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ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂ
ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ

Համայնքի տարածքում գործում են համայնքի անհատ ձեռներեցների կողմից
շահագործվում են 2 խանութներ: Համայնքում գործում է <<բուժմանաբարձական կետ>>:


ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքը չունի գլխավոր հատակագիծ, որի պատճառը ֆինանասական միջոցների
բացակայությունն է:
Կենցաղային աղբի կուտակման համար համայնքից մոտ 3 կմ հեռավորության վրա
առանձնացված է
տարածք, որտեղ տեղափոխվում է համայնքի աղբը, որը
հավաքվում է ամսական չորս անգամ:
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Համայնքի վարչական տարածքը
Բնակավայրի տարածքը


3279.93 հա, որից`
26.81 հա

այդ թվում՝ կառուցապատվածը
Վարելահողեր
Արոտավայր
Հատուկ նշանակության
Մեկ հողաբաժնի չափը`
Դպրոց
Հուշարձան
Գերեզմանոց
Հատուկ պահպանվող

21.0 հա
203.40 հա
600.47
2426.54 հա
0.12 հա
1.0 հա
0.5 հա
3.0 հա
3.83 հա

Վարձակալությամբ է տրված մոտ 40 հա վարելահող և 15 հա արդյունաբերական
նշանակության:


ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ներհամայնքային ճանապարհները հիմնականում գրունտային են /մի մասը ասվալտ/
որոնց ընդհանուր երկարությունը մոտ 2 կմ է: Դաշտային ճանապարհները հողային են,
որոնց վիճակը բավարար չէ:



ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համայնքի տարածքում գործում են անհատ ձեռներեցների պատկանող 2 խանութներ,
որոնք հիմնականում փոքր խանութներ են և զբաղվում են խառը ապրանքների /սնունդ,
հագուստ, տնտեսական ապրանքներ և այլն/ վաճառքով: Համայնքում գործող գրանցված
ծառայություններ
/վարսավիրանոց,
կոշկակարանոց
և
այլն/
չկան:
Ցանկալի է , որ համայնքը ունենա վերոհիշյալ ծառայություններ:



ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ

Համայնքային կարևորագույն հարցերի լուծումը իրականացվում է ավագանու միջոցով
բնակչության շրջանում իրականացվող հարցազրույցների և հանդիպումների ընթացքում
արված առաջարկությունների հիման վրա: Առավել ծավալուն և կարևորագույն
հարցերի լուծման համար գումարվում են համայնքային ժողովներ:
Հանրային լսումների և քննարկումների արդյունքում է ընդունվել 2017թվականի բյուջեն:



ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Համայնքում ռիսկային է համարվում տարերային աղետները /կարկուտ, ուժեղ քամիներ,
ձնաբքեր, ցրտահարություններ, երաշտներ և այլն/:



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՊԱՌՄԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ :

Բուսաբուծության բնագավառում հիմնական արտադրանքը
հացահատիկային կուլտուրաների ցորենն է ու
գարին:
Համապատասխան տեխնիկա չունենալու և անհրաժեշտ քանակի ոռոգման
ջուր չունենալու պատճառով մեկ հեկտարից ստացվում է 6 ցենտներ
հացահատիկ, որը տրամադրվում է որպես անասնակեր:
Անասնապահության
բնագավառում
գյուղում կա 150 գլուխ կով, որի
միջին կաթնատվությունը չի գերազանցում 1200 լիտրը: Մսի և կաթի
արտադրությունը հազիվ բավարարում
ազգաբնակչության
պահանջները:
Բնամթերքի
և
պտղի
չնչին
ավելցուկով
կատարվում
է
ապրանքափոխանակություն գյուղացին արտաքին շուկա դուրս չի գալիս:



Համայնքի ուժեղ կողմերը
1. Համայնքում մեծ թիվ են կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողները:
2. Աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով կարելի է օգտագործել գյուղից 2,5-3 կմ
հեռավորության վրա գտնվող քարհանքը:
3. Խմելաջրի մատակարարումը կենտրոնացված է, և ինքնահոս կերպով ապահոված է
ողջ գյուղը:



Համայնքի թույլ կողմերը

ա. Համայնքը չունի անհրաժեշտ քանակությամբ ոռոգման ջուր:
բ. Մեծ է բնակարանի կարիք ունեցողների թիվը:
գ. Մեծանում է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը:
դ. Բարձր է գործազրկության մակարդակը:
ե. Գյուղը գազաֆիկացված չէ:
զ. Համայնքը չունի անհրաժեշտ քանակությամբ խմելաջուր:

է. Գյուղամիջյան
լուսավորությունը:

փողոցները

անբարեկարգ

վիճակում

են

և

բացակայում

է

ը. Հողերի ոչ բավարար մշակման և պարբերաբար կրկնվող բնակլիմայական աղետների
հետևանքով գյուղացու եկամուտները շատ ցածր են:



Պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի ազդեցությունը համայնքի վրա
ա. Վարչական շենքի կառուցման դեպքում
համայնքապետարանի գործունեության համար:

կստեղծվի հարմարավետություն

բ.Գազաֆիկացումը վերջնականապես կլուծի ազգաբնակչության
կոմունալ - կենցաղային բարենպաստ պայմաններ կստեղծի:

վառելիքի

և

գ.Փողոցների գիշերային լուսավորումը մատչելի կդարձնի ազգաբնակչության շարժը
և բնակավայրի տեսքի փոփոխություն կառաջացնի:
դ.Փողոցների ասֆալտապատումը երթևեկելի կդարձնի բնակավայրի փողոցները
հատկապես ձմեռային շրջանում:
ե. Կաթի ընդունման և մշակման կետի ստեղծումը կնպաստի նոր աշխատատեղերի
բացմանը



Պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի ազդեցությունը համայնքի վրա
ա. Վարչական շենքի կառուցման դեպքում
համայնքապետարանի գործունեության համար:

կստեղծվի հարմարավետություն

բ.Գազաֆիկացումը վերջնականապես կլուծի ազգաբնակչության
կոմունալ - կենցաղային բարենպաստ պայմաններ կստեղծի:

վառելիքի

և

գ.Փողոցների գիշերային լուսավորումը մատչելի կդարձնի ազգաբնակչության շարժը
և բնակավայրի տեսքի փոփոխություն կառաջացնի:
դ.Փողոցների ասֆալտապատումը երթևեկելի կդարձնի բնակավայրի փողոցները
հատկապես
ե. Կաթի ընդունման և մշակման կետի ստեղծումը կնպաստի նոր աշխատատեղերի
բացմանը
ձմեռային շրջանում:

