերության և 1 առողջապահական պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության տնօրենների աշխատանքային պայմանագրի գործողության 

ժամկետը երկարաձգվել է 2 տարի ժամկետներով: 1 առողջապահական 

բաժնետիրական ընկերության և 3 առողջապահական պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների տնօրեններ ենթարկվել են կարգապահական 

պատասխանատվության` «Նկատողություն» և «Խիստ նկատողություն» 

կարգապահական տույժի: 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործում են հանրակրթական, 

հատուկ հանրակրթական, մարզական և մշակութային 93 պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ, որից՝ 1 մշակույթի կենտրոն, 2 մարզադպրոցներ, 59 

միջնակարգ դպրոցներ, 30 հիմնական դպրոցներ և 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց: 

Թափուր է 7 պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոն: 

Նշանակվել են 17 պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ: 

Ազատվել են 19 պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեններ, որից 2-ը 

անձնական դիմումի համաձայն, 12-ը՝ պայմանագրի գործողության ժամկետը 

լրանալու հիմքով և 5-ը՝ պաշտոնավարման առավելագույն տարիքը լրանալու հիմքով 

(65 տարեկան): 13 պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ 

ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության` 7-ը «Նկատողություն» և 

6-ը «Խիստ նկատողություն» կարգապահական տույժի: 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ 

ԲԱԺԻՆ 

2019 թ.-ի ընթացքում տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

բաժինն իր հիմնական խնդիրներին և նպատակներին համապատաuխան` կատարել 

է մարզպետարանի կողմից իրականացվող նախաձեռնությունների, աշխատանքային 

խորհրդակցությունների, հանդիպումների, քննարկումների, Կոտայքի մարզպետի, 

փոխմարզպետերի, մարզպետարանի պաշտոնատար անձանց այցելությունների, 

մարզի համայնքներում տեղի ունեցող իրադարձությունների լուսաբանման 

աշխատանքներ (շուրջ 750 թողարկում): 
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2019 թվականի ընթացքում պարբերաբար կազմակերպել է զանգվածային 

լրատվության ներկայացուցիչների հետ Կոտայքի մարզպետի հարցազրույցներն ու 

հանդիպումները: 

Ապահովել է մարզպետարանի և լրատվամիջոցների միջև կապն ու ակտիվ 

համագործակցությունը: 

Ապահովվել է օրենսդրությամբ պարտադիր հրապարակման ենթակա 

տեղեկությունների հրապարակումը տարին առնվազն մեկ անգամ: Մասնակցել է 

մարզպետարանում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություներին, 

քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ 

միջոցառումներին և ապահովել է դրանց հրապարակայնությունը: 

Իրականացրել է մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջի անխափան 

աշխատանքը: Մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջով իրականացրել է 

օրենսդրությամբ նախատեսված տեղեկատվության պատշաճ հրապարակում 

համապատասխան բաժիններում և ենթաբաժիններում: 

2019 թվականի ընթացքում Կոտայքի մարզպետարանի պաշտոնական 

կայքէջում ըստ անհրաժեշտության, ավելացվել են նոր բաժիններ: 

 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի 2019թ. տարեկան ծրագիրը պլանավորվել է 

ռիսկերի գնահատման հիման վրա և հանդիսանում է ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի 

2019-2021թթ. ռազմավարական ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: 2019թ. ներքին աուդիտի 

տարեկան ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 28.12.2018թ. N 393-Ա 

որոշմամբ, որով 2019թ. իրականացվել է թվով 36 աուդիտ, որից 1-ը` մարզպետարանի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներում, 3-ը` 100% պետական բաժնեմաս ունեցող 

ընկերություններում, 32-ը` պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում: 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2019թ-ին 

նախատեսված աշխատանքները իրականացվել են ամբողջ ծավալով: 

Աուդիտի արդյունքներով թվով 2 տնօրենի նկատմամբ կիրառվել է «խիստ 

նկատողություն», իսկ թվով 2 տնօրենի նկատմամբ` «նկատողություն» 

կարգապահական տույժերը: 

 

ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

2019 թվականի ընթացքում` զորահավաքային նախապատրաստության 

շրջանակներում բաժինը մշտապես համագործակցել է պետական կառավարման այլ 

մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզպետարանի այլ 

ստորաբաժանումների հետ: Մարզի համայնքներում իրականացվել են նաև 

զորահավաքային գործառույթների կատարման բարելավման և գաղտնի 



 

ՀՀ Կոտայքի  մարզպետի  2019թ. աշխատանքային գործունեության հաշվետվություն  

15 ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 

գործավարության վարման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման 

աշխատանքներ: 

Պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու շրջանակներում` ՀՀ 

կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն, ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարանում 2019 թվականի մայիսի 15-ին, հուլիսի 23-ին և նոյեմբերի 13-ին 

կազմակերպվել և անցկացվել են առանձնացված շտաբային մարզումներ: 2019թ. 

թվականի ապրիլի 26-ին` որպես մարզպետարանի ներկայացուցիչ բաժնի պետը 

մասնակցել է ՀՀ Լոռու մարզպետարանում կայացած ցուցադրական շտաբային 

մարզմանը, իսկ հունիսի 13-ին`  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 

նախարարությունում կայացած Քաղաքացիական պաշտպանության մարզային 

կապի ծառայության  վերաբերյալ խորհրդակցությանը: 2019թ. թվականի 

հոկտեմբերի 22-26-ը ընկած ժամանակահատվածում` բաժնի պետը մասնակցել է 

նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում կայացած ամենամյա հավաք-

պարապմունքներին: 

Բաժնի  լիազորությունների շրջանակներում իրականացվել են նաև 

սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը անցկացված ռազմավարական 

զորավարժությունների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներ, 

համագործակցելով մարզի զինվորական կոմիսարիատի և համայնքների հետ: 

 

 

 


