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Զեկույցը հայերեն հրատարակություն է, որը պատրաստել է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպությունը Տեխնիկական աջակցություն 6594.  «ՔՈՎԻԴ-19-ի հետևանքների 

հաղթահարում համայնքահեն միջամտություններով» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է 

Ասիական զարգացման բանկի և Բարգավաճ և կայուն Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոս Ճապոնիայի 

հիմնադրամի կողմից: Զեկույցի բովանդակությունը և արտահայտված տեսակետները միմիայն «Արմավիրի 

զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ինն են և կարող են չհամընկնել Ասիական զարգացման բանկի և Բարգավաճ և 

կայուն Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոս Ճապոնիայի հիմնադրամի տեսակետներին: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը խաթարել է սոցիալական և տնտեսական համակարգերն ամբողջ 

աշխարհում և նպաստել առկա խոցելիության ու անհավասարության պայմանների 

սրացմանը: Չնայած ճգնաժամը կանխարգելող ձեռնարկված և իրականացված 

միջոցառումների արագ իրականացմանը՝ ի նպաստ Հայաստանում հասարակական 

առողջության ազդեցության նվազեցման գործում, այնուամենայնիվ, բազմաթիվ 

գործատուներ նվազեցրել են իրենց եկամուտները, շատ ընտանիքներ կորցրել են իրենց 

եկամտի աղբյուրը, երեխաների համա կրթության հնարավորությունը, ինչպես նաև ի հայտ 

են եկել տարբեր այլ մարտահրավերներ համայնքների և ընտանիքների համար։ 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն 2021թ.-ից իրականացնում է «ՔՈՎԻԴ-19-ի 

հետևանքների հաղթահարում համայնքահեն միջամտություններով» ծրագիրը, որի 

հիմնական նպատակն է՝ մատուցել ծառայություններ, որոնք կթեթևացնեն համավարակի 

ազդեցությունն աղքատության մեջ գտնվող և խոցելի բնակչության վրա: 

 

Ծրագրային գործողություններն ու աջակցություններն առավել արդյունավետ և 

հասցեական իրականացնելու համար հետազոտություն է կատարվել ծրագրի թիրախ 5 

մարզերի 15 համայնքներում՝ պարզելու կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացման ծրագրերի հասանելիությունն ու օգտակարությունը, ինչպես 

նաև բացահայտելու համայնքների, բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական 

խնդիրներն ու կարիքները՝ կապված ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

 

Թիրախ մարզերն ու համայնքներ են. 

 Արարատի մարզ (Արտաշատ, Խարբերդ, Վերին Դվին համայնքներ) 

 Արմավիրի մարզ (Արմավիր, Բաղրամյան, Մեծամոր համայնքներ) 

 Գեղարքունիքի մարզ (Գավառ, Մարտունի, Գեղամասար համայնքներ) 

 Լոռու մարզ (Վանաձոր, Ախթալա, Գյուլագարակ համայնքներ) 

 Շիրակի մարզ (Գյումրի, Արթիկ, Սարապատ համայնքներ) 

 

Սույն զեկույցը ամփոփում է համակարգող քաղաքացիական վերապատրաստված խմբերի 

կողմից նշված 5 մարզերի 15 համայնքներում իրականացված հարցումների ժամանակ վեր 

հանված խնդիրներն ու բացահայտումները։ 
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ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ/ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
 

Հետազոտության նպատակն է՝ պարզել կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացման ծրագրերի հասանելիությունն ու օգտակարությունը թիրախ 

համայնքներում, ինչպես նաև բացահայտել համայնքների, բնակիչների և տնտեսվարող 

սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու կարիքները՝ կապված ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի 

ստեղծած իրավիճակով:  

 

Հետազոտությունն անցկացվել է սոցիոլոգիական քանակական և որակական մեթոդների 

համադրմամբ: Մասնավորապես իրականացվել են խորացված հարցազրույցներ թիրախ  

համայնքների ղեկավարների հետ, կազմակերպվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ 

համայնքների բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հետ առանձին-առանձին, 

ստանդարտացված հարցումներ բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հետ:  

 

Ստանդարտացված հարցումների համար ընտրանքն իրականացվել է՝ հաշվի առնելով 

համայնքի 18 տարեկանից բարձր ընտրանքային համախմբությունը՝ ըստ համայնքի 

ընտրացուցակների: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահականորեն:  

 

Նախապես մշակված մեթոդաբանության համաձայն քաղաքացիական խմբի անդամները 

նախ վերապատրաստվել են և որոշակի փորձառություն ձեռք բերել տվյալ տիրույթում  

հետազոտություն իրականացնելու գործում: Նման փորձառությունը խումբը ձեռք է բերել 

ուսուցման և գործիքների փորձարկման ժամանակ, որը կազմակերպվել էր մինչ 

հարցումները սկսելը: Շատ կարևոր էր նաև գործիքների կիրառման մեթոդական 

ցուցումների տրամադրումը խմբի անդամներին, ինչպես նաև վարքագծային և էթիկայի 

կանոններին ծանոթացնելը: 

Քաղաքացիական հասարակության խմբի անդամի վարքագծային կանոններն իրենց մեջ    

ներառում էին հետևյալ պարտադիր կետերը` 

 Ղեկավարվել հետազոտության իրականացման ուղեցույցով, 

 Հետազոտության ուղեցույցով նախատեսված շրջանակներից դուրս չծավալել այլ 

գործունեություն, 
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 Չօգտագործել հարցման այցերը քաղաքական, կրոնական, տնտեսական կամ այլ 

բնույթի գործունեություն ծավալելու նպատակով, 

 Ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք հարցազրույցների մասնակիցների 

նկատմամբ, 

 Չհաղորդել հարցումների ընթացքում ստացված տեղեկությունները երրորդ կողմին, 

 Անձնական նախաձեռնությամբ չհաղորդել և չհրապարակել հարցումների 

ընթացքում ստացված տեղեկությունները զանգվածային լրատվության միջոցներին, 

 Պահպանել հարցումների ընթացքում ստացված որևէ անհատական բնույթի 

տեղեկատվության գաղտնիությունը: 

 

Քաղաքացիական խմբի անդամի պարտականությունները. 

 

Քաղաքացիական խմբի անդամը պարտավոր էր` 

 Անցնել հատուկ ուսուցում և հետազոտության անցկացման բոլոր հարցերի շուրջ 

կիրառել ձեռք բերած համապատասխան գիտելիքները, 

 Ուշադիր ուսումնասիրել հետազոտության համար նախատեսված հարցման բոլոր 

ձևերը, 

 Կարողանալ բացատրել հարցման նպատակն ու խնդիրները, 

 Սահմանված ժամկետներում և որակով իրականացնել հարցազրույցները, 

 Չհրապարակել հարցվողների պատասխանների բովանդակությունը, 

 Պարտադիր հանձնել լրացված հարցաթերթերը մարզային համակարգողին: 

 

Հստակ կանոնակարգված էր խմբի անդամների գործունեության շրջանակները: Խմբի 

համար կազմված էր մեթոդական ցուցում խորացված հարցազրույցների, 

ստանդարտացված հարցազրույցների և ֆոկուս խմբերի վարման համար:  

 

Այսպիսով, 2020թ. դեկտեմբերից մինչև 2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում հարցումներ են 

իրականացվել թիրախ 15 համայնքներում: Իրականացված հարցումների բաշխումն ըստ 

համայնքների երևում է աղյուսակ 1-ում:     

 

 

 

 



 

 
 

6 

Աղյուսակ 1․ Իրականացված հարցումների տեսակն ու քանակն ըստ համայնքների․ 

 

 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հետ հարցում 

Ֆոկուս խմբ. 

քննարկում 

տնտ.սուբյեկտ 

ների հետ 

Ֆոկուս խմբ. 

քննարկում 

բնակիչների 

հետ 

Ստանդարտաց 

ված հարցումներ 

տնտ.սուբյեկտ 

ների հետ 

Ստանդարտաց 

ված հարցումներ 

բնակիչների հետ 

Արարատի 

մարզ  

3 3 3 15 60 

Արմավիրի 

մարզ  

3 3 3 15 60 

Գեղարքունիքի 

մարզ 

3 3 3 15 60 

Լոռու մարզ 

 

3 3 3 15 60 

Շիրակի մարզ 

 

3 3 3 15 60 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

15 15 15 75 300 
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ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 
 

Համառոտագիր. 

 
Ուսումնասիրվել են Արարատի մարզի Արտաշատ, Նոր Խարբերդ և Վերին Դվին 

համայնքների, բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու 

կարիքները՝ կապված ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

Համայնքներում վեր հանված հիմնական կարիքներն են. 

Արտաշատ.  

 Մանկապարտեզների բարեկարգում/սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

բարելավում, 

 Արտադպրոցական կենտրոնի բարեկարգում, 

 Ոռոգման ցանցի և բազմաբնակարան շենքերի բարելավում,  

 Հոգեբանական աջակցություն և իրազեկության բարձրացում համավարակի և 

պատվաստումների վերաբերյալ: 

Նոր Խարբերդ. 
 Խաղահրապարակների պակաս, 

 Մանկապարտեզի տարածքի մեծացում, 

 Բուժ.կենտրոնում մասնագետների ավելացում, 

 Փողոցների ասֆալտապատում: 

Վերին Դվին. 
 Դպրոցի վերանորոգում,  

 Մանկապարտեզի կարիք/մանկապարտեզ չկա, 

 Բուժ.սարքերի թարմացում, 

 Խաղահրապարակի կարիք/խաղահրապարակ չկա:  

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները բոլոր համայնքներում հետևյալներն են՝ համայնքի բնակչության 

կենսակերպի վատացում, սահմանափակումների հետևանքով եկամուտների նվազում, 

ինչպես նաև համայնքի բնակչության ֆինանսական կորուստներ՝ կապված տնային 

պայմաններում բուժվելու ծախսերի հետ։ 

 

Համայնքների երիտասարդության համար անհրաժեշտ ոլորտներ նշվեցին՝ օտար 

լեզուների, բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնների ստեղծումը, օնլայն 

մեթոդներով աշխատելու հմտությունների ուսուցումը, ինչպես նաև երիտասարդների 

համար ժամանցի վայրերի զարգացումը:  
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Տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ կարիք ունեն. 

 Տեխնիկական միջոցների տրամադրում, վերազինում 

 Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունների տրամադրում ինչպես 

տեխնիկապես, այնպես էլ՝ կարողությունների զարգացման միջոցով 

 Մասնագիտական վերապատրաստումների, խորհրդատվությունների, և 

մասնավորապես, մարքեթինգային դասընթացների անցկացում 

 Փորձի փոխանակման, ոլորտային աշխատանքների փորձի ուսումնասիրություն, 

հնարավորության ընձեռում:    

 

 
Համայնքապետերի հետ հարցումներ. 
 
Հարցման են ենթարկվել Արարատի մարզի Արտաշատ, Նոր Խարբերդ և Վերին Դվին 

համայնքների ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները: Ըստ այդմ, ստորև ներկայացված է 

յուրաքանչյուր համայնքում տիրող իրավիճակն ու կարիքները. 

 

Արտաշատ. 

 

Արտաշատ քաղաքը Արարատի մարզի վարչական կենտրոնն է, որը գտնվում է Արաքս 

գետի ափին, Արարատյան դաշտում՝ Երևանից 30կմ հարավ-արևելք: Քաղաքը գտնվում է 

Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի միջպետական նշանակության ճանապարհի վրա: 

Խոշորացման արդյունքում ներկայումս իր մեջ ներառում է 39 համայնք: 

 

Բնակչության թիվը՝ 109 545 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն 

ու դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

վերանորոգման կարիք ունի։ 

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝  համայնքն ունի 6 հանրակրթական 

դպրոց, որից 3-ը հիմնանորոգման կարիք ունեն, մյուս 3-ը՝ մասնակի:   

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքի մանկապարտեզներից 2-ն ունեն հիմնանորոգման 

կարիք (թիվ 1 և թիվ 6), ևս 3 մանկապարտեզ ունի մասնակի վերանորոգման, 

սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման կարիք (թիվ 3, 4 և թիվ 5)։ 
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 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքն ունի բժշկական 

կենտրոնը, որը վերանորոգված է: 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքն ունի մշակույթի տուն, որը վերանորոգման կարիք ունի:   

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքում գործող Ռ.Գոլեցյանի անվան 

մարզադպրոցի բասկետբոլի դահլիճը վերանորոգման կարիք ունի, 

բազմաբնակարան շենքերի խաղահրապարակները հիմնանորոգման կարիք ունեն:  

  Ճանապարհների վիճակ՝ միջհամայնքային ճանապարհներն ասֆալտապատման 

կարիք ունեն:   

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ առկա է միջհամայնքային 

տրանսպորտ, որը բարելավման կարիք ունի, իսկ նեհամայնքային տրանսպորտ չկա, 

սակայն վերջինիս կարիքը կա համայնքում: 

 Խմելու ջուր՝ համայնքն ապահովված է խմելու ջրով, հիմնականում այն 

կարգավորված է, որոշ տեղերում կան խնդիրներ:  

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում կա ոռոգման ջուր, սակայն կարիք կա ոռոգման ցանցի 

արդիականացման, կառուցման և վերանորոգման։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն ընդհանուր առմամբ գազաֆիկացված է, սակայն նոր 

բնակելի թաղամասում, որոշ ՀՈԱԿ-ներում գազաֆիկացման խնդիր կա։ 

 Այլ խնդիրներից նշվեցին՝ արտադպրոցական կենտրոնի հիմնովին վերանորոգման և 

երաժշտական դպրոցի մասնակի վերանորոգման կարիքները:  

 

Որպես համայնքի այլ հիմնական խնդիրներ, բացի վերոնշյալներից, նշվեցին՝ 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, նկուղների, մուտքերի և աստիճանավանդակների 
վերանորոգումը:   

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ համայնքի բնակչության կենսակերպի 

վատացում, սահմանափակումների հետևանքով եկամուտների նվազում։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը մեկուսացման մեջ գտնվող բնակչությանը 

տրամադրել է հումանիտար օգնություն սննդի տեսքով:  

Համայնքում որոշակի աջակցության ծրագրեր իրականացվել են հիմնականում սննդի 

փաթեթների բաշխման տեսքով, որոնք եղել են բարեգործական կազմակերպությունների 

կողմից:  
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Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեցին համայնքի ենթակառուցվածքների 

բարելավումը, մասնավորապես ոռոգման ցանցի և բազմաբնակարան շենքերի 

բարելավումը:  

 

Համայնքի երիտասարդության համար անհրաժեշտ ոլորտներ նշվեցին՝ օտար լեզուների, 

բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնների ստեղծումը, օնլայն մեթոդներով 

աշխատելու հմտությունների ուսուցումը, ինչպես նաև երիտասարդների համար ժամանցի 

վայրերի զարգացումը:  

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից հատկապես 

նշվեց աջակցություն տնտեսվարող սուբյեկտներին, այն է՝ անտոկոս վարկերի 

տրամադրում:   
 

Նոր Խարբերդ. 

 

Նոր Խարբերդ համայնքը Արարատի մարզի գյուղական համայնք է Մասիսի 

տարաշածրջանում, Մասիս քաղաքից 4 կմ հյուսիս-արևելք, Երևան-Արտաշատ 

ավտոմայրուղու վրա: Մարզկենտրոնից գտնվում է 24 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի 

տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը գյուղատնտեսությունն է, համախառն բերքի մեծ 

մասը տալիս է բուսաբուծությունը: Համայնքում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության 

սոցիալական ապահովության նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված 

մանկատուն» ՊՈԱԿ-ը:  

 

Բնակչության թիվը՝ 9091 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

գտնվում է նորմալ գործող վիճակում։ 

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝  համայնքն ունի 2 հանրակրթական 

դպրոց, որից թիվ 1 դպրոցը բավարար վիճակում է, իսկ թիվ 2-ը՝ նոր կառուցված է:   

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքն ունի մեկ մանկապարտեզ, որը բավարար վիճակում 

է:  

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքն ունի 

բուժամբուլատորիա, որը լավ վիճակում է: 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքն ունի մշակույթի տուն, որը բավարար վիճակում է:   
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 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքում չկա մարզադահլիճ և 

խաղահրապարակ:  

  Ճանապարհների վիճակ՝ միջհամայնքային ճանապարհների վիճակը գնահատվել է 

մասամբ բավարար, կարիք ունեն բարելավման:   

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ առկա է միջհամայնքային 

տրանսպորտ: 

 Խմելու ջուր՝ համայնքն ապահովված է խմելու ջրով, այն կարգավորված է:  

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում կա ոռոգման ջուր, հիմնականում բավարարում է։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն ընդհանուր առմամբ գազաֆիկացված է, սակայն նոր 

թաղամասում կա գազաֆիկացման խնդիր։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ, նշվեցին՝ նոր կառուցված թաղամասերում 
ճանապարհների ասֆալտապատման, ջրագծերի անցկացման, լուսավորության և 
գազաֆիկացման խնդիրները:    

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ համայնքի բնակչության կենսակերպի 

վատացում, ինչպես նաև եկամուտների նվազում։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը անապահով ընտանիքների դիմումների 

հիման վրա տրամադրել է ֆինանսական օգնություն:  

Համայնքում աջակցության ծրագրեր չեն իրականացվել համավարակի ընթացքում և այժմ:   

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեց հիմնականում 

գյուղատնտեսությունը:   

 

Համայնքի երիտասարդության համար անհրաժեշտ ոլորտներ նշվեցին՝ զբաղվածության և 

ժամանցի ոլորտները:   

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

բնակչության իրազեկության բարձրացումը, համավարակի կանոնների պահպանումը:   

 

  

Վերին Դվին. 
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Վերին Դվին համայնքը Արարատի մարզի գյուղական համայնք է, Արտաշատի 

տարածաշրջանում: Ամենամեծ ասորի համայնքը Հայաստանում գտնվում է Վերին 

Դվինում: 

  

Բնակչության թիվը՝ 2328 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, այն 

գտնվում է բարվոք վիճակում։ 

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝  համայնքն ունի 1 հանրակրթական 

դպրոց, որն ունի ներքին վերանորոգման կարիք։ 

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքում մանկապարտեզ չկա։ 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքն ունի 

բուժամբուլատորիա, որը գտնվում է լավ վիճակում: 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքն ունի մշակույթի տուն, որը գտնվում է լավ վիճակում:   

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքում չկա ոչ մարզադահլիճ, ոչ 

խաղահրապարակ, ոչ զբոսայգի: 

  Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի կենտրոնական ճանապարհը ասֆալտապատ է, 

ներքին ճանապարհները գտնվում են գրունտային վիճակում։  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքն ունի և՛ մարզային, և՛ 

քաղաքային տրանսպորտ: 

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջուրը համայնքի համար բավարար է և դժգոհություններ չի 

առաջացնում։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում ոռոգման ջուրը հիմնականում ինքնահոս և 

մեխանիկական համակարգերով է իրականացվում։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն 90 տոկոսով գազաֆիկացված է։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ դպրոցի հիմնանորոգումը, 

համայնքի ողջ տարածքի լուսավորության ապահովման խնդիրը և համայնքի ներքին 

ճանապարհների հիմնանորոգման խնդիրը։  

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ համայնքի բնակչության ֆինանսական 

կորուստները, հիմնականում՝ կապված տնային պայմաններում բուժվելու ծախսերի հետ։ 
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Համավարակի ընթացքում համայնքապետարանը բնակչությանը տրամադրել է 

աջակցություն։ Մի քանի անգամ աջակցություն է ցուցաբերվել շուրջ 100 ընտանիքի՝ սնունդ, 

հագուստ, հիգիենիկ պարագաներ, ֆինանսական և հոգեբանական աջակցություն: 

Աջակցության շրջանակներում համագործակցություն է եղել ասորական եկեղեցու հետ:  

Համայնքապետարանը շարունակաբար սոցիալական աջակցություն է տրամադրում 

համայնքի բնակիչներին։ Համայնքում համավարակի հետևանքների մեղմացմանն ուղղված 

տարբեր ծրագրեր են իրականացվել. կառավարության աջակցությամբ շուրջ 20 տարեցների 

և միայնակ թոշակառուների 2 անգամ ցուցաբերվել է սննդի փաթեթների աջակցություն, իսկ 

ասորական համայնքի կողմից՝ մոտ 100 ընտանիքի տրամադրվել է սնունդ և հիգիենիկ 

պարագաներ։ 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեցին համայնքի բնակչության 

իրազեկության բարձրացումը, հատկապես շեշտվեց ճիշտ տեղեկատվության 

տրամադրումը:  

Համայնքի երիտասարդության համար անհրաժեշտ է լուծել զբաղվածության խնդիրը, 

ուստի զբաղվածության խթանմանը նպաստող ցանկացած վերապատրաստում համարվում 

է կարևոր և օգտակար։ 

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց բոլոր 

տեսակի սահմանափակումների վերացումը: Ըստ նրա համավարակի հետ պետք է 

շարունակել ապրել և աշխատել ինչպես նախկինում:  

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարցումներ. 
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Արարատի մարզի Արտաշատ, Նոր 

Խարբերդ և Վերին Դվին համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 12 

տնտեսվարող սուբյեկտներ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ 

նշված 3 համայնքների ևս 15 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: Հարցվողների թիվը 

հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում՝ ներառելով ինչպես քաղաքային, 

այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնտեսվարող սուբյեկտների:  
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Նախ և առաջ պարզեցինք, թե որ ոլորտներում են գործունեություն ծավալում համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտները: Դրանք հիմնականում հետևյալ ոլորտներն են. 

 Գյուղատնտեսական մթերքների մշակում և արտադրություն 

 Մանր ու միջին առևտուր 

 Հանրային սնունդ 

 Այլ սպասարկման ծառայություններ 

 

Նրանց 40 տոկոսի գործունեության ժամանակահատվածն արդեն 4-10 տարի է, 30 տոկոսը՝ 

1-3 տարի է, ինչ գործում է, և ևս 30 տոկոսը գործում է 11 տարուց ավել: Սակայն 

տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց մեծությամբ փոքր են, քանի որ նրանց 

մեծամասնությունը՝ 53 տոկոսն, ունեն մինչև 5 աշխատող, 33 տոկոսը՝ 5-9 աշխատող և 14 

տոկոսն ունեին 10-19 աշխատող, որոնք Արտաշատ քաղաքից էին:  

 

Այն հարցին, թե կազմակերպության համար հաղթահարելի էր արդյոք Քովիդ-19-ով 

պայմանավորված համաճարակային խնդիրները, տնտեսվարող սուբյեկտների 

մեծամասնությունը պատասխանել է, որ «մասամբ են հաղթահարել»: Պատասխանները 

հետևյալն են. 

 Այո – 7 տոկոս 

 Մասամբ – 73 տոկոս 

 Ոչ – 20 տոկոս:  

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես է ազդել համավարակը համայնքային տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության վրա: Ընդ որում, հնարավորություն էր տրվել նշելու մեկից 

ավել տարբերակներ: Պատկերը հետևյալն է.  

 

Գծապատկեր 1. Համավարակի ազդեցությունը Արարատի մարզի 3 համայնքների  

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա (%). 
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Տնտեսվարող սուբյեկտների հավաստմամբ, համավարակի ազդեցությունը տարբեր է եղել 

կախված գործունեության բնույթից. մանր ու միջին առևտրով զբաղվողների համար ավելի 

քիչ ազդեցություն է ունեցել, հատկապես մթերային խանութները, քանի որ, բնակչությունն, 

ի վերջո պիտի սնվեր, ըստ նրանց, իսկ սպասարկման ոլորտի ծառայություններն ավելի 

շատ վնասներ են կրել համավարակի արդյունքում, քանի որ արգելված էին հանրային 

միջոցառումները:  

 

Հարցման մյուս հատվածը վերաբերում էր տնտեսվարող սուբյեկտենրի իրազեկվածությանը 

պետական աջակցության ծրագրերին. պարզվում է, որ Արարատի մարզի թիրախ 

համայնքների տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ տեղեկացված են պետության 

կողմից ցուցաբերված աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացմանը: Նրանց 53 տոկոսը լսել է այդպիսի ծրագրերի մասին, իսկ 33 

տոկոսը տեղյակ է այդ ծրագրերից, և միայն 14 տոկոսը տեղյակ չի եղել այդպիսի ծրագրերի 

մասին:  

Նրանց 1/3-ը ստացել է աջակցություն այդ ծրագրերից որևէ մեկից, մնացածը՝ ոչ: Նրանք 

օգտվել էին մի դեպքում 10-րդ միջոցառումից, այն է՝ միանվագ աջակցություն 2020 

թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված ապրանքների, մատուցված 

ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման շրջանառության 10 տոկոսի 

չափով (աջակցություն ստացածների 60 տոկոսը), իսկ մյուսները՝ աշխատակիցների 
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աշխատավարձերի վճարում, և միայն մեկ տնտեսվարող ստացել էր և՛ միանվագ 

դրամաշնորհ, և՛ աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարում:  

Սակայն, ստանալով աջակություն պետությունից, տնտեսվարող սուբյեկտների 

կարծիքները դրա արդյունավետության մեջ, կիսվել էին, քանի որ ցուցաբերված 

օգնությունն, ըստ հարցվածների կեսի նպաստել էր իրենց կազմակերպության ծախսերի 

նվազեցմանը, իսկ մյուս կեսի պնդմամբ, աջակցությունը չէր նպաստել վնասների 

չեզոքացմանը: Տեղեկացված տնտեսվարող սուբյեկտներից նրանք, ովքեր չեն դիմել 

պետական ծրագրերին, չեն ստացել աջակցություն, քանի որ չեն հավատացել, որ կստանան 

աջակցություն, իսկ մյուսներն էլ չեն դիմել բյուրոկրատական քաշքշուկների համար, 

մնացածը պարզապես տեղյակ չէին եղել աջակցության պետական ծրագրերի մասին:  

 

Ինչ վերաբերում է ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից (միջազգային կազմակերպություններ, 

մասնավոր դոնորներ) ստացած օգնությանը, ապա այստեղ ոչ մի հարցված տնտեսվարող 

սույեկտ չի ստացել որևէ տիպի աջակցություն: Նրանք տեղեկացված չեն եղել այդպիսի 

հնարավորությունների մասին:  

 

Գնահատելով տնտեսվարող սուբյեկտների մտահոգությունը՝ համավարակի ունեցած 

ազդեցությունների հետ կապված՝ ստացանք հետևյալ պատկերը.  

 

Գծապատկեր 2. Տնտեսվարող սուբյեկների մտահոգությունը՝ պայմանավորված 

 համավարակի ազդեցությամբ (%). 
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Այստեղ կրկին ազդեցությունը կախված էր յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի 

գործունեության ոլորտից: Իսկ որպես մտահոգություն՝ ֆոկուս խմբային քննարկման 

մասնակիցների կողմից նշվեց նաև սահմանափակումների վերացումը. դրանք, ըստ նրանց, 

նշանակալի կթեթևացնեն տնտեսվարող սուբյեկտների ունեցած դժվարությունները:   

 

Բացի սեփական փորձից, կարևոր էր իմանալ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր 

գնահատականը պետական և ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ՝ 

ընդհանրացնելով նրանց ունեցած փորձն ու լսած օրինակները: Ըստ էության, տնտեսվարող 

սուբյեկտները մասամբ են արդյունավետ համարել այդ ծրագրերը, քանի որ 

պատասխանների բաշխվածությունը այսպիսին էր հետևյալ հարցին. «Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ 

էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը/դիտարկեք ոչ 

միայն ձեր օրինակով, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ եք»: 

 Լիովին արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 46 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 7 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 34 տոկոս:  
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Նույն կերպ, ավելի շատ դժվարանալով պատասխանել, գնահատել են նաև ոչ պետական 

ծրագրերի արդյունավետությունը: Պատասխանները հետևյալն են. 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 53 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 47 տոկոս:  

Համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև հարց ուղղվեց պարզելու, թե ինչ տեսակի 

աջակցությունն, ըստ իրենց, կարող է ավելի օգտակար լինել նմանատիպ համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտների/ձեռներեցների համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրելու մեկից ավել պատասխան: Պատասխանները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 3. Համավարակի չեզոքացման առավել արդյունավետ աջակցության  

միջոցներն ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների (%). 

 

 
 

Եվ վերջում, բաց հարց տրվեց հարցվող տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ակնկալելով 

առաջարկներ և նկատառումներ իրենց գործունեության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ: 
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Դրանք հիմնականում վերաբերում էին պետության և/կամ այլ կազմակեպությունների 

կողմից ակնկալվող գործողություններ, մասնավորապես.  

 Տեխնիկական միջոցների տրամադրում, վերազինում 

 Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունների տրամադրում ինչպես 

տեխնիկապես, այնպես էլ՝ կարողությունների զարգացման միջոցով 

 Մասնագիտական վերապատրաստումների, խորհրդատվությունների, և 

մասնավորապես, մարքեթինգային դասընթացների անցկացում 

 Փորձի փոխանակման, ոլորտային աշխատանքների փորձի ուսումնասիրություն, 

հնարավորության ընձեռում:  

 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսվարող սուբյեկտները ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ 

նույնպես կցանկանային իրենց աշխատակիցների վերապատրաստումներ, բիզնեսը 

զարգացնելու, բացթողումները վերականգնելու հմտությունների զարգացում, օնլայն 

մեթոդներով աշխատելու հմտությունների ուսուցում, ինչպես նաև փորձի փոխանակման 

հնարվորություն:  

 

 
Բնակիչների հետ հարցումներ.  
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Արարատի մարզի Արտաշատ, Նոր 

Խարբերդ և Նոր Դվին համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 30 բնակիչ, 

ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 համայնքների 60 

բնակիչների հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում: 

Հարցման մասնակիցների 30 տոկոսը եղել են տղամարդիկ, իսկ 70 տոկոսը՝ կանայք:  

Հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը գրեթե հավասարապես է եղել. 23-ական 

տոկոս հարցվողներ եղել են 25-40, 41-55 և 56-65 տարիքային խմբերից: Հարցվածների 45 

տոկոսն ունեցել է բարձրագույն կրթություն, 25 տոկոսը՝ միջնակարգ մասնագիտական 

կրթություն: Նրանց 53 տոկոսը եղել են աշխատող, ընդ որում՝ հավասարապես բաշխված 

պետական և մասնավոր ոլորտում: Իսկ հարցվածների ընտանեկան ֆինանսական 

կարգավիճակն ավելի շատ գնահատվում է միջին և միջինից ցածր, քանի որ նրանց 

մեծամասնությունն ընտանիքի ֆինանսական վիճակը նկարագրելիս՝ նշել է, որ «ընտանիքի 

եկամուտը բավարարում է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար» և «միայն հագուստ և 
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սնունդ գնելու համար»: Հատկանշական է, որ սոցիալապես ավելի վատ վիճակը 

բացահայտվել է գյուղական համայնքներում:  

 

Առաջին հերթին փորձ արվեց բնակիչներից պարզելու, թե որքանով են տեղեկացված 

համավարակի տարածումը կանխելու հիմնական քայլերի մասին և կիրառում են արդյոք 

որոշակի քայլեր: Ընդհանուր առմամբ բնակչները տեղյակ են հիմնական քայլերի մասին և 

հիմնականում կիրառում են այդ միջոցները: Առավել շատ նշվեցին հետևյալ միջոցները. 

դիմալ կրելը, ձեռքերը հաճախ լվանալը, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, 

խուսափել մարդաշատ վայրերից, նաև պատվաստվելը՝ որպես վարակից պաշտպանվելու 

միջոց:  

 

Այնուհետև գնահատվեց համավարակի ազդեցությունը ընտանիքների վրա ֆինանսական 

առումով: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 10 տոկոս,  

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 16 տոկոս, 

 Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա – 36 տոկոս,  

 Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա – 53 տոկոս     

 

Պատասխանների բաշխվածությունը հավանաբար պայմանավորված էր այն 

հանգամանքով, որ այստեղ հարցման ենթարկված 3 համայնքներից 2-ը գյուղական 

համայնքներ են, ուստի հարցվածների մեծամասնությունը գյուղական բնակչությունն էր, 

իսկ գյուղական համայնքներում, ըստ նրանց համավարակն էական ազդեցություն չի 

ունեցել իրենց ընտանիքների վրա ֆինանսական առումով, քանի որ իրենք նույն կերպ 

շարունակել են իրենց աշխատանքները բաց երկնքի տակ, պետական սեկտորում շատ քիչ 

են եղել ներգրավված, չեն ունեցել բիզնեսներ, որը կկրեր համավարակի ազդեցությունը:  

Որպես ֆինանսական ազդեցություն՝ բնակիչները նշեցին մի քանի հետևանքներ. 

հիվանդության պատճառով կատարած ծախսերը դեղորայքի և բուժման վրա, այնուհետև՝ 

ՊՇՌ թեստեր հանձնելու հավելյալ ծախսերը, որոշ աշխատողների համար իրենց 

աշխատանքի կորուստը: Սակայն այստեղ ավելի շատ բնակչությունը տուժել է 
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հոգեբանորեն. պակասել են շփումները, սկզբնական շրջանում խուճապ է եղել 

համավարակի հետևանքների, ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետ, իսկ հիմա էլ՝ 

պատվաստման հետ կապված, չգիտեն արդյոք ճիշտ է պատվաստվելը, թե ոչ, եթե այո, 

ապա որ պատվաստվանյութով և այլն: Բացի ընտանիքներից, բնակիչները կարծում են, որ 

որոշ չափով համավարակը բացասական է ազդել նաև ընդհանուր համայնքի վրա, զուտ այն 

իմաստով, որ համայնքապետարանները ծախսեր են կատարել ախտահանումների վրա, 

պարբերաբար ստուգումների, նյութեր տրամադրելու և մաքրելու առումով:  

 

Բնակիչներն ընդհանուր առմամբ տեղյակ են եղել պետության կողմից իրականացված 

աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների 

չեզոքացմանը: Այդպես է պատասխանել նրանց 43 տոկոսը, և ևս 43 տոկոսը լսել է այդպիսի 

ծրագրերի մասին, և միայն 14 տոկոսը տեղյակ չի եղել պետական աջակցության ծրագրերի 

մասին: Սակայն չնայած բավական բարձր տեղեկացվածության ցուցանիշին, հարցված 

բնակիչների միայն 10 տոկոսն է ստացել պետական աջակցություն, ընդ որում դա 

հիմնականում եղել է ընտանիքում անչափահաս երեխաներին հատկացված գումարի 

տեսքով, և ևս 2 քաղաքացի ստացել է ուսման վարձի փոխհատուցում: Պետական 

աջակցություն ստացած բոլոր հարցվածները Արտաշատ քաղաքից էին:   

 

Գծապատկեր 4. Քովիդ-19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար Դուք կամ 

Ձեր ընտանիքի անդամը/ները ստացե՞լ եք պետական աջակցություն (%). 

 

 

 

Այնուամենայնիվ, աջակցություն ստացած քաղաքացիների մեծամասնությունը՝ 66 տոկոսը, 

կարծում է, որ տրամադրված աջակցությունը նպաստել է վնասների որոշ չափով 
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չեզոքացմանը, իսկ մնացած 34 տոկոսը կարծում է, որ այն որևէ կերպ չի նպաստել 

համավարակի վնասների չեզոքացմանը:  

 

Հաջորդ հարցը կայանում էր նրանում, թե այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստացել 

աջակցություն, տեղեկացված լինելով հանդերձ պետական ծրագրերին, ինչու չեն դիմել այդ 

աջակցության ծրագրերին: Պարզվում է, որ նրանց 1/3-ը չի բավարարել որևէ կետի 

պահանջներին, ևս 1/3-ը չի հավատացել, որ կստանա որևէ աջակցություն, 1/4-ն էլ 

պարզապես կարիքը չի ունեցել: Եվ քանի որ չկային այնպիսիք, որ դիմել են, սակայն չեն 

ստացել, ուստի չկային նաև դրանց պատճառները:  

 

Ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից, միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից, 

համայնքապետարանից բնակիչները նույնպես չեն ստացել աջակցություն: Այդպես է 

պատասխանել նրանց 73 տոկոսը, նրանց 6 տոկոսը ստացել է աջակցություն և 21 տոկոսը 

տեղեկացված չի եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին: Աջակցություն ստացած 

բնակիչները նշեցին, որ աջակցությունը եղել է հիգիենիկ պարագաների փաթեթների և 

պաշտպանիչ միջոցների տեսքով: Այս աջակցությունը ստացել էին Արտաշատում և Նոր 

Խարբերդում անհատ բարերարներից: Իսկ Նոր Դվինում աջակցություն ստացել են Կանանց 

ռեսուրսային կենտրոնի կողմից՝ սերմերի, պարարտանյութի և վառելիքի տեսքով:  

Իսկ թե մյուսներն ինչու չեն ստացել աջակցության որևէ տեսակ, պատասխանեցին, որ 

ավելի շատ տեղեկացված չեն եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին:  

 

Որքանով էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

բնակիչների գնահատմամբ փորձեցինք պարզել՝ հնարավորություն տալով հարցվողներին 

դիտարկել ոչ միայն իրենց օրինակը, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ են: Նրանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ մասամբ էր աջակցությունն արդյունավետ. 

 Լիովին արդյունավետ - 23 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 40 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 7 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 30 տոկոս:  
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Նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շատ դժվարացել են գնահատել ընդհանուր առմամբ 

աջակցության արդյունավետությունը նաև ոչ պետական սեկտորի կողմից՝ հավանաբար 

չունենալով սեփական փորձ. 

 Լիովին արդյունավետ - 16 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 40 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 0 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 44 տոկոս:  

 

Հարցման հաջորդ փուլում նախատեսված էր պարզել, թե ըստ քաղաքացիների ինչ տեսակի 

աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել բնակիչների և ընտանիքների համար 

համավարակի հետևանքները չեզոքացնելու համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրել մեկից ավելի տարբերակներ: Պարզվում է առաջին տեղում ֆինանսական 

միջոցների տրամադրումն է, այնուհետև՝ առողջապահական ծառայությունների 

տրամադրումը: Իսկ մնացած աջակցության տեսակները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 5. Աջակցության տեսակները համավարակի ազդեցությունը  

չեզոքացնելու ուղղությամբ (%). 

 

 
 



 

 
 

24 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ բնակիչները վեր հանելով վերոնշյալ 

աջակցության տեսակները, նշեցին շարունակական աջակցության տրամադրում՝ հիգիենիկ 

միջոցների, դեղորայքի տեսքով, ինչպես նաև հեռավար աշխատելու կարողությունների 

զարգացում, սոցիալական պատասխանատվության մասին սեմինարներ, իսկ գյուղական 

համայնքներում՝ ավելի շատ զբաղվածության խնդրի ապահովում, մասնավորապես, 

վերամշակող արտադրությունների հիմնում, ինչը հնարավորություն կտա համայնքի 

բնակիչներին իրենց համայնքում ունենալ աշխատանք և վաստակել սեփական ուժերով:  

 

Համայնքների բնակիչերի հետ փորձ արվեց իրականացնել նաև համայնքի կարիքների 

գնահատում, թե ինչ հիմնական խնդիրներ և բարելավելու կարիք ունի համայնքներից 

յուրաքանչյուրը: Դրանք հակիրճ ներկայացված են ստորև.  

 

Արտաշատ.  

 Մանկապարտեզների բարեկարգում, 

 Արտադպրոցական կենտրոնի բարեկարգում, 

 Ոռոգման ցանցի և բազմաբնակարան շենքերի բարելավում,  

 Հոգեբանական աջակցություն և իրազեկության բարձրացում համավարակի և 

պատվաստումների վերաբերյալ: 

 

Նոր Խարբերդ. 

 Խաղահրապարակների պակաս, 

 Մանկապարտեզի տարածքի մեծացում, 

 Բուժ.կենտրոնում մասնագետների ավելացում, 

 Փողոցների ասֆալտապատում: 

 

Վերին Դվին. 

 Դպրոցի վերանորոգում,  

 Մանկապարտեզի կարիք/մանկապարտեզ չկա, 

 Բուժ.սարքերի թարմացում, 

 Խաղահրապարակի կարիք/խաղահրապարակ չկա:  
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Ըստ հարցված բնակիչների համավարակը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կրթության 

ոլորտի և հատկապես որակի վրա: Հեռավար կրթությունը հանրակրթական դպրոցում 

միանշանակ գնահատվել է որպես ոչ արդյունավետ, թերևս, ըստ հարցվածների, ԲՈւՀ-

երում որոշ չափով արդյունավետ է եղել: Ու, չնայած նրան, որ հարցվողները համարում էին, 

որ հեռավար կրթության անցնելը միակ այլընտրանքն է եղել, բայց այնուամենայնիվ, այն 

համարում էին ոչ արդյունավետ մի քանի պատճառենրով.  

 Ե՛վ աշակերտները, և՛ ուսուցիչները կարողությունների առումով բավարար իրազեկ 

ու վերապատրաստված չէին հեռավար կրթություն իրականացնելու համար, 

 Բացի այդ պատրաստ չէին նաև տեխնիկապես. ոչ բոլորն ունեին համակարգիչներ ու 

պլանշետներ, ինչպես նաև մի ընտանիքում կային մի քանի աշակերտներ, իսկ 

տեխնիկան հազիվ մեկը լիներ,  

 Շատ էր սուբյեկտիվիզմը գնահատման. ծնողներն օգնում էին, բացի այդ առանց 

տեսախցիկի աշակերտը կարող էր լավ պատմել, սակայն կարդում էր, և այլ 

նմանատիպ օրինակներ, որոնցով իրականում ոչ ճիշտ էր գնահատելը:  

 

Ինչ վերաբերում է համայնքային ծառայություններից բնակչության գոհունակությանը, ապա 

այստեղ համավարակը էական փոփոխություններ չի առաջացրել ծառայությունների 

մատուցման գործընթացներում: Հարցված բնակիչներն ընդհանուր առմամբ գոհ են 

համայնքային ծառայություններից բոլոր 3 համայնքներում: Հիմնականում ավելացել է աղբը 

Արտաշատ քաղաքում՝ պայմանավորված դիմակների հետ. դրանք ամենուր են: Մնացած 

ծառայություններից, բնակիչներն, ընդհանուր առմամբ, ավելի շատ գոհ են:  

 

Մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսի մասնագիտական կարողությունների 

զարգացման կարիք ունի համայնքի երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը 

հաղթահարելու համար: Դրանք հետևյալն էին. 

 Հեռավար աշխատելու կարողությունների զարգացում, 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնների զարգացում, 

 Իրազեկվածության և համավարակի կանոնների պահպանման կուլտուրայի 

ձևավորում: 
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Եվ վերջում, ընդհանուր հարց տրվեց պարզելու, թե համայնքների բնակիչներն ինչ 

առաջարկներ ունեն՝ ուղղված համավարակի ազդեցությունը մեղմացնելուն: Այստեղ 

առաջարկները հիմնականում առողջապահական բնույթի էին.  

 Համավարակի կանոնների պահպանում, 

 Պատվաստում, 

 ՊՇՌ թեստերի անվճար տրամադրում, 

 Սահմանափակումների բացառում կամ գոնե մեղմացում,  

 Տեսչական մարմինների ստուգումների խստացում, 

 Իրազեկվածության բարձացում, ճիշտ տեղեկատվության տրամադրում: 
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ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 
 

Համառոտագիր. 
 

Ուսումնասիրվել են Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մեծամոր և Բաղրամյան  համայնքների, 

բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու կարիքները՝ կապված 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

Համայնքներում վեր հանված հիմնական կարիքներն են. 

Արմավիր.  

 Մանկապարտեզների սեզոնային աշխատանք. ձմռանը ջեռուցման պատճառով 

փակվում են, ինչպես նաև ջրի և սանիտարահիգիենիկ խնդիրը 

մանկապարտեզներում,  

 Դպրոցների ոչ պատշաճ ջեռուցում: 

 

Մեծամոր. 

 Մանկապարտեզների շենքային պայմանների բարելավում, ձմռան ամիսների 

գործարկում: 

 

Բաղրամյան. 

 Դպրոցի ջեռուցման խնդիր, արևային կայանների տեղադրում,  

 Մանկապարտեզների անբարեկարգ վիճակ, 

 Խմելու ջրի խնդիր, 

 Ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ:  

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ բիզնես գործունեության սահմանափակման 

հետևանքով բիզնեսի տուժումն ու խոչընդոտները, բնակիչների եկամուտների նվազումը, 
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քիչ աշխատուժի պատճառով հողերի ոչ պատշաճ կերպով մշակումը, ինչի արդյունքում 

կրկին նվազեցին եկամուտները:  

 

Համայնքների երիտասարդության համար խնդիրներն ու կարիքներն են՝ աշխատատեղերի 

ստեղծումը, նրանց զբաղվածության խնդրի լուծումը, ժամանցի վայրերի բացակայությունը, 

տեղեկացվածության բարձրացումը, ճիշտ տեղեկատվության տրամադրումը:  

 

Տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ կարիք ունեն. 

 Պետական աջակցության շարունակականություն, 

 ՓՄՁ ոլորտի նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ անտոկոս վարկերի 

տրամադրում, հարկային բեռի թեթևացում,  

Կարողությունների զարգացում հետևյալ ոլորտներում՝ օնլայն վաճառքների ակտիվացում, 

թվային նոր տեխնոլոգիաների և սոց.ցանցերի կիրառում, մարքեթինգ, սպառողական 

վարքագիծ, ճիշտ մոտեցում սպառողին և այլն:   

 

 

 

 
Համայնքապետերի հետ հարցումներ. 
 
Հարցման են ենթարկվել Արմավիրի մարզի Արմավի, Մեծամոր և Բաղրամյան խոշորացված 

համայնքների ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները: Ըստ այդմ, ստրոև ներկայացված է 

յուրաքանչյուր համայնքում տիրող իրավիճակն ու կարիքները. 

 

Արմավիր. 

 

Արմավիր քաղաքը Արմավիրի մարզի վարչական կենտրոնն է, որը գտնվում է Արարատյան 

դաշտում՝ Երևանից 50 կմ հարավ: Արմավիր բազմաբնակավայր համայնքը կազմավորվել է 

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ Արմավիրի մարզում կայացած ՏԻՄ ընտրությունների 

արդյունքում, որն իր մեջ ներառում է 11 համայնք: 

 

Բնակչության թիվը՝ արդեն խոշորացված համայնքում՝ 67 000 մարդ, միայն Արմավիր 

քաղաքում՝ 38 500: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու դրանց 

վիճակներ հետևյալն են. 
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 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

նորմալ վիճակում է, ունի մասնակի վերանորոգման կարիք։ 

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝ քաղաքն ունի 10 հանրակրթական դպրոց, 

որից 2-ը՝ ավագ: Դպրոցները հիմնականում նորմալ շենքային պայմաններում են, 

որոշներում կա մասնակի վերանորոգումների կարիք:    

 Մանկապարտեզներ՝ քաղաքի 3 մանկապարտեզ ամբողջովին վերանորոգված է, ևս 

մեկը մասնակի է վերանորոգված, բայց գտնվում է լավ վիճակում, մեկը այս տարի 

պետք է վերանորոգվի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում, երկուսում 

նախատեսված է դռների, պատուհանների փոփոխում, ջեռուցման համակարգի 

կառուցում, մեկն էլ վթարային վիճակում է՝ 12-րդ մանկապարտեզը, ուսումնական 

պրոցեսը դադարեցված է այնտեղ: Խոշորացված համայնքի Լուկաշինի և 

Մյասնիկյանի մանկապարտեզները նորմալ վիճակում են, միայն ջեռուցման 

համակարգ անցկացված չէ, այս տարի անցկացվելու է: Սարդարապատի 

մանկապարտեզը վատ վիճակում է, այս տարի վերանորոգվելու է: Եվս 3 

համայնքում՝ Այգեվան, Լենուղի, Նորավան, նախատեսված է պետական միջոցներով 

մանկապարտեզների կառուցում, ինչպես նաև Արաքս համայնքում: 2022թ.-ին 

կսկսվեն դրանց կառուցման աշխատանքները, բոլորն էլ՝ սուբվենցիոն ծրագրի 

շրջանակներում: 3 համայնքում մանկապարտեզներ չկան՝ Հացիկ, Մայիսյան, 

Խանջյան: 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ Արմավիր քաղաքն ունի 

վերանորոգված բժշկական կենտրոն: Սարդարապատ համայնքում 

բուժամբուլատորին նորմալ վիճակում է, Խանջյանում՝ շենքային պայմանները 

բարեկարգման կարիք ունեն, Լենուղին՝ վատ պայմաններում է, վերանորոգման 

կարիք ունի, մյուս համայնքներում ընդհանուր առմամբ նորմալ վիճակում են 

բուժամբուլատորիաները: 

 Մշակույթի տուն՝ քաղաքի մշակույթի տունը լավ վիճակում է, Մյասնիկյանում 

մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, Լուկաշինում լավ 

վիճակ է, Մայիսյանում հին ժամանակների նորոգումն է, բայց նորմալ վիճակում է, 

Այգևանում ու Լենուղիում մշակույթի տները չեն գործում:  

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ քաղաքն ունի 3 մարզադպրոց, նորմալ 

վիճակում են, աշխատում են: Բակային 2 մարզասրահներ, ևս մեկը՝ զբոսայգում, 

կրկին՝ լավ վիճակում են, աշխատում են: 2021թ. Կարմիր խաչի հետ համատեղ 
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խաղահրապարակ է կառուցվել Բաղրամյան 9/1/2 հասցեներում, նախորդ տարի՝ 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ հետ համատեղ՝ Երևանյան փողոցում:   

 Ճանապարհների վիճակ՝ քաղաքում բավական աշխատանքներ են արվել այս 

ուղղությամբ. Երևանյան փողոցը հիմնանորոգվել է Կառավարության միջոցներով, 

քաղաքի կենտրոնական փողոցներն իրար կապող փողոցները՝ 19-20 թվականների 

սուբվենցիոն ծրագրերով, Չարենցի փողոցի Երևանյան, Շահումյան հատվածները՝ 

սուբվենցիոն ծրագրով, Արարատյան փողոցն ամբողջությամբ, Աբովյան փողոցի 

Արարատյան, Հանրապետության հատվածը: Այս տարի նորոգվելու է Գորկու փողոցն 

ամբողջությամբ: Սակայն դեռ բազմաթիվ փողոցներ նորոգման խիստ 

անհրաժեշտություն ունեն:  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ քաղաքում կա և՛ ներհամայնքային, 

և՛ միջհամայնքային տրանսպորտ: Ներհամայնքայինն աշխատում է բազմաթիվ 

խնդիրներով: Քանդված փողոցներով երթևեկությունը եկամտաբեր չէ 

օպերատորների համար: Պարբերաբար նոր երթուղիների մրցույթներ են 

հայտարարվում, բայց մրցույթն իրականում մրցակցային չի ստացվում, քանի որ մեկ 

օպերատոր է միայն մասնակցում, իսկ միջհամայնքայինի դեպքում 2022թ.-ին նոր 

ծրագիր է գործարկվելու ողջ հանրապետությունում՝ «Մեկ միասնական օպերատոր», 

որն Արմավիրում ներդնելուց հետո վիճակն էականորեն կբարելավվի:  

 Խմելու ջուր՝ Ներկայումս KFW-ի միջոցներով, «Տարածքային զարգացման 

հիմնադրամի» պատվերով շատ փողոցներում ջրամատակարարման ցանցի 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, ևս մեկ ծրագիր նոր է 

մեկնարկելու, ինչի արդյունքում խմելու ջրի որակը էականորեն կբարելավվի 

քաղաքում, ջրամատակարարման կորուստներն էլ կկրճատվեն: Մայիսյանի, 

Լուկաշինի, Խանջյանի, Մյասնիկյանի, Նորավանի համայնքներում 

ջրամատակարարումն իրականացվում է քաղաքի պես, ևս 5 համայնքներում 

սեփական միջոցներով են ջրամատակարարումն իրականացնում՝ Հացիկ, Այգեվան, 

Լենուղի, Սարդարապատ, Արաքս: Լենուղիում և Սարդարապատում այս տարի 

ջրամատակարարման ցանցի կապիտալ նորոգում է նախատեսված, 

Սարդարապատում նախորդ տարի է իրականացվել կապիտալ նորոգումը: 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում կա ոռոգման ջուր, որն ընդհանուր առմամբ բավարար է։ 



 

 
 

31 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքի 90 և ավելի տոկոսը գազաֆիկացված է: Կան 

տարածքներ, որ գազաֆիկացված չեն: Անցյալ տարի մի հատված գազաֆիկացվել է 

համայնքային միջոցներով, այս տարի քննարկվում է դրա հնարավորությունը:  

 

Որպես համայնքի այլ հիմնական խնդիրներ նշվեցին խորքային հորերի և ոռոգման ցանցի 

կառուցումը գյուղական համայնքներում, լուսավորության ցանցի ընդլայնումը ինչպես 

քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքներում:  

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ բիզնես գործունեության սահմանափակման 

հետևանքով բիզնեսի տուժումն ու խոչընդոտները, որը ներկայումս հաղթահարվում է:  

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել 

համայնքային բյուջեով, պետական միջոցներով, հասարակական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցությամբ, սնունդ և հիգիենայի պարագաներ են բաժանվել: 

Աջակցությունները հիմնականում ուղղված են եղել սոցիալապես անապահով խմբերին, 

բայց ոչ միայն:  

Համայնքում աջակցության ծրագրեր ներկայումս չեն իրականացվում համավարակի հետ 

կապված:   

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոսլորտներ՝ նշվեց գյուղատնտեսության ոլորտը, այդ 

թվում՝ ոռոգման ցանցի կառուցման և ընդլայնման հետ կապված, քանի որ 

գյուղատնտեսական ուղղվածություն ունեցող մարզում գյուղատնտեսության զարգացումն 

ու ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրները առաջնային լուծում են պահանջում: 

Բարելավման կարիք ունի նաև մթերման ոլորտը: Առաջնային կարևորության է նաև 

ենթակառուցվածքների վիճակը: Նորավանի և Մայիսյանի ճանապարհները կապիտալ 

նորոգման կարիք ունեն, իսկ ներհամայնքային փողոցներն ունեն խիստ նորոգման խնդիր: 

Կարևոր է նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքային 

պայմանների բարելավումը, սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավումն ու առհասարակ 

նախադպրոցական կրթությունը երեխաների համար հասանելի դարձնելը, որի 

ուղղությամբ այս տարի մեծ աշխատանքներ են տարվելու ըստ համայնքապետի: 
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Համայնքի երիտասարդության համար անհրաժեշտ է աշխատատեղերի ստեղծումը, նրանց 

զբաղվածության խնդրի լուծումը: Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ 

երբեմն կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացներ, 2022թ. էլ կան 

պլանավորված ծրագրեր:  

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

համավարակի կանոնների պահպանումը, ինչպես նաև պատվաստման խթանումը:  

 
Մեծամոր. 

 
Մեծամորը Արմավիրի մարզի քաղաքային համայնք է, մարզկենտրոնից 8կմ, իսկ Երևանից՝ 

42կմ հեռավորության վրա: Քաղաքի մասնագիտացման ուղղությունը էներգետիկան է, այն 

հանդիսանում է որպես միաֆունկցիոնալ քաղաք։ Այստեղ գործում է Հայկական ատոմային 

էլեկտրակայանը: Մեծամոր խոշորացված համայնքը կազմավորվել է 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում, որն իր մեջ ներառում է 31 

համայնք: 

 

Բնակչության թիվը՝ արդեն խոշորացված համայնքում՝ շուրջ 72 000 մարդ, միայն Մեծամոր 

քաղաքում՝ 9000: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու դրանց 

վիճակները հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

վերանորոգման կարիք ունի, ավելին, նշվեց շենքի փոփոխության կարիք, քանի որ 

աշխատասենյակները քիչ են, և տարածքը չի բավականացնում։ Բացի այդ նույն 

շենքում կան նաև այլ կառույցներ՝ բանկ, համատիրություն, երկրապահի 

գրասենյակը, ընտրական հանձնաժողովը:  

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝  քաղաքն ունի 2 հանրակրթական դպրոց, 

մեկը՝ լավ վիճակում է, մյուսը՝ մասնակի վերանորոգման կարիք ունի:  

 Մանկապարտեզներ՝ քաղաքն ունի 3 մանկապարտեզներ, որոնցից մեկի մի 

մսանաշենքը վերանորոգված է։ Մյուս երկուսն այս տարի ծրագրի սուբվենցիայով 

հաստատված է և երկուսն էլ նորոգվելու են։  

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ Մեծամոր քաղաքն ունի 

հիվանդանոց, որն ունի վերանորոգման կարիք, իսկ մնացած բոլոր բնակավայրերում 
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առկա են բուժամբուլատորիաներ։ Որոշ համայնքներում պայմանները լավ են, 

սակայն շատ համայնքներում դրանք խիստ վերանորոգման կարիք ունեն:   

 Մշակույթի տուն՝ քաղաքն ունի մշակույթի տուն, որը նորմալ շենքային պայմաններ 

ունի։ Ձմռանը չի գործում, քանի որ չի ջեռուցվում։ Այս տարի մշակույթի տունը ևս 

նախատեսվում է վերանորոգել, քանի որ ծրագրով արդեն իսկ հաստատված է։  

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ քաղաքն ունի շատ մեծ մարզադահլիճ, որը 

սակայն վատթար վիճակում է: Դահլիճներից մեկը գործում է, բայց նորմալ 

պայմաններ չկան։ Ըստ համայնքապետի վերանորոգումը շատ մեծ ծախսերի հետ է 

կապված։ 

 Ճանապարհների վիճակ՝ միջհամայնքային ճանապարհների վիճակն այդքան էլ լավ 

չէ, և կարիք կա վերանորոգումների: Նախատեսվում է սկսել Արևիկ, Արմավիր, 

Փշատավան, Արգավանդ, Գետաշեն, Նալբանդյան, Մարգարա, Երասխահուն, 

Զարթոնք, Արտաշար համայնքների ճանապարհների վերանորոգումը, որը 

իրականացվելու է կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրի 

շրջանակներում։ Նաև մեկ ուրիշ սուբվենցիայով մի հատված համայնքապետարանն 

է իրականացնելու, քանի որ միջհամայնքային ճանապարհների խնդիրները շատ են։ 

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ ներհամայնքային տրանսպորտ 

չկա, սակայն կա միջհամայնքային տրանսպորտ, նորմալ գործում է մարզկենտրոն 

տանող տասնպորտը, հիմնականում բավարարում է բնակիչներին:  

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջրի ջրագծերի հետ կապված առկա են խնդիրներ։ Այս տարի 

վերանորոգումներ են իրականացվում Մեծամոր քաղաքում, Արտաշար համայնքում 

ամբողջովին փոխվելու են ջրագծերը։ Քաղաքում նույնպես ջրագծերը և կոյուղին 

վատ վիճակում են, բայց այս տարի նախատեսված է ահագին աշխատանք այս 

ոլորտում: Դրանք բոլորն արդեն իսկ հաստատված ծրագրեր են։ 

 Ոռոգման ջուր՝ ոռոգման ջուր կա համայնքում, սակայն պետք է ավելցնել ջրի 

պաշարը, որովհետև մեծ մասամբ շատ հողեր ջրի պատճառով չեն մշակվում։ Այս 

տարի նախատեսված է 10 խորքային հոր վերանորոգել։ Հորերը դեռ հնուց կան, 

այսինքն՝ փորելու կարիք չկա, պետք է միայն վերանորոգել։ Ամեն հորը մոտ 50 

հեկտարի չափ կարող է ջուր ապահովել։ Բոլոր համայնքներում ջրի խնդիրը կա։ 

Բայց առավել խնդրահարույց համայնքներն են՝ Զարթոնքը, Երասխահունը, 

Արտաշարը, Ակնալիճը։  
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 Գազաֆիկացում՝ քաղաքը գազաֆիկացված է, սակայն 10 գյուղում չկա 

գազամատակարարում։ Այս տարի պետական ծրագրերով հաստատված է, որ բոլոր 

գյուղերը պետք է գազաֆիկացվեն:  

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ նշվեցին՝  խմելու ջրագծերի վերանորոգման 

խնդիրը և ոռոգման ջրի խնդիրը, ինչպես նաև վերելակների խնդիրը. համայնքն ունի 13 

վերելակ, որոնք փոխելու կարիք ունեն, դրանցից 5-ը նախատեսվում է այս տարի փոխել։ 

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ մարդկանց՝ միմյանց հետ շփման պակասը՝ 

զուտ հոգեբանական առումով, իսկ այլ հետևանքներ նշվեցին՝ բնակիչների եկամուտների 

նվազումը:  

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը անհատական կամ ընտանեկան 

աջակցության ծրագրեր չի իրականացրել: Աշխատանքները հիմնականում ուղղված են եղել 

հանրային վայրերի, մանկապարտեզների մաքրման աշխատանքների տեսքով:   

Համայնքում աջակցության ծրագրեր ներկայումս նույնպես չեն իրականացվում 

համավարակի հետ կապված:   

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեց միայն գյուղատնտեսության ոլորտը, 

այդ թվում՝ ոռոգման ջրի և մթերման խնդիրները: Մթերման հետ կապված իրականացվում 

են աշխատանքներ մարզպետարանի հետ համատեղ, որպեսզի բարելավվի ոլորտը:  

 

Համայնքի երիտասարդության հետ կապված նշվեց հետևյալը. համայնքն ունի ակտիվ 

երիտասարդություն, սակայն չկան լավ պայմաններ աշխատանքի և զբաղվածության ու 

ժամանցի առումով: Համայնքապետի հավաստմամբ համայնքի հնգամյա ծրագրի մեջ 

հստակ նշված են բոլոր այդ նպատակները, որ պայմաններ ստեղծվեն երիտասարդների 

համար։  

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին որոշակի աջակցության տրամադրումը:   
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Բաղրամյան. 

 
Բաղրամյան համայնքը Արմավիրի մարզի բազմաբնակավայր համայնք է, որը 

կազմավորվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ Արմավիրի մարզում կայացած ՏԻՄ 

ընտրությունների արդյունքում և ներառում է 14 համայնք: Այն գտնվում է մարզկենտրոնից 

19 կմ հյուսիս-արևմուտք, Երևանից՝ 60 կմ, իսկ Հայաստանի պետական սահմանից՝ 20 կմ 

հեռավորության վրա։ 

 

Բնակչության թիվը արդեն խոշորացված համայնքում՝ 18 300 մարդ: Համայնքում առկա 

կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու դրանց վիճակները հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը, 

խոշորացումից հետո ունի սենյակների խնդիր. դրանք բավարար չեն արդեն։ 

Ընդհանուր առմամբ շենքը բարեկարգ վիճակում է. վերանորոգված է 

համայնքապետի սենյակը և ևս որոշ սենյակներ։  

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝ դպրոցներում հիմնականում առկա են 

ջեռուցման խնդիրներ: Բաղրամյանի դպրոցը վերանորոգված չէ, Քարակերտի 

դպրոցը, որը 2005-2006 թվականներին է վերանորոգվել, այժմ ևս ունի դրա կարիքը։ 

Հուշակերտի դպրոցը ևս շատ վատ պայմաններում է գտնվում. կա շատ մեծ շենք 

դպրոցի համար, բայց չի օգտագործվում, քանի որ շատ վատ վիճակում է։ Տալվորիկի 

դպրոցը նույնպես բարեկարգ չէ։ 

 Մանկապարտեզներ՝ 14 համայնքից ընդամենը 7-ում կա մանկապարտեզ, որոնք 

սակայն չեն աշխատում ձմռան ամիսներին՝ ջեռուցման բացակայության պատճառով։ 

Միայն Լեռնագոգի մանկապարտեզն է աշխատում։ Հիմնականում բոլոր 

մանկապարտեզների վիճակը նորմալ է, որոշներում կարիք կա սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի բարելավման։ Վանանդում, Լեռնագոգում և Երվանդաշատում 

մանկապարտեզները տեղակայված են դպրոցների շենքերում, սակայն դրանք պետք 

է առանձնացվեն:  

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ Բաղրամյանում կա 

բուժկենտրոն, որը նորմալ վիճակում է: Արգինա համայնքում չկա բուժկետ, 

բնակիչներն օգտվում են Քարակերտի բուժամբուլատորիայից։ Բագարանում, 

Արևադաշտում և Արտամետում ևս չկան բուժ.կենտրոններ, որոնց համար պետք է 

սենյակներ հատկացվեն թեկուզ գյուղապետարաններում՝ համաձայն 
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մարզպետարանի վերջին գրության։ Մնացած բոլոր բուժ.կենտրոնները բավական 

նորմալ վիճակում են գտնվում։ 

 Մշակույթի տուն՝ Քարակերտն ունի մշակույթի տուն, որը կոչվում է Համայնքային 

կենտրոն։ Այն շատ լավ վերանորոգված է և կահավորված։ Բոլոր խմբակները շատ 

լավ գործում են, առկա է նաև մասնագիտական կողմնորոշման սենյակ բարձր 

դասարանների աշակերտների համար։ Դալարիկում, Լեռնագոգում, Շենիկում և 

Երվանդաշատում շենքերը կան, բայց չեն գործում, քանի որ խիստ վերանորոգման 

կարիք ունեն։ Արևադաշտում և Տալվորիկում անգամ մշակույթի տան շենք չկա։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ Բաղրամյանում մարզադահլիճ չկա։ 

Քարակերտում կա սպորտ դահլիճ, որտեղ պարապում են ըմբշամարտ, քինգ-բոքս։ 

Լեռնագոգում նույնպես կա, բայց շենքի վիճակը շատ անբարեկարգ է։  

 Ճանապարհների վիճակ՝ ճանապարհների խնդիր կա, որը հիմնականում 

ներհամայնքային է։ Միջհամայնքային ճանապարհները հիմնականում նորմալ 

վիճակում են, սակայն կան քանդված հատվածներ: Սակայն որոշ գյուղերում 

ներհամայնքային ճանապարհները սարսափելի վիճակում են, երբեմն անգամ 

մեքենաների համար են անանցանելի։ Համայնքապետարանն այս տարի  

սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսում է որոշ ճանապարհների ասֆալտապատում:  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ տրանսպորտի վիճակը նույնպես 

շատ մտահոգիչ է։ Խոշորացված համայնքը, որ Բաղրամյանն է, մյուս բնակավայրերի 

հետ տրանսպորտային կապ չունի։ Համայնքապետարանը դիմել է, սակայն 

պատճառաբանել են, որ եկամտաբեր չէ։ Հիմա համայնքապետարանը մտածում է 

այլընտրանքների մասին:  

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջրի խնդիրն առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, քանի որ չկա 

խմելու ջուր, և բնակիչները գնում են այն. Թալինից բերում և վաճառում են։  

 Ոռոգման ջուր՝ ոռոգման ջրի հետ կապված նույնպես կան խնդիրներ. որոշ 

համայնքներ չունեն ոռոգման ջուր: Արգինա համայնքում ՏԻՄ-ը որոշել է տեղադրել 

ջուր մղող պոմպ/նասոս. մայր առուն գյուղից 150 մետր է հեռու, բայց Արգինա գյուղը 

չունի ոռոգման ջուր։ Ներկայումս համայնքապետարանն աշխատում է այս խնդրի 

շուրջ, քանի որ ջրի սակավությունը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում։ 

 Գազաֆիկացում՝ Արգինա, Երվանդաշատ, Բագարան և Կողբավան համայնքներում 

չկա գազաֆիկացում և առհասարակ չի էլ եղել։ Օգտագործվող գծից հեռու են 

համայնքները, դրա համար էլ չի անցկացվել գազաֆիկացում։ Խնդրի լուծման համար 
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մեծ գումարներ են պահանջվում, իսկ համայնքի ուժերով անհնար է դա 

իրականացնել։ Սակայն համայնքապետարանը փորձելու է նաև 2023թ.-ին դիմել  

սուբվենցիոոն ծրագրերի գազաֆիկացման համար։ Չգազաֆիկացված 

համայնքներում ներկայումս համայնքապետարանն աշխատում է արևային 

կայաններ տեղադրել, որպեսզի համայնքապետարանի ենթակայության տակ 

գտնվող կառույցների բեռը թեթևացնի։ 

 

Համայնքի հիմնական խնդիրներ մի քանիսը նշվեցին՝ խմելու ջրի խնդիրը, նաև՝ խմելաջրի 

ներտնտեսային ցանցի ստեղծումը, ճանապարհների ասֆալտապատումը, 

մանկապարտեզների վերանորոգումը, արևային կայանների տեղադրումը, տանիքների 

վերանորոգումը:  

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները հետևյալներն են՝ տնտեսական հետևանքներ՝ քիչ աշխատուժի 

պատճառով հողերի ոչ պատշաճ կերպով մշակումը, ինչի արդյունքում նվազեցին 

եկամուտները: Բացի այդ, բնակչության առողջական վիճակն ու աշխատուժի պակասը:  

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերել 

անապահով ընտանիքներին: Համագործակել է մարզպետարանի հետ և բնակիչներին 

տրամադրել սննդի փաթեթներ:  Այս պահին աջակցության ծրագրեր չեն իրականացվում 

համայնքում:  

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեց գյուղատնտեսության ոլորտը, այդ 

թվում՝ ոռոգման ջրի և մթերման խնդիրները:  

 

Համայնքի երիտասարդության հետ կապված հիմնական խնդիրը նշվեց նրանց 

զբաղվածությունը: Համայնքներում երիտասարդների համար ընդհանրապես զբաղմունք 

չկա։ Սեզոնին ներգրավվում են գյուղատնեսական աշխատանքների մեջ, իսկ դրանից հետո՝ 

որևէ անելիք չեն ունենում։ Մի մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան, մյուս 

մասը մնում է անգործ։  Համայնքապետի կողմից նշվեց, որ ցանկալի կլինեն որոշակի  

ծրագրերի իրականացումը գյուղական համայնքներում, որոնք երիտասարդներին 

կներգրավեն որևէ զբաղվածության մեջ, և համայնքապետարանը կաջակցի նմանատիպ 

ծրագրերի իրականացմանը: Բացի այդ կարևորվեց նաև տեղեկացվածության 
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բարձրացումը, ճիշտ տեղեկատվության տրամադրումը և օնլայն խաղերից ու 

խաղադրույքներից հնարավոր վտանգների մասին իրազեկումն ու զերծ պահումը:  

 

Որպես համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ՝ համայնքապետի կողմից 

նշվեց իրազեկվածության բարձրացումն ու պատվաստումների խթանումը։  

 
Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարցումներ. 
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Արմավիրի մարզի Արմավիր, 

Բաղրամյան և Մեծամոր խոշորացված համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր 

թվով 18 տնտեսվարող սուբյեկտներ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված 

հարցումներ նշված 3 համայնքների ևս 15 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: Հարցվողների 

թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում՝ ներառելով ինչպես քաղաքային, 

այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնտեսվարող սուբյեկտների:  

 
Նախ և առաջ պարզեցին, թե որ ոլորտներում են գործունեություն ծավալում համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտները: Դրանք հիմնականում հետևյալ ոլորտներն են. 

 Մանր ու միջին առևտուր 

 Գյուղատնտեսական մթերքների մշակում և արտադրություն 

 Այլ սպասարկման ծառայություններ 

 Հանրային սնունդ 

 

Նրանց 40 տոկոսի գործունեության ժամանակահատվածն արդեն 4-10 տարի է, 30 տոկոսը՝ 

1-3 տարի է, ինչ գործում է, և ևս 30 տոկոսը գործում է 11 տարուց ավել: Սակայն 

տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց մեծությամբ փոքր են, քանի որ նրանք, բացառությամբ 

մեկ սուբյեկտի, ունեն մինչև 5 աշխատող, միայն այդ մեկ կազմակերպությունը հարցման 

պահին ուներ 5-9 աշխատող:  

 

Այն հարցին, թե կազմակերպության համար հաղթահարելի էր արդյոք Քովիդ-19-ով 

պայմանավորված համաճարակային խնդիրները, տնտեսվարող սուբյեկտների 

մեծամասնությունը պատասխանել է, որ «մասամբ են հաղթահարել»: Պատասխանները 

հետևյալն են. 
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 Այո – 40 տոկոս 

 Մասամբ – 53 տոկոս 

 Ոչ – 7 տոկոս:  

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես է ազդել համավարակը համայնքային տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության վրա: Ընդ որում, հնարավորություն էր տրվել նշելու մեկից 

ավել տարբերակներ: Պատկերը հետևյալն է.  

 

Գծապատկեր 6. Համավարակի ազդեցությունը Արմավիրի մարզի 3 համայնքների  

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա (%). 

 

 
 

Տնտեսվարող սուբյեկտները նշել են նաև, որ համավարակի պատճառով միջպետական 

ճանապարհները, մասնավորապես Վրաստան տանող ճանապարհները փակ էին, և 

գործունեություն ծավալելը բարդ էր: Տնտեսվարողների մի մասի վրա ազդեցությունն ավելի 

հաղթահարելի էր, քան մնացածի, որը կախված էր գործունեության ոլորտից: Հիմնականում 

սպասարկման ծառայությունները, կենդանի շփումը, ծաղկի, հարսանեկան զգեստների 

վարձույթը և այս տիպի գործունեությունն ավելի մեծ վնասներ է կրել ըստ հարցվողների, 

հատկապես համավարակի ամենասկզբնական շրջանում:  
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Հարցման մյուս հատվածը վերաբերում էր տնտեսվարող սուբյեկտների 

իրազեկվածությանը. պարզվում է, որ Արմավիրի մարզի թիրախ համայնքների 

տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ տեղեկացված են պետության կողմից 

ցուցաբերված աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացմանը: Նրանց 66 տոկոսը տեղյակ է այդ ծրագրերից, 20 տոկոսը լսել 

է, բայց շատ տեղեկացված չի, և միայն 14 տոկոսը տեղյակ չի եղել այդպիսի ծրագրերի 

մասին:  

Նրանց գրեթե կեսը՝ 46 տոկոսը, ստացել է աջակցություն այդ ծրագրերից որևէ մեկից: 

Նրանք օգտվել էին մի քանի ծրագրերից, մասնավորապես. 10-րդ միջոցառում, այն է՝ 

միանվագ աջակցություն 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված 

ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման 

շրջանառության 10 տոկոսի չափով, այնուհետև՝ ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի 

չափով դրամաշնորհ, և վարկերի, լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում: 

Բավականին փորձառու էին այս իմաստով տնտեսվարող սուբյեկտներն այստեղ: Եվ, ըստ 

էության, նրանք ընդհանուր առմամբ գոհ էին այդ աջակցությունից, քանի որ ցուցաբերված 

օգնությունն, ըստ հարցվողների, նպաստել էր իրեենց կազմակերպության ծախսերի 

նվազեցմանը: Նրանցից միայն մեկն էր նշել, որ այն նպաստել էր ծախսերը զրոյական 

մակարդակի վրա պահելուն և ըստ ևս մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի այդ օգնությունը չէր 

նպաստել վնասների չեզոքացմանը: Տեղեկացված տնտեսվարող սուբյեկտներից նրանք, 

ովքեր չեն դիմել աջակցության, չեն ստացել աջակցություն, քանի որ չեն հավատացել, որ 

կստանան աջակցություն, իսկ մյուսներն էլ կարիքը չեն ունեցել, ևս 1-ն էլ չի 

համապատասխանել պահանջներին, քանի որ այդ ժամանակ նորաստեղծ բիզնես է եղել: 

Չկային այնպիսի տնտեսվարող սուբյեկտներ, ովքեր տեղյակ էին եղել, դիմել էին 

աջակցության և չէին ստացել:  

Ինչ վերաբերում է ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից (միջազգային կազմակերպություններ, 

մասնավոր դոնորներ) ստացած օգնությանը, ապա շատ ավելի պասիվ վիճակ էր 

տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, քանի որ նրանց 73 տոկոսը չէր ստացել որևէ 

աջակցություն այլ աղբյուրներից, իսկ 27 տոկոսն էլ տեղեկացված չի եղել այդպիսի 

հնարավորությունների մասին:  

 

Գնահատելով տնտեսվարող սուբյեկտների մտահոգությունը՝ համավարակի ունեցած 

ազդեցությունների հետ կապված՝ հանդիպեցինք հետևյալ պատկերին.  
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Գծապատկեր 7. Տնտեսվարող սուբյեկների մտահոգությունը՝ պայմանավորված 

 համավարակի ազդեցությամբ (%). 

 

  

Բացի սեփական փորձից, կարևոր էր իմանալ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր 

գնահատականը պետական և ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ՝ 

ընդհանրացնելով նրանց ունեցած փորձն ու լսած օրինակները: Ըստ էության, տնտեսվարող 

սուբյեկտները մասամբ են արդյունավետ համարել այդ ծրագրերը, քանի որ 

պատասխանների բաշխվածությունը այսպիսին էր հետևյալ հարցին. «Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ 

էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը/դիտարկեք ոչ 

միայն ձեր օրինակով, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ եք»: 

 Լիովին արդյունավետ – 7 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 63 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 30 տոկոս:  

Նույն կերպ, ավելի քիչ արդյունավետ են գնահատել նաև ոչ պետական ծրագրերի 

արդյունավետությունը: Պատասխանները հետևյալն են. 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 53 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 34 տոկոս:  
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Համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև հարց ուղղվեց պարզելու, թե ինչ տեսակի 

աջակցությունն, ըստ իրենց, կարող է ավելի օգտակար լինել նմանատիպ համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտների/ձեռներեցների համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրելու մեկից ավել պատասխան: Պատասխանները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 8. Համավարակի չեզոքացման առավել արդյունավետ աջակցության  

միջոցներն ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների (%). 

 

 
 

Եվ վերջում, բաց հարց տրվեց հարցվող տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ակնկալելով 

առաջարկներ և նկաառումներ իրենց գործունեության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ: 

Դրանք խմբավորվել են մի քանի հատկանիշներով.  

Պետության կողմից ակնկալվող գործողություններ. 

 Պետական աջակցության շարունակականություն 

 ՓՄՁ ոլորտի նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ անտոկոս վարկերի 

տրամադրում, հարկային բեռի թեթևացում  

 Սահմանների բացում, սահմանափակումների վերացում 

Բնակչության կողմից ակնկալվող գործողություններ. 

 Համավարակի կանոնների պահպանում 
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 Խթանում պատվաստմանը 

 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսվարող սուբյեկտները կցանկանային իրենց աշխատակիցների 

վերապատաստումներ: Նրանք նշեցին, որ վերապատրաստումները միշտ ցանկալի են, 

միշտ նորությունները պետք են բիզնեսը զարգացնելու համար: Բացի յուրաքանչյուրն իր 

ոլորտի վերապատրաստումներից նշեցին նաև ընդհանուր կարողությունների զարգացումը. 

օրինակ՝ օնլայն վաճառքներն ակտիվացնելու, թվային նոր տեխնոլոգիաների, սոց.ցանցերի 

կիրառումը, մարքեթինգը, սպառողական վարքագիծ, ճիշտ մոտեցում սպառողին և այլն:   

 

 
Բնակիչների հետ հարցումներ.  

 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մեծամոր և 

Բաղրամյան համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 33 բնակիչ, ինչպես 

նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 համայնքների 60 բնակիչների 

հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում: Հարցման 

մասնակիցների 23 տոկոսը եղել են տղամարդիկ, իսկ 77-ը՝ կանայք:  

Նրանց 36 տոկոսը եղել են 41-55 տարիքային խմբում, 30 տոկոսը՝ 25-40 տարիքային խմբում: 

Հարցվածների ուղիղ կեսն ունեցել է բարձրագույն կրթություն: Նրանց 63 տոկոսը եղել են 

աշխատող, ընդ որում՝ կեսից ավելին՝ պետական սեկտորում: Իսկ հարցվածների 

ընտանեկան ֆինանսական կարգավիճակն ավելի շատ գնահատվում է միջին և բարձր, 

քանի որ նրանց 56 տոկոսը ընտանիքի ֆինանսական վիճակը նկարագրելիս՝ նշել է, որ 

ընտանիքի եկամուտը բավարարում է գնել նաև թանկարժեք տեխնիկա և կարող են գնել 

այն, ինչ ցանկանան:  

 

Ամենասկզբում փորձ արվեց բնակիչներից պարզելու, թե որքանով են տեղեկացված 

համավարակի տարածումը կանխելու հիմնական քայլերի մասին և կիրառում են արդյոք 

որոշակի քայլեր: Ընդհանուր առմամբ բնակչները տեղյակ են հիմնական քայլերի մասին և 

կանոնները պահպանել են ավելի շատ համավարակի սկզբնական ժամանակշրջանում: 

Հիմա արդեն այդքան շատ չեն հետևում կանոններին, բացի այն, որ քիչ են հավատում 

տարածմանը, նաև արդեն պատվաստումը նպաստել է վարակի թեթևացմանը:  
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Այնուհետև գնահատվեց համավարակի ազդեցությունը ընտանիքների վրա ֆինանսական 

առումով: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 16 տոկոս,  

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 26 տոկոս, 

 Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա – 40 տոկոս,  

 Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա – 18 տոկոս       

Որպես ֆինանսական ազդեցություն՝ բնակիչները նշեցին մի քանի հետևանքներ. 

հիվանդության պատճառով բուժումների և դեղերի վրա կատարված ծախսեր, 

եկամուտների նվազումը, աշխատանք կորցնելը, իսկ ուսանողների համար ֆինանսապես 

դրական էր ազդել, քանի որ հեռավար ուսուցման անցնելով մայրաքաղաքա չէին գնացել և 

գումար էին տնտեսել տրանսպորտային ծախսերից: Սակայն բնակիչները նշեցին նաև 

հոգեբանական ազդեցությունը, շփումների բացակայությունը, հոգեբանական խուճապը 

հատկապես սկզբնական շրջանում: Ընդհանրացնելով, կարելի է նշել, որ բնակիչներն 

ունեցել են և՛ հոգեբանական, և՛ ֆինանսական դժվարություններ ու վնասներ:  

 

Բացի ընտանիքներից, բնակիչները բացասական են գնահատել համավարակի 

ազդեցությունն ընդհանուր համայնքի վրա: Ըստ նրանց համայնքները տուժել են մի քանի 

առումներով՝ տնտեսապես, կրթական և մշակութային առումներով և ամենաշատը՝ 

բիզնեսը, առևտրի և սպասարկման ոլորտները: Համայնքների միջև նշված հետևանքներում 

կար որոշակի տարբերություն. մասնավորապես գյուղական համայնքներն այդքան էլ չէին 

տուժել, քանի որ իրենց հիմնական զբաղմունքը եղել է գյուղատնտեսությունը, և իրենք 

ներգրավված են եղել իրենց աշխատանքներում: Սակայն, բնակիչների հավաստմամբ, 

համավարակի ազդեցությունը համայնքների ու բնակիչների վրա ավելի շատ եղել է 

սկզբնական շրջանում, իսկ ավելի ճիշտ՝ մինչև պատերազմը, դրանից հետո համավարկը 

համարել են երկրորդային: 

 

Բնակիչները հիմնականում տեղյակ են եղել պետության կողմից իրականացված 

աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների 

չեզոքացմանը: Այդպես է պատասխանել նրանց 43 տոկոսը, նրանց 30 տոկոսը լսել է 
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այդպիսի ծրագրերի մասին, և միայն 27 տոկոսը տեղյակ չի եղել պետական աջակցության 

ծրագրերի մասին: Հարցված բնակիչների 16 տոկոսն է, սակայն, ստացել պետական 

աջակցություն, ընդ որում դա հիմնականում եղել է ընտանիքում անչափահաս երեխաներին 

հատկացված գումարի տեսքով, 2 քաղաքացի/ուսանող ստացել է ուսման վարձի 

փոխհատուցում և ևս 2-ը ստացել են աջացկություն վարձու աշխատողին հատկացված 

գումարի տեսքով: Պետական աջակցություն ստացած ընտանիքներն ավելի շատ եղել են 

Արմավիրից և Բաղրամյանից:  

 

Գծապատկեր 9. Քովիդ-19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար Դուք կամ 

Ձեր ընտանիքի անդամը/ները ստացե՞լ եք պետական աջակցություն (%). 

 

 

 

Այնուամենայնիվ, աջակցություն ստացած քաղաքացիների 40 տոկոսը, կարծում է, որ 

տրամադրված աջակցությունը նպաստել է վնասների շատ քիչ չեզոքացմանը, ևս 40 տոկոսը 

կարծում է, որ այն նպաստել է որոշ չափով վնասների չեզոքացմանը, իսկ 20 տոկոսի 

կարծիքով այն որևէ կերպ չի նպաստել համավարակի վնասների չեզոքացմանը:  

 

Հաջորդ հարցը կայանում էր նրանում, թե այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստացել 

աջակցություն, ինչու չեն դիմել այդ աջակցություններին: Պարզվում է, որ նրանց 33 տոկոսը 

չի բավարարել որևէ կետի պահանջներին, 27 տոկոսը կարիքը չի ունեցել, ևս 11-ական 

տոկոսով հարցվածներ չեն հավատացել, որ կստանան աջակցություն և համարել են չնչին 

օգնություն, մնացածը տեղյալ չեն եղել: Եվ քանի որ չկային այնպիսիք, որ դիմել են, սակայն 

չեն ստացել, ուստի չկային նաև դրանց պատճառները:  
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Ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից, միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից, 

համայնքապետարանից հարցված բնակիչները նույնպես չեն ստացել աջակցություն: 

Այդպես է պատասխանել նրանց 76 տոկոսը, նրանցից միայն 2 հոգի՝ այսինքն՝ 3 տոկոսն է 

ստացել աջակցություն և 21 տոկոսը տեղեկացված չի եղել այդպիսի հնարավորությունների 

մասին: Ոչ պետական աղբյուրներից աջակցություն են ստացել կրկին Արմավիր և 

Բաղրամյան համայնքի բնակիչները: Ըստ ֆոկուս խմբի քննարկման արդյունքերի 

Բաղրամյանում «Հայաստանի Մանուկներ» հիմնադրամն է որոշակի աջակցություն բաշխել, 

հիմնականում՝ հիգիենիկ պարագաներ, իսկ Արմավիրում՝ ԱԶԿ ՀԿ-ն՝ հիգիենիկ և սննդի 

փաթեթների տեսքով: Իսկ թե մյուսներն ինչու չեն ստացել աջակցության որևէ տեսակ, 

պատասխանեցին, որ ավելի շատ տեղեկացված չեն եղել այդպիսի հնարավորությունների 

մասին:  

 

Որքանով էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

բնակիչների գնահատմամբ փորձեցինք պարզել՝ հնարավորություն տալով հարցվողներին 

դիտարկել ոչ միայն իրենց օրինակը, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ են: Նրանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ մասամբ էր աջակցությունն արդյունավետ. 

 Լիովին արդյունավետ - 10 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 56 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 3 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 31 տոկոս:  

 

Նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շատ դժվարացել են գնահատել ընդհանուր առմամբ 

աջակցության արդյունավետությունը նաև ոչ պետական սեկտորի կողմից՝ հավանաբար 

չունենալով սեփական փորձ. 

 Լիովին արդյունավետ - 3 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 43 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 3 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 51 տոկոս:  

 

Հարցման հաջորդ փուլում նախատեսված էր պարզել, թե ըստ քաղաքացիների ինչ տեսակի 

աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել բնակիչների և ընտանիքների համար 

համավարակի հետևանքները չեզոքացնելու համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 
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ընտրել մեկի ավել տարբերակներ: Պարզվում է առաջին տեղում ֆինանսական միջոցների 

տրամադրումն է, այնուհետև՝ առողջապահական ծառայությունների տրամադրումը: Իսկ 

մնացած աջակցության տեսակները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 10. Աջակցության տեսակները համավարակի ազդեցությունը  

չեզոքացնելու ուղղությամբ (%). 

 

 
 

Ըստ ֆոկուս խմբային քննարկման արդյունքների, ցանկալի կլիներ պետական 

աջակցությունը լիներ շարունակական, և շատ չափանիշներ չլինեին, ու աջակցությունը 

տրամադրվեր համատարած: Բացի այդ, խիստ կարիք կար իրազեկման, քանի որ ոչ բոլոր 

բնակիչներն են գրագետ և կարողանում են օգտվել համացանցից ու օնլայն դիմումներ 

ներկայացնում, ուստի, ըստ նրանց անհրաժեշտ էր հետևողական աջակցություն և 

իրազեկում բնակչությանը:  

 

Համայնքների բնակիչերի հետ փորձ արվեց իրականացնել նաև համայնքի կարիքների 

գնահատում, թե ինչ հիմնական խնդիրներ և բարելավելու կարիք ունի համայնքներից 

յուրաքանչյուրը: Դրանք հակիրճ ներկայացված են ստորև.  

 

Արմավիր.  
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 Մանկապարտեզների սեզոնային աշխատանք. ձմռանը ջեռուցման պատճառով 

փակվում են, ինչպես նաև ջրի և սանիտարահիգիենիկ խնդիրը 

մանկապարտեզներում,  

 Դպրոցների ոչ պատշաճ ջեռուցում: 

 

Մեծամոր. 

 Մանկապարտեզների շենքային պայմանների բարելավում, ձմռան ամիսների 

գործարկում: 

 

Բաղրամյան. 

 Դպրոցի ջեռուցման խնդիր,  

 Մանկապարտեզների անբարեկարգ վիճակ, 

 Խմելու ջրի խնդիր, 

 Ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ:  

 

Ըստ հարցված բնակիչների համավարակը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կրթության 

ոլորտի վրա: Ընդհանրապես հեռավար կրթությունը հարցված բնակիչներն 

անարդյուանվետ են համարում: Այստեղ խնդիրները մի քանիսն էին՝ կապված հեռավար 

կրթության և դրա արդյունավետության հետ: Դրանք հետևյալն են. 

 Տեխնիկապես ոչ հեգացվածությունը ինչպես աշակերտների, այնպես էլ ուսուցիչների 

համար, ինչի հետևանքով բացթողումներ շատ էին լինում հատկապես սկզբնական 

շրջանում, 

 Երկար ժամանակ համակարգչի առաջ անցկացնելու հետևանքով տեսողության 

վատացում, ուշադրության կենտրոնացման պակաս, հոգեբանական խնդիրներ, 

Բոլոր վերանշյալ պատճառներով կրթության որակն ըստ հարցվածների անկում է ապրել  

համայնքներում: Եվ, ընդհանրապես, ըստ բնակիչների, դպրոցները պետք է պատրաստ 

լինեն ցանկացած նմանատիպ իրավիճակներում և՛ տեխնիկապես, և՛ կարողությունների 

առումով, արտակարգ իրավիճակներում կրթությունը շարունակելու և դասապրոցեսը 

չտուժելու համար:   

 

Ինչ վերաբերում է համայնքային ծառայություններից բնակչության գոհունակությանը, ապա 

այստեղ համավարակը էական փոփոխություններ չի առաջացրել ծառայությունների 
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մատուցման գործընթացներում: Այս ոլորտում խնդիրները գրեթե նույնն են: Խնդիրները 

նշվեցին՝ հիմնականում՝ աղբահանությունը, որոշ չափով՝ ճանապարհների մաքրությունը, 

կանաչապատման պակասը: Մնացած ծառայություններից, բնակիչներն, ընդհանուր 

առմամբ, գոհ են:  

 

Մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսի մասնագիտական կարողությունների 

զարգացման կարիք ուն համայնքի երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը 

հաղթահարելու համար: Դրանք դասակարգվեցին հետևյալ կերպ. 

 Օնլայն դասընթացների հնարավորություն, ընդհանրապես, համացանցով 

աշխատելու, վաճառք կազմակերպելու հմտությունների զարգացում, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիների զարգացում 

 Առաջին բուժ.օգնության դասընթաց 

 Իրազեկվածության բարձրացում, կրթության կարևորում: 

 

Եվ վերջում, ընդհանուր հարց տրվեց պարզելու, թե համայնքների բնակիչներն ինչ 

առաջարկներ ունեն՝ ուղղված համավարակի ազդեցությունը մեղմացնելուն: Այստեղ 

առաջարկները բաժանվեցին խմբերի.  

 

Առողջապահական և հոգեբանական.  

 Համավարակի ախտորոշումն ու բուժումը լինեն անվճար, 

 Հոգեբանական աջակցություն բնակչությանը, 

 Պատվաստում և պատասխանատվության զարգացում՝ դիմացինի մասին մտածելու 

մշակույթի ձևավորում  

 Համավարակի կանխման վերաբերյալ անհրաժեշտ քայլերի մասին հանրության 

իրազեկվածության բարձրացում:  

 

Սոցիալ-տնտեսական. 
 Աշխատատեղերի ստեղծում, զբաղվածության ապահովում,  

 Մասնագիտական վերապատրաստումներ,  

 Ֆինանսական աջակցություն համավարակից տուժած ընտանիքներին:  
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ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 
 

Համառոտագիր. 

 
Ուսումնասիրվել են Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Մարտունի և Գեղամասար 

համայնքների, բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու 

կարիքները՝ կապված ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

Համայնքներում վեր հանված հիմնական կարիքներն են. 

Գավառ.  
 Բուժ.հաստատությունների բարեկարգում,  

 Մանկապարտեզների և դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում, 

 Միջհամայնքային տրանսպորտի բարելավում, 

 Գյուղ.մթերքի իրացման աջակցություն,  

 Երեխաների զարգացման կենտրոնների ստեղծում: 

 

Մարտունի. 
 Բուժ.հաստատությունների բարեկարգում, սարքավորումներով հագեցում, 

 Մանկապարտեզների շենքային պայմանների բարելավում, 

 Խաղահապարակների, զբոսայգիների, երեխաների կենտրոնների ստեղծում, 

 Կրթության և առողջապահության ոլորտներում լավ մասնագետներով ապահովում: 

 

Գեղամասար. 
 Մանկապարտեզների ստեղծում, եղածներում՝ շենքային պայմանների բարելավում, 

 Կրթության ոլորտի բարելավում, մասնագետներով ապահովում, 

 Բուժ.կետերի բարեկարգում, մասնագետներով ապահովում 

 Բոլոր ոլորտներում մասնագիտական վերապատրաստումներով ապահովում:  

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները բոլոր համայնքներում հետևյալներն են՝ համայնքի բնակչության 

եկամուտների նվազումը, մասնավորապես արտագան աշխատանքի մեկնել չկարողանալու 

հետևանքով, ապրելակերպի դժվարացումը, հատկապես տուժել են 

հյուրատնային/հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտները։ 

 

Համայնքների երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը հաղթահարելու համար 

զբաղվածության ոլորտում ավելի մրցունակ լինելու համար կարիք ունեն 

վերապատրաստումների հետևյալ ոլորտներում՝ համակարգչային դասընթացներ, 

ծրագրավորում, սեփական բիզնես սկսելուն ուղղված հմտությունների զարգացում, 
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վարսահարդարում, դիմահադարում, մատնահարդարում, տուրիզմի զարգացում, 

գյուղատնտեսական ոլորտի վերապատրաստումներ, օտար լեզուներ, հոգեբանություն և 

սոցիալական աշխատանք:   

Տնտեսվարող սուբյեկտներն բացի յուրաքանչյուրն իր ոլորտի մասնագիտական 

վերապատրաստումներից, կարիք ունեն արդի հմտությունների ու կարողությունների 

զարգացման, ինչպիսիք են՝ օնլայն վաճառք և ծառայությունների մատուցում, սոց.ցանցերով 

աշխատանք, գովազդ, մարքեթինգային ծառայություններ և այլն:   

 

 

 
Համայնքապետերի հետ հարցումներ. 
 
Հարցման են ենթարկվել Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Մարտունի և Գեղամասար 

համայնքների ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները: Ըստ այդմ, ստորև ներկայացված է 

յուրաքանչյուր համայնքում տիրող իրավիճակն ու կարիքները. 

 

Գավառ. 

 

Գավառ քաղաքը Գեղարքունիքի մարզի վարչական կետրոնն է: Այն` իր մեձակա 

տարածքով գտնվում է Սևանի ավազանի արևմտյան մասում, Գեղամա լեռնաշղթայի 

արևելյան լանջերին` 7-8 բալանոց սեյսմիկ գոտում: Խոշորացման արդյունքում ներկայումս 

իր մեջ ներառում է ևս 11 համայնք: Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 95կմ:  

 

Բնակչության թիվը՝ 29 146 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, այն 

գտնվում է բարվոք վիճակում։ 

 Դպրոցներ/կրթական հաստատություններ՝  համայնքն ունի  8 հանրակրթական 

դպրոց, 2 երաժշտական դպրոց, 1 արվեստի դպրոց։ Գտնվում են լավ վիճակում։ 

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքն ունի  5 մանկապարտեզ, գտնվում են լավ վիճակում, 

որոշ հատվածներում կա վերանորոգման և սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

բարելավման կարիք։ 
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 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ բուժ.կենտրոնները գտնվում են 

լավ վիճակում: 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքի մշակույթի տանն այժմ ընթանում են վերանորոգման 

աշխատանքներ։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքում կա մարզադպրոց, որը լավ 

վիճակում է։ 

  Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի ճանապարհների մոտ 60 տոկոսն ասֆալտապատ 

է, մնացած մասը գտնվում է գրունտային վիճակում և ունի ասֆալտապատման 

կարիք։  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքն ունի և՛ 

միջհամայնքային, և՛ ներհամայնքային տրանսպորտ, աշխատում է օրվա առաջին 

հատվածում միայն: 

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջուրը համայնքի համար բավարար է և դժգոհություններ չի 

առաջացնում։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում ոռոգման ջուրը բավարար է և հասանելի է բոլորին։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն ամբողջովին գազաֆիկացված է։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ ենթակառուցվածքների 

համաչափ զարգացումը և ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարեկարգ վիճակը՝ 

ամբողջովին ասֆալտապատ չլինելը։  

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ համայնքի բնակչության եկամուտների 

նվազումը, ապրելակերպի դժվարացումը, սակայն ներկայումս քայլեր են արվում 

վերականգնվելու համար։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը բնակչությանը տրամադրել է 

սոցիալական աջակցություն։ Համավարակի ընթացքում համագործակցել է և՛ 

մարզպետարանի, և՛ տեղական ու միջազգային տարբեր կառույցների հետ, համակարգել է 

աշխատանքները։ Նրանց օգնությամբ ընտանիքներին ցուցաբերվել է տարբեր տեսակի 

աջակցություն՝ սննդի, հագուստի, հիգենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների և այլ 

պարագաների տեսքով։ 

Համայնքապետարանը շարունակաբար սոցիալական աջակցություն է տրամադրում 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Համայնքում համավարակի հետևանքների 
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մեղմացմանն ուղղված տարբեր ծրագրեր են իրականացվում նաև տեղական ՀԿ-ների 

կողմից։ 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներ՝ նշվեցին համայնքային 

ենթակառուցվածքներն ու բիզնեսի ոլորտի զարգացումը:  

Ըստ այդմ՝ համայնքի երիտասարդության համար անհրաժեշտ է կազմակերպել 

դասընթացներ սոցիալական ձեռնարկությունների կառավարման, ակտիվ 

քաղաքացիության, ռազմավարական պլանների մշակման, բիզնես հիմնելու վերաբերյալ։ 

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

բնակչության իրազեկվածության բարձրացումը, որն, ըստ նրա, համավարակի 

հաղթահարման միակ լուծումը կարող է հանդիսանալ։ 

 

Մարտունի. 

 

Գեղարքունիքի մարզի կենտրոնում տեղակայաված Մարտունի համայնքը գտնվում է 

Սևանա լճի հարավային ափին, մայրաքաղաքից՝ 130 կմ հեռավորության վրա: Խոշորացման 

արդյունքում ներկայումս իր մեջ ներառում է ևս 18 համայնք: 

 

Բնակչության թիվը՝ մինչև խոշորացումը՝ 12 200 մարդ, խոշորացումից հետո՝ 89 207 մարդ: 

Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` առկա է, ունի վերանորոգման կարիք։ 

 Դպրոցներ՝  համայնքն ունի 3 դպրոց, որից 2-ը՝ հիմնական, 1-ը՝ ավագ։ Հիմնական 

դպրոցները գտնվում են լավ վիճակում, ավագ դպրոցը նորակառույց է։ 

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքն ունի 4 մանկապարտեզ, մանկապարտեզները 2021 

թվականին հիմնովին վերանորոգվել են։ 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքում կա մեկ 

հիվանդանոց։ Այժմ ընթանում է նոր հիվանդանոցի կառուցման աշխատանքները։ 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքն ունի մեկ մշակույթի տուն, այն գտնվում է նորմալ 

վիճակում։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ հաամայնքը չունի խաղահրապարակ, ունի 

մարզադահլիճ, վիճակը՝ նորմալ։ 
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  Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի ճանապարհների երկարությունը ընդհանուր 

կազմում է 110 կմ, որից ասֆալտապատված է 19 կմ-ը, մնացած մասը գրունտային է։  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքն ունի միջհամայնքային 

տրանսպորտ, բայց թերզարգացած է։ Կանոնակարգված չէ նաև մարզկենտրոն 

տանող տրանսպորտը: 

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջրի սպասարկումը համայնքում շուրջօրյա է և լավ է 

կազմակերպված, սակայն բնակչության 30 տոկոսին այն հասանելի չէ։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում ոռոգման ջուրն ինքնահոս է, կա նաև մեխանիկական 

կառավարում։  

 Գազաֆիկացում՝ համայնքը գազաֆիկացված է և բնակչության 99 տոկոսին՝ 

հասանելի։ 

 Համայնքի լուսավորություն՝ համայնքը 25 տոկոսով ապահովված է գիշերային 

լուսավորությամբ։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ համայնքի արևելյան մասում 

գտնվող թաղամասի կոյուղու գծի կառուցումը և բնակիչների համար շենքերի կառուցումը։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ համայնքի բնակչության եկամուտների 

նվազումը, հատկապես տուժել են հյուրատնային/հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտները։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը համայնքի շուրջ 40 ընտանիքի 

տրամադրել է սոցիալական աջակցություն։ 

Համայնքապետարանը սոցիալական շարունակական աջակցություն է տրամադրում 

սոցիալապես խոցելի խմբերին։ 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոսլորտներ՝ նշվեցին տուրիզմի և տնտեսության 

ոլորտները։ 

Ըստ այդմ՝ նշվեց, որ համայնքի երիտասարդությունը գրեթե բոլոր ոլորտներում 

մասնագիտական վերապատրաստումների կարիք ունի։ Լավ մասնագետ լինելու դեպքում 

զբաղվածության հարցն ավելի հեշտ կլուծվի։ 
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Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց բոլոր 

տեսակի սահմանափակումների բացառումը, որի արդյունքում կյանքը կվերադառնա իր 

բնականոն հունին։ 

 

 

Գեղամասար. 

 
Գեղամասար համայնքը  գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում` Սևանի, Արևելյան Սևանի և 

Վարդենիսի լեռնաշղթաների  ստորոտներում, Սևանա լճի հյուսիսային և արևելյան 

ափերին: Խոշորացված համայնքն իր մեջ ներառում է ևս 17 համայնք: Հեռավորությունը 

մայրաքաղաքից՝ 185 կմ, մարզկենտրոնից՝ 95 կմ: 

 

Բնակչության թիվը՝ 7900 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` յուրաքանչյուր բնակավայրում կա 

համայնքապետարանի մեկ շենք, ընդհանուր՝ 18 շենք, գտնվում են նորմալ վիճակում։ 

 Դպրոցներ՝  համայնքն ունի  18 դպրոց, որոնց մեծ մասն ունեն վերանորոգման 

կարիք։ 

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքն ունի 2 մանկապարտեզ, գտնվում են նորմալ 

վիճակում։ 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքում չկա հիվանդանոց, 

բնակավայրերում կան բուժկետեր, սակայն դրանք բարեկարգելու կարիք ունեն։ 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքում գործող մշակույթի տներ չկան։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքը չունի ո՛չ խաղահրապարակ, ո՛չ 

մարզադահլիճ։ 

 Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի ճանապարհների միայն 20 տոկոսն է 

ասֆալտապատ, մնացած մասը գտնվում է գրունտային  վիճակում։  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքը չունի միջհամայնքային 

և ներհամայնքային տրանսպորտ, միակ գործող տրանսպորտը Գեղամասար-Երևան 

երթուղին է ապահովում:  

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջուրը առաջնային խնդիրներից է համայնքի, այն հասանելի չէ 

բնակիչների մեծ մասին։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում ոռոգման ջուրը ինքնահոս է, սակայն բավարար չէ։ 
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 Գազաֆիկացում՝ համայնքի միայն երկու բնակավայր է գազաֆիկացված՝ Սոթքը և 

Շատջրեքը, մնացած համայնքներում գազաֆիկացում չկա։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ համայնքի անվտանգությունը, 

հանդիսանալով սամանամերձ, տնտեսական վիճակը, եկամուտների սղությունը։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ համայնքի բնակչության եկամուտների 

նվազումը և առանց այդ էլ աղքատության մեծ ցուցանիշ ունեցող համայնքում մարդկանց 

ապրելակերպի դժվարացումը։ Ամենամեծ վնասը կրել է այն առումով, որ համայնքի 

բնակիչներն արտագնա աշխատանքի մեկնել չեն կարողացել և ընտանիքները, հետևաբար 

նաև համայնքը, ֆինանսական կորուստներ է ունեցել։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը համագործակցել է և՛ մարզպետարանի և 

տեղական ու միջազգային տարբեր կառույցների հետ և ընտանիքներին տրամադրվել է 

սոցիալական աջակցություն։ 

Համայնքապետարանը սոցիալական աջակցություն է տրամադրում սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին, հնարավորության դեպքում համագործակցում է նաև տարբեր 

կազմակերպությունների հետ՝ ի նպաստ համայնքում համավարակի հետևանքների 

չեզոքացմանը։ 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ նշվեց գյուղատնտեսությունը, որն, ըստ 

համայնքապետի, համայնքի միակ հեռանկարային ոլորտն է։ 

Ըստ այդմ՝ նշվեց, որ համայնքի երիտասարդությունը գյուղատնտեսական ոլորտում 

մասնագիտական վերապատրաստումների կարիք ունի։ 

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

համայնքում աշխատատեղերի ստեղծումը։ 

 
 
Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարցումներ. 
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, 

Մարտունի և Գեղամասար համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 15 
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տնտեսվարող սուբյեկտներ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ 

նշված 3 համայնքների ևս 15 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: Հարցվողների թիվը 

հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում:  

 

Առաջին հերթին փորձ արվեց պարզելու, թե որ ոլորտներում են գործունեություն ծավալում 

համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտները: Դրանք հիմնականում հետևյալ ոլորտներն են. 

 Մանր ու միջին առևտուր 

 Հանրային սնունդ 

 Այլ սպասարկման ծառայություններ 

 Գյուղատնտեսական մթերքների մշակում և արտադրություն 

 

Նրանց 40 տոկոսի գործունեության ժամանակահատվածն արդեն 4-10 տարի է, 30 տոկոսը՝ 

11 տարուց ավել է, ինչ գործում է, և ևս 30 տոկոսը գործում է 1-3 տարի: Այսինքն՝ ըստ 

էության, մեծամասնությունն արդեն ոլորտում տեղ զբաղեցնող և համայնքում 

գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտներ են: Սակայն տնտեսվարող 

սուբյեկտներն իրենց մեծությամբ փոքր են, քանի որ նրանց 80 տոկոսն ունի մինչև 5 

աշխատող, և միայն 20 տոկոսն ունի 5-9 աշխատող: Ընդ որում, այստեղ համայնքային 

պատկանելությամբ պայմանավորված որևէ տարբերություն չկար:  

 

Այն հարցին, թե կազմակերպության համար հաղթահարելի էր արդյոք Քովիդ-19-ով 

պայմանավորված համաճարակային խնդիրները, տնտեսվարող սուբյեկտների 

մեծամասնությունը պատասխանել է, որ «մասամբ են հաղթահարել»: Պատասխանները 

հետևյալն են. 

 Այո – 6 տոկոս 

 Մասամբ – 80 տոկոս 

 Ոչ – 14 տոկոս:  

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես է ազդել համավարակը համայնքային տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության վրա: Ընդ որում, հնարավորություն էր տրվել նշելու մեկից 

ավել տարբերակներ: Պատկերը հետևյալն է.  

 

Գծապատկեր 11. Համավարակի ազդեցությունը Գեղարքունիքի մարզի 3 համայնքների  

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա (%). 
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Պարզվում է, որ Գեղարքունիքի մարզի թիրախ համայնքների տնտեսվարող սուբյեկտներն 

ընդհանուր առմամբ տեղեկացված են պետության կողմից ցուցաբերված աջակցության 

ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանը: Նրանց 

30 տոկոսը տեղյակ է այդ ծրագրերից, 40 տոկոսը լսել է, բայց շատ տեղեկացված չի, և ևս 30 

տոկոսը տեղյակ չի եղել այդպիսի ծրագրերի մասին:  

Սակայն նրանցից միայն մեկն է ստացել աջակցություն այդ ծրագրերից որևէ մեկից: 

Վերջինս օգտվել է 10-րդ միջոցառումից, այն է՝ միանվագ աջակցություն 2020 թվականի 

առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված ապրանքների, մատուցված 

ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման շրջանառության 10 տոկոսի 

չափով: Սակայն այդ աջակցությունն, ըստ հարցվողի, չի նպաստել վնասների 

չեզոքացմանը: Տեղեկացված տնտեսվարող սուբյեկտներից նրանք, ովքեր դիմել են 

աջակցության չեն ստացել աջակցություն, քանի որ չեն համապատասխանել 

պահանջներին: Այստեղ հարցվողների մոտ կար որոշակի վերաբերմունք «պահանջներին 

չհամապատասխանել» ասելով, քանի որ ըստ նրանց, դա շատ անորոշ էր իրենց համար, և 

մի որևէ պատճառ բերելով, կարող էին ասել, որ չի համապատասխանում աջակցությանը. 

«...մենք ինչ պիտի իմանայինք որ...» (հարցվողի խոսք):  

Մյուս տնտեսվարող սուբյեկտները, նույնիսկ տեղյակ լինելով այդ ծրագրերի մասին, 

այնուամենայնիվ, չեն դիմել աջակցության համար: Ուստի, հետաքրքիր էր իմանալ, թե 
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ինչու չեն դիմել պետական աջակցության ծրագրերին: Պարզվում է, որ նրանք ավելի շատ 

չեն հավատացել, որ կստանան աջակցություն: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ 

կերպ.  

 Չեմ հավատացել, որ կստանամ աջակցություն – 40 տոկոս, 

 Համարել եմ շատ չնչին օգնություն – 30 տոկոս, 

 Կարիքը չեմ ունեցել – 30 տոկոս: 

 

Ինչ վերաբերում է ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից (միջազգային կազմակերպություններ, 

մասնավոր դոնորներ) ստացած օգնությանը, ապա այստեղ նույնպես պասիվ էին 

տնտեսվարող սուբյեկտները, քանի որ նրանց 80 տոկոսը կրկին չէր ստացել որևէ 

աջակցություն նաև այլ աղբյուրներից: Նրանց 20 տոկոսն էլ տեղեկացված չի եղել այդպիսի 

հնարավորությունների մասին:  

Գնահատելով տնտեսվարող սուբյեկտների մտահոգությունը՝ համավարակի ունեցած 

ազդեցությունների հետ կապված՝ հանդիպեցինք հետևյալ պատկերին.  

 

Գծապատկեր 12. Տնտեսվարող սուբյեկների մտահոգությունը՝ պայմանավորված 

 համավարակի ազդեցությամբ (%). 
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Բացի սեփական փորձից, կարևոր էր իմանալ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր 

գնահատականը պետական և ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ՝ 

ընդհանրացնելով նրանց ունեցած փորձն ու լսած օրինակները: Ըստ էության, տնտեսվարող 

սուբյեկտները դժվարացել են գնահատել այդ ծրագրերի արդյունավետությունը, քանի որ 

պատասխանների բաշխվածությունը այսպիսին էր հետևյալ հարցին. «Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ 

էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը/դիտարկեք ոչ 

միայն ձեր օրինակով, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ եք»: 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 30 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 15 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 55 տոկոս:  

Նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շատ են դժվարացել գնահատել նաև ոչ պետական ծրագրերի 

արդյունավետությունը: Պատասխանները հետևյալն են. 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 15 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 15 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 70 տոկոս:  

Համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև հարց ուղղվեց պարզելու, թե ինչ տեսակի 

աջակցությունն, ըստ իրենց, կարող է ավելի օգտակար լինել նմանատիպ համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտների/ձեռներեցների համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրելու մեկից ավել պատասխան: Պատասխանները երևում են գծապատկերում. 
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Գծապատկեր 13. Համավարակի չեզոքացման առավել արդյունավետ աջակցության  

միջոցներն ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների (%). 

 

 
 

Եվ վերջում, բաց հարց տրվեց հարցվող տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ակնկալելով 

առաջարկներ և նկատառումներ իրենց գործունեության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ: 

Դրանք խմբավորվել են մի քանի հատկանիշներով.  

Պետության կողմից ակնկալվող գործողություններ. 

 Սահմանափակումների վերացում կամ գոնե մեղմացում 

 ՓՄՁ ոլորտի նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ վարկային և հարկային ճկուն 

քաղաքականություն 

 Մասնագիտական կարողությունների անվճար զարգացման հնարավորություններ 

 

Բնակչության կողմից ակնկալվող գործողություններ. 

 Համավարակի կանոնների պահպանում 

 Իրազեկվածության բարձրացում 

 Խթանում պատվաստմանը: 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ կցանկանան համավարակով պայմանավորված 

սահմանափակումների վերացումը, քանի որ վերջինս խոչընդոտել է իրենց արտադրանքի 
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ու ծառայությունների ծավալների նվազման առումով այն իմաստով, որ Գեղարքունիքի 

մարզի հիմնական եկամտի աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է, իսկ համավարակով 

պայմանավորված խիստ նվազեց արտագնա աշխատանքը, որի հետևանքով տնային 

տնտեսությունները աղքատացան ու չեն կարողանում օգտվել իրենց ծառայություններից:    

 

Տնտեսվարող սուբյեկտները կցանկանային իրենց և իրենց աշխատակիցների 

վերապատաստումներ: Նրանց հավաստմամբ յուրաքանչյուրին բացի իր ոլորտի 

մասնագիտական վերապատրաստումներից անհրաժեշտ են նաև արդի հմտությունների ու 

կարողությունների զարգացում, ինչպիսիք են՝ օնլայն վաճառք և ծառայությունների 

մատուցում, սոց.ցանցերով աշխատանք, գովազդ, մարքեթինգային ծառայություններ և այլն:   

 

Բնակիչների հետ հարցումներ.  
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, 

Մարտունի և Գեղամասար համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 35 

բնակիչ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 համայնքների 

60 բնակիչների հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 

համայնքներում: Հարցման մասնակիցների 1/3-ը եղել են տղամարդիկ, իսկ 2/3-ը՝ կանայք:  

Նրանց մեծամասնությունը՝ 53 տոկոսը եղել են 25-40 տարիքային խմբում: Հարցվածների 40 

տոկոսն ունեցել է բարձրագույն կրթություն: Նրանց 53 տոկոսը եղել են աշխատող, ընդ 

որում՝ կեսից ավելին՝ մասնավոր սեկտորում: Այս ժողովրդագրական տվյալները կապված 

են այն փաստի հետ, որ հարցման 3 համայնքներից 2-ը համարվում են քաղաքային 

բնակավայրեր, որտեղ, բնականաբար, ավելի բարձր է զբաղվածության տոկոսը, քանի 

գյուղական համայնքներում: Իսկ հարցվածների ընտանեկան ֆինանսական կարգավիճակն 

ավելի շատ գնահատվում է միջինից ցածր, քանի որ նրանց 56 տոկոսը ընտանիքի 

ֆինանսական վիճակը նկարագրելիս՝ նշել է, որ ընտանիքի եկամուտը բավարարում է 

միայն հագուստ և սնունդ գնելու համար:  

 

Ամենասկզբում փորձ արվեց բնակիչներից պարզելու, թե որքանով են տեղեկացված 

համավարակի տարածումը կանխելու հիմնական քայլերի մասին և կիրառում են արդյոք 

որոշակի քայլեր: Ընդհանուր առմամբ բնակչները տեղյակ են հիմնական քայլերի մասին և 

հիմնականում կիրառում են այդ միջոցները: Առավել շատ նշվեցին հետևյալ միջոցները. 
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ձեռքերը հաճախ լվանալ, դիմակ կրել, հաճախ փոխել դիմակը, պահպանել սոցիալական 

հեռավորություն, խուսափել մարդաշատ վայրերից, և, ամենավերջում նշեցին 

պատվաստելը՝ որպես վարակից պաշտպանվելու միջոց:  

 

Այնուհետև գնահատվեց համավարակի ազդեցությունը ընտանիքների վրա ֆինանսական 

առումով: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 18 տոկոս,  

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 7 տոկոս, 

 Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա – 50 տոկոս,  

 Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա – 25 տոկոս       

Որպես ֆինանսական ազդեցություն՝ բնակիչները նշեցին մի քանի հետևանքներ. 

սահմանափակումների պատճառով արտագնա աշխատանքի գնալ չկարողանալը, որի 

հետևանքով ընտանիքի ֆինանսական վիճակը տուժել է, աշխատանքի կորուստը, 

հիվանդության պատճառով ծախսեր կատարելը: Ընդհանրացնելով, կարելի է նշել, որ 

բնակիչները կրել են համավարակի բացասական հետևանքները ֆինանսական առումով: 

 

Իսկ բացի ընտանիքներից, բնակիչները բացասական են գնահատել համավարակի 

ազդեցությունն ընդհանուր համայնքի վրա: Ըստ այդմ, համայնքները տուժել են մի քանի 

առումներով՝ տնտեսապես, սոցիալապես, կրթական առումներով և աողջապահական, 

քանի որ տուժել է սպասարկման ոլորտը, առևտուրը, համայնքը ներդրումներ է կատարել 

համավարակի կանոնները համայնքում պահելու համար, կրճատվել են աշխատատեղեր, 

նվազել են եկամուտները: Համայնքների միջև նշված հետևանքներում էական 

տարբերություններ չկային, միայն Գավառում՝ որպես ավելի մեծ համայնք, նշվեց, որ տուժել 

է հատկապես ռեստորանային գործունեությունը սահմանափակումների պատճառով:  

 

Բնակիչների մեծամասնությունը տեղյակ է եղել պետության կողմից իրականացված 

աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների 

չեզոքացմանը: Այդպես է պատասխանել նրանց 70 տոկոսը, նրանց 20 տոկոսը լսել է 

այդպիսի ծրագրերի մասին, և միայն 10 տոկոսը տեղյակ չի եղել պետական աջակցության 
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ծրագրերի մասին: Հարցված բնակիչների 35 տոկոսն ստացել է պետական աջակցություն, 

ընդ որում դա հիմնականում եղել է ընտանիքում անչափահաս երեխաներին հատկացված 

գումարի տեսքով, և 4 քաղաքացի ստացել է հղի կնոջը հատկացված գումարի տեսքով: 

Պատասխանները կրկին հիմնականում հավասարաչափ են բաշխված եղել ըստ 

համայնքների:  

 

 

 

 

Գծապատկեր 14. Քովիդ-19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար Դուք կամ 

Ձեր ընտանիքի անդամը/ները ստացե՞լ եք պետական աջակցություն (%). 

 

 

 

Այնուամենայնիվ, աջակցություն ստացած քաղաքացիների մեծամասնությունը՝ 60 տոկոսը, 

կարծում է, որ տրամադրված աջակցությունը նպաստել է վնասների շատ քիչ չեզոքացմանը, 

իսկ մնացած 40 տոկոսը կարծում է, որ այն որևէ կերպ չի նպաստել համավարակի 

վնասների չեզոքացմանը:  

 

Հաջորդ հարցը կայանում էր նրանում, թե այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստացել 

աջակցություն, տեղեկացված լինելով հանդերձ պետական ծրագրերին, ինչու չեն դիմել այդ 

աջակցություններին: Պարզվում է, որ նրանց 82 տոկոսը չի բավարարել որևէ կետի 

պահանջներին, իսկ 18 տոկոսը կարիքը չի ունեցել: Եվ քանի որ չկային այնպիսիք, որ դիմել 

են, սակայն չեն ստացել, ուստի չկային նաև դրանց պատճառները:  
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Ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից, միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից, 

համայնքապետարանից բնակիչները նույնպես չեն ստացել աջակցություն: Այդպես է 

պատասխանել նրանց 80 տոկոսը, նրանց 13 տոկոսը ստացել է աջակցություն և 7 տոկոսը 

տեղեկացված չի եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին: Աջակցություն ստացած 

բնակիչները նշեցին, որ աջակցությունը եղել է հիգիենիկ պարագաների փաթեթների և 

սննդի տեսքով: Այս աջակցությունը ստացել էին Մարտունիում և Վարդենիսում և նրանք 

ստացել էին միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:  

Իսկ թե մյուսներն ինչու չեն ստացել աջակցության որևէ տեսակ, պատասխանեցին, որ 

ավելի շատ տեղեկացված չեն եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին:  

 

Որքանով էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

բնակիչների գնահատմամբ փորձեցինք պարզել՝ հնարավորություն տալով հարցվողներին 

դիտարկել ոչ միայն իրենց օրինակը, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ են: Նրանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ մասամբ էր աջակցությունն արդյունավետ. 

 Լիովին արդյունավետ - 0 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 55 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 7 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 38 տոկոս:  

 

Նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շատ դժվարացել են գնահատել ընդհանուր առմամբ 

աջակցության արդյունավետությունը նաև ոչ պետական սեկտորի կողմից՝ հավանաբար 

չունենալով սեփական փորձ. 

 Լիովին արդյունավետ - 7 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 25 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 7 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 61 տոկոս:  

 

Հարցման հաջորդ փուլում նախատեսված էր պարզել, թե ըստ քաղաքացիների ինչ տեսակի 

աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել բնակիչների և ընտանիքների համար 

համավարակի հետևանքները չեզոքացնելու համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրել մեկից ավել տարբերակներ: Պարզվում է առաջին տեղում զբաղվածության խնդրի 
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լուծումն է՝ աջակցություն աշխատանքով ապահովմանը: Իսկ մնացած աջակցության 

տեսակները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 15. Աջակցության տեսակները համավարակի ազդեցությունը  

չեզոքացնելու ուղղությամբ (%). 

 

 
 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ բնակիչները վեր հանելով վերոնշյալ 

աջակցության տեսակները, նաև նշեցին այլ տեսակներ, ինչպիսիք են՝ երիտասարդների 

մասնագիտական կարողությունների զարգացում՝ աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ 

լինելու համար, բնակչությանը սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, արտագաղթը 

նվազեցնելուն միտված քայլերի իրականացում համայնքներում:  

 

Համայնքների բնակիչերի հետ փորձ արվեց իրականացնել նաև համայնքի կարիքների 

գնահատում, թե ինչ հիմնական խնդիրներ և բարելավելու կարիք ունի համայնքներից 

յուրաքանչյուրը: Դրանք հակիրճ ներկայացված են ստորև.  

 

Գավառ.  

 Բուժ.հաստատությունների բարեկարգում,  

 Մանկապարտեզների և դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում, 
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 Միջհամայնքային տրանսպորտի բարելավում, 

 Գյուղ.մթերքի իրացման աջակցություն,  

 Երեխաների զարգացման կենտրոնների ստեղծում: 

 

Մարտունի. 

 Բուժ.հաստատությունների բարեկարգում, սարքավորումներով հագեցում, 

 Մանկապարտեզների շենքային պայմանների բարելավում, 

 Խաղահապարակների, զբոսայգիների, երեխաների կենտրոնների ստեղծում, 

 Կրթության և առողջապահության ոլորտներում լավ մասնագետներով ապահովում: 

 

Գեղամասար. 

 Մանկապարտեզների ստեղծում, եղածներում՝ շենքային պայմանների բարելավում, 

 Կրթության ոլորտի բարելավում, մասնագետներով ապահովում, 

 Բուժ.կետերի բարեկարգում, մասնագետներով ապահովում 

 Բոլոր ոլորտներում մասնագիտական վերապատրաստումներով ապահովում:  

 

Ըստ հարցված բնակիչների համավարակը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կրթության 

ոլորտի վրա: Այստեղ խնդիրները մի քանինս էին՝ կապված հեռավար կրթության և դրա 

արդյունավետության հետ: Դրանք հետևյալն են. 

 Տեխնիկապես ոչ հեգացվածությունը ինչպես աշակերտների, այնպես էլ ուսուցիչների 

համար, ինչի հետևանքով բացթողումներ շատ էին լինում հատկապես սկզբնական 

շրջանում 

 Անհրաժեշտ հմտությունների պակաս հեռավար կրթության անցնելու առաջին 

հերթին՝ մանկավարժների մոտ 

 Բոլոր վերանշյալ պատճառներով կրթության որակի անկում համայնքներում: 

 

Ինչ վերաբերում է համայնքային ծառայություններից բնակչության գոհունակությանը, ապա 

այստեղ համավարակը էական փոփոխություններ չի առաջացրել ծառայությունների 

մատուցման գործընթացներում: Այս ոլորտում խնդիրները եթե կան, ապա նույնն են, ինչ 

նախկինում և պայմանավորված չեն համավարակով: Դրանք բոլոր համայնքներում էլ 

գրեթե նույնը նշվեցին՝ որոշ չափով աղբահանությունը, որոշ չափով՝ ճանապարհների 
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մաքրությունը հատկապես ձմռան ամիսներին: Մնացած ծառայություններից, բնակիչներն, 

ընդհանուր առմամբ, ավելի շատ գոհ են:  

 

Մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսի մասնագիտական կարողությունների 

զարգացման կարիք ուն համայնքի երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը 

հաղթահարելու համար: Դրանք դասակարգվեցին հետևյալ կերպ. 

 Համակարգչային դասընթացներ, ծրագրավորում, 

 Սեփական բիզնես սկսելուն ուղղված հմտությունների զարգացում, 

 Վարսահարդարում, դիմահադարում, մատնահարդարում, 

 Տուրիզմի զարգացում, 

 Գյուղատնտեսական ոլորտի վերապատրաստումներ, 

 Օտար լեզուներ, 

 Հոգեբանություն և սոցիալական աշխատանք:  

 

Եվ վերջում, ընդհանուր հարց տրվեց պարզելու, թե համայնքների բնակիչներն ինչ 

առաջարկներ ունեն՝ ուղղված համավարակի ազդեցությունը մեղմացնելուն: Այստեղ 

առաջարկները բաժանվեցին խմբերի.  

 

Առողջապահական.  

 Համավարակի կանոնների պահպանում, 

 Իրազեկման աշխատանքների իրականացում, 

 Խրախուսում պատվաստմանը, 

 Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության ապահովում, 

մասնավորապես, ՊՇՌ թեստերը դառնան անվճար, անվճար բուժ.օգնության 

տրամադրում 

 

Սոցիալ-տնտեսական. 
 Աջակցություն զբաղվածության ապահովմանը, աշխատատեղերի ստեղծում, 

 Ցածր տոկոսներով վարկերի տրամադրում փոքր և միջին ձեռներեցներներին, 

 Վերապատրաստումների, տարբեր տեսակ աջակցությունների և առկա 

հնարավորությունների մասին իրազեկվածության բարձրացում: 
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ԼՈՌՈւ ՄԱՐԶ 
 

Համառոտագիր. 

 
Ուսումնասիրվել են Լոռու մարզի Վանաձոր, Ախթալա և Գյուլագարակ համայնքների, 

բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու կարիքները՝ կապված 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

Համայնքներում վեր հանված հիմնական կարիքներն են. 

Վանաձոր.  

 Ճանապարհների բարեկարգում, 

 Ճգնաժամային կենտրոնի ստեղծում/հոգեբանական աջակցություն, 

 Իրազեկման քարոզարշավերի իրականացում՝ ի նպաստ բնակչության ճիշտ և 

պատասխանատու վարքագծի, կարգ ու կանոնի պահպանման,  

 Ճգնաժամային իրավիճակներում ավելի օպերատիվ աշխատելու 

անհարժեշտություն/հաստատված փաստաթուղթ: 

 

Ախթալա. 
 Բուժ.կենտրոնի բարեկարգում, 

 Մշակույթի տան բարեկարգում, 

 Ժամանցի վայրերի ստեղծում, 

 Խաղահրապարակների ստեղծում, բարեկարգում, 

 Արտադպրոցական խմբակների ստեղծում: 

 

Գյուլագարակ. 
 Դպրոցի բարեկարգում, սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում, 

 Մանկապարտեզի բարեկարգում,  

 Խաղահրապարակների ստեղծում: 

 

Քովիդ-19-ի հետևանքները համայնքներում հետևյալներն են՝ բնակչության եկամուտների 

նվազում, շինարարության անկում, տուրիզմի կանգ, բերքի իրացման խնդիրներ, արտագնա 

աշխատանքի մեկնողների թվի նվազմամբ պայմանավորված համայնք մտնող 

ֆինանսական հոսքերի նվազում:  

 

Երիտասարդները մասնագիտական կարողությունների զարգացման կարիք ունեն  

հետևյալն ոլորտներում՝ արհեստների ուսուցում, նոր բիզնես սկսելու և վարելու 

հմտությունների զարգացում, ծրագրավորում, հոգեբանական աջակցություն:  
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Տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ կարիք ունեն՝ նորագույն սարքավորումների 

ձեռքբերման, յուրաքանչյուրն իր ոլորտում մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, օնլայն վաճառի և սպասարկման ոլորտի զարգացմանն ուղղված 

դասընթացներ, մարքեթինգ, սոց.ցանցերով աշխատելու, նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, 

փորձի փոխանակման, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում բիզնեսը վարելու 

հմտություններ, նոր շուկաների ձեռքբերման կարողությունների զարգացում: 

 

 
Համայնքապետերի հետ հարցումներ. 
 
Հարցման են ենթարկվել Լոռու մարզի Վանաձոր, Ախթալա և Գյուլագարակ համայնքների 

ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները: Ըստ այդմ, ստրոև ներկայացված է յուրաքանչյուր 

համայնքում տիրող իրավիճակն ու կարիքները. 

 

Վանաձոր. 

 

Վանաձորը հանդիսանում է ՀՀ 3-րդ խոշորագույն քաղաքը Երևանից և Գյումրիից հետո: Այն 

Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական և վարչական կենտրոնն է, գտնվում է Երևանից 128 կմ 

հյուսիս: Խոշորացման արդյունքում ներկայումս ներառում է նաև Գուգարք, Դարպաս և 

Շահումյան գյուղական բնակավայրերը:  

 

Բնակչության թիվը՝ 77 200 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

նորմալ վիճակում է:  

 Դպրոցներ՝ համայնքում կա 30 դպրոց, որոնցից որոշներն ունեն մասնակի 

վերանորոգման կարիք:  

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքային ենթակայության 20 մանկապարտեզ կա, որոնցից 

16-ն ունեն վերանորոգման և սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման 

կարիք, 3-ը՝ տնակային են, շենքով ապահովման կարիք ունեն, 1-ը կառուցման 

փուլում է:  
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 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքում և գյուղական 

բնակավայրերում առկա են բուժ.հաստատություններ, բոլորն էլ նորմալ վիճակում են 

և գործում են:  

 Մշակույթի տուն՝ համայնքում կա 2 մշակույթի տուն. թիվ 2 մշակույթի տունը 

հիմնանորոգման կարիք ունի, Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատը 

նույնպես վերանորոգման կարիք ունի։ Տիկնիկային թատրոնն ու գեղարվեստի 

դպրոցը նույնպես ունեն վերանորոգման կարիք:  

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքն ունի իր ենթակայության տակ 

գտնվող 10 մարզադպրոց, դրանցից որոշներն ունեն 

արդիականացման/վերանորոգման կարիք: Իսկ խաղահրապարակների կարիք շատ 

կա համայնքում:  

  Ճանապարհների վիճակ՝ ճանապարհների վիճակն ընդհանուր առմամբ 60 տոկոսով 

բավարար վիճակում են: Ներհամայնքային ճանապարհներն անբավարար վիճակում 

են, ունեն բարեկարգման, ասֆալտապատման կարիք: Համայնքի մայթերը նույնպես 

հիմնականում անբարեկարգ վիճակում են:  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքում գործում է 

միջհամայնքային և ներհամայնքային տրանսպորտ, սակայն դրանք բավարար չեն: 

Բացի այդ կարիք կա կանգառների կառուցման, ճանապարհային երթևեկության 

արդիականացման և նոր ներհամայնքային երթուղիների ավելացման:  

 Խմելու ջուր՝ համայնքի 70 տոկոսն ունի 24-ժամյա ջրամատակարարում։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքն ապահովված չէ ոռոգման ջրով:  

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն 96 տոկոսով գազաֆիկացված է։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ ճանապարհների անբարեկարգ 

վիճակը, վթարային շենքերը, բազմաբնակարան շենքերի տանիքները, մայթերի 

անբավարար վիճակը, գիշերային լուսավորությունը, անձրևաջրատար համակարգի 

անմխիթար վիճակը։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ բնակչության եկամուտների նվազումը, սակայն 

ամենից շատ բացասական հետևանք նշվեց համայնքում Գլորիա կարի ֆաբրիկայի 

փակվելը, երբ 3000-ից ավել աշխատակիցներ մնացին առանց եկամտի աղբյուրի, որոնք չեն 

ստացել նաև օգնություն պետությունից:   
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Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանն իրականացվել է աջակցություն, 

հիմանակում՝ սննդի և սոցիալական օգնության տեսքով: Աջակցություն ստացել են ավելի 

շատ տարեցներն ու սոցիալապես անապահով ընտանիքները: Համայնքապետարանն 

իրականացրել է նաև համավարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումներ, որոնք 

շարունակվում են իրականացվել նաև ներկայումս՝ հարցման պահին: 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ նշվեց համայնքում տրանսպորտի և կոմունալ 

ոլորտները, որոնցում ավելի շատ կարիք կա բարելավման աշխատանքների:  

 

Համայնքի երիտասարդության հետ կապված նշվեց, որ ԲՈւՀ-երն ունեն ոչ արդյունավետ 

կրթական համակարգ. շատ ավելի կարևոր են կարճաժամկետ ծրագրերի օգնությամբ 

իրականացնել կարողությունների զարգացում, մասնագիտական կրթություն, ավելի արդի 

դասընթացների կազմակերպում, որոնք նրանց հնարավորություն կտան ավելի հեշտ մտնել 

աշխատաշուկա և լինել մրցունակ:   

 

 

Ախթալա. 

 

Ախթալան համայնք է Լոռու մարզում, որը ներառում է Ախթալա և Շամլուղ քաղաքները և 

ևս 7 գյուղական համայնք: Համայնքի համար ակտիվ գործոն է համարվում Երևան-Գյումրի-

Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհը: Երևանից 

համայնքը գտնվում է 186 կմհեռավորթւոյն վրա, իսկ մարզկենտրոնից՝ 62 կմ: 

 

Բնակչության թիվը՝ 7000 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

նորմալ վիճակում է։ Իսկ Շամլուղ, Այրում և Ճոճկան համայնքներում վերանորոգման 

կարիք կա:  

 Դպրոցներ՝ համայնքն ունի 6 դպրոց, որոնք մասնակի վերանորոգման 

անհրաժեշտություն ունեն։ 
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 Մանկապարտեզներ՝ համայնքում կան գործող մանկապարտեզներ, 3 

մանկապարտեզ կարիք ունի մասնակի վերանորոգման: Ներկայումս 

հիմնանորոգվում է Այրումի մանկապարտեզը:   

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքում առկա բժշկական 

կենտրոնն ունի վերանորոգման կարիք:  

 Մշակույթի տուն՝ համայնքում կա 2 մշակույթի տուն, որոնք նորմալ վիճակում են, 

սակայն ունեն ջեռուցման խնդիր:  

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքն ունի խաղահրապարակների 

բարեկարգման, կահավորման կարիք և նորերի ստեղծման կարիք:  

 Ճանապարհների վիճակ՝ միջհամայնքային ճանապարհները միջին որակի են, դրանք 

կարիք ունեն բարելավման:  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքը չունի միջհամայնքային 

և ներհամայնքային տրանսպորտ:  

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջրի խնդիրներ կան հատկապես Շամլուղում և Նեղուցում: 

Քաղաքի ջրամատակարարման պայմանները կարելի է համարել մասնակի 

բավարարված` խմելու ջուր մատակարավում է օրեկան 12 ժամ: Անբարենպաստ 

պայմաններում է Ախթալա քաղաքի ջրահեռացման համակարգը:  

 Ոռոգման ջուր՝ ոռոգման ջուրն առկա է պոմպակայններով, ունեն արդիականացման 

կարիք: Ոռոգման համակարգ է կառուցել JIZ կազմակերպությունը Ճոճկան և Այրում 

համայնքներում:  

 Գազաֆիկացում՝ համայնքը հիմնականում գազաֆիկացաված է՝ մոտ 80 տոկոս: 

Խնդիրներ կան Այրումի և Ախթալայի մի քանի թաղամասերում:  

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ ժամանցի, մշակութային, 

թանգարանային կառույցների բացակայությունը, ինչպես նաև դպրոցական և 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների տեղափոխման հարցը կրթական 

հաստատություններ։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին մի քանիսը, մասնավորապես. տնտեսական 

հետևանքներ, շինարարության անկում, տուրիզմի կանգ, ինչպես նաև բերքի իրացման 

խնդիրներ: Այսպիսով, ամենից շատ ֆինանսական հետևանքները կարևորվեցին:  
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Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը ցուցաբերել է որոշակի աջակցություն 

հիմնականում սննդի տեսքով, որը հատկացվել է միայն սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին:  

Համայնքապետարանը ներկայումս որևէ ծրագիր չի իրականացնում՝ ուղղված 

համավարակի հետևանքների մեղմացմանը:  

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ նշվեց գյուղատնտեսությունը, որն, ըստ 

համայնքապետի, համայնքի համար կարևոր ոլորտն է և կարիք ունի բարելավման։ 

Համայնքի երիտասարդությունը գյուղատնտեսական ոլորտում մասնագիտական 

վերապատրաստումների կարիք ունի, նորարարական տեխնիկաների կիրառման, 

ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման, ինչպես նաև տուրիզմի ոլորտում կարիք կա 

վերապատրաստումների, քանի որ սա հեռանկարային ոլորտ է համայնքի համար։ 

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

գյուղատնտեսության, թեթև արդյունաբերության և տուրիզմի ոլորտների խթանումն ու 

զարգացումը։ 

 

Գյուլագարակ. 

 

Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքը մայրաքաղաքից գտնվում է 120 կմ հեռավորության 

վրա, իսկ մարզկենտրոնից՝ 28 կմ: Համայնքը ներառում է նաև 6 գյուղական բնակավայր: 

Համայնքը գտնվում է Ստեփանավան քաղաքից 8 կմ հարավ-արևելք, Ձորագետի 

աջակողմյան Գարգառ վտակի ձախ ափին: 

 

Բնակչության թիվը՝ 9000 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքում կա համայնքապետարանի շենք, որը 

նորմալ վիճակում է։  

 Դպրոցներ՝ համայնքն ունի 7 դպրոց, յուրաքանչյուր բնակավայրում՝ մեկական, 

որոնցից որոշներեն ունեն մասնակի վերանորոգման կարիք, մարզադահլիճների 

վերանորոգման կարիք։ 
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 Մանկապարտեզներ՝ խոշորացված համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայրում կա 

մեկական մանկապարտեզ, Գյուլագարակում նորմալ վիճակում է այն, իսկ մյուս 

բոլոր համայնքների մանկապարտեզները կարիք ունեն բարելակարգելու և 

սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման:    

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքում առկա է 1 

ամբուլատորիա և 6 բուժ.կետեր, բոլորն էլ նորմալ վիճակում են:   

 Մշակույթի տուն՝ համայնքում կա 7 մշակույթի տուն, յուրաքանչյուր համայնքում՝ 

մեկական, որոնցից միայն 2-ն են նորմալ վիճակում, մյուսները կարիք ունեն 

վերանորոգման:   

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ մարզադահլիճ առկա է, միայն Կուրթան 

համայնքում, որը նորմալ վիճակում է, իսկ խաղահրապարակներն ունեն 

բարեկարգման և կահավորման կարիք, ինչպես նաև կարիք կա նորերի ստեղծման:  

 Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի բոլոր բնակավայրերի ներհամայնքային 

ճանապարհներն ունեն վերանորոգման կարիք, ինչպես նաև միջհամայնքային 

ճանապարհներն ունեն բարելավման կարիք:   

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքը չունի ներհամայնքային 

տրանսպորտ, միջհամայնքայինը բավարար է:  

 Խմելու ջուր՝ խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգման կարիք կա: 

 Ոռոգման ջուր՝ ոռոգման ջուր չկա համայնքում:   

 Գազաֆիկացում՝ համայնքում ներկայումս ընթանում են գազաֆիկացաման 

աշխատանքներ, դրանք վերջնական կավարտվեն այս տարի:   

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ ոռոգման ջրի խնդիրը, 

աշխատատեղերի ստեղծման կարիքը, ժամանցի, մշակութային կյանքի իսպառ 

բացակայությունը, ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգումը։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեց բնակիչների եկամուտների նվազումը, ինչը 

հիմնականում պայմանավորված է եղել արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի 

նվազմամբ, որի հետևանքով պակասել են համայնք մտնող ֆինանսական հոսքերը:  

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը ցուցաբերել է որոշակի աջակցություն 

համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Ցուցաբերվել է սոցիալական 
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օգնություն, ֆինանսական աջակցություն, սնունդ: Իրականացվել է նաև այլ ծրագիր ՄԱԿ-ի 

պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից, որի շրջանակներում 67 

շահառու ընտանիքի տրամադրվել են 34 հղի կովեր և ևս 32 ընտանիքի տրամադրվել են 

վառեկներ, ինչպես նաև ապահովել են անասնակերով:  

Համայնքապետարանը ներկայումս որևէ ծրագիր չի իրականացնում՝ ուղղված 

համավարակի հետևանքների մեղմացմանը:  

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ նշվեց գյուղատնտեսությունն ու տուրիզմը՝ 

համարելով դրանք առաջնային և հեռանկարային ոլորտներ համայնքի համար:  

 

Համայնքի երիտասարդությանը շատ դժվար է պահել համայնքում ըստ համայնքապետի: 

Իսկ նրանց համար ցանկալի և օգտակար կլինեն տուրիզմի, սպասարկման և 

գյուղատնտեսական ոլորտներում մասնագիտական վերապատրաստումները:   

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

մասնագիտական կրթության և վերապատրաստումների կազմակերպումը, ինչպես նաև 

տարբեր դրամաշնորհների տրամադրումը՝ ուղղված համայնքի զարգացմանը:  

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարցումներ. 
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Լոռու մարզի Վանաձոր, Ախթալա և 

Գյուլագարակ համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 18 տնտեսվարող 

սուբյեկտներ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 

համայնքների ևս 15 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես 

բաշխված է եղել 3 համայնքներում՝ ներառելով ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական 

բնակավայրերի տնտեսվարող սուբյեկտների:  

 
Նախ և առաջ փորձեցինք պարզել, թե որ ոլորտներում են գործունեություն ծավալում 

համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտները: Դրանք հիմնականում հետևյալ ոլորտներն են. 

 Հյուրանոցային, ռեստորանային ոլորտ 

 Գյուղատնտեսական մթերքների մշակում և արտադրություն 

 Մանր ու միջին առևտուր 



 

 
 

77 

 Հանրային սնունդ 

 Արտադրություն 

 

Հարցված տնտեսվարողներն ունեին գործունեության համեմատաբար երկար փորձ. նրանց  

53 տոկոսի գործունեության ժամանակահատվածն արդեն 4-10 տարի է, 40 տոկոսինը՝ 11 

տարուց ավելի: Սակայն տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց մեծությամբ փոքր են, քանի որ 

նրանց 80 տոկոսն ունի մինչև 5 աշխատող, և 20 տոկոսն ունի 5-9 աշխատող:  

Այն հարցին, թե կազմակերպության համար հաղթահարելի էր արդյոք Քովիդ-19-ով 

պայմանավորված համաճարակային խնդիրները, տնտեսվարող սուբյեկտների 

մեծամասնությունը պատասխանել է, որ «մասամբ են հաղթահարել»: Պատասխանները 

հետևյալն են. 

 Այո – 7 տոկոս 

 Մասամբ – 73 տոկոս 

 Ոչ – 20 տոկոս:  

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես է ազդել համավարակը համայնքային տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության վրա: Ընդ որում, հնարավորություն էր տրվել նշելու մեկից 

ավել տարբերակներ: Պատկերը հետևյալն է.  

Գծապատկեր 16. Համավարակի ազդեցությունը Լոռու մարզի 3 համայնքների  

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա (%). 
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Ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները նույնպես համավարակը համարել են 

մասնակիորեն հաղթահարելի. այն ավելի շատ դժվարություններ ու խոչընդոտներ է 

առաջացրել հատկապես սկզբնական շրջանում, իսկ դրանից հետո տնտեսվարող 

սուբյեկտները որոշ չափով գտել են ուղիներ, որոշակիորեն կարողացել են հաղթահարել և 

հարմարվել իրավիճակին: Հարկ է նշել, որ ավելի շատ հաղթահարել են քաղաքային 

համայնքների տնտեսվարող սուբյեկտները. նրանք կարողացել են անցնել օնլայն 

հարթակով աշխատելու, գովազդների և պատվերների ընդունում, բիզնեսի 

շարունակությունը կարողացել են ապահովել նաև հեռավար սկզբունքով: Իսկ ընդհանուր 

առմամբ բացասական է ազդել բոլոր տեսակի բիզնեսների վրա. եղել է գնաճ, հումքը բարձր 

գներով են կարողացել ձեռք բերել, բնակիչների եկամուտներն են նվազել, որի հետևանքով 

նվազել են իրենց եկամուտները, դժվարացել են աշխատանքները հատկապես 

սպասարկման ոլորտում:  

 

Հարցման մյուս հատվածը վերաբերում էր տնտեսվարող սուբյեկտենրի իրազեկվածությանը 

պետական աջակցության ծրագրերին. պարզվում է, որ Լոռու մարզի թիրախ համայնքների 

տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ տեղեկացված են պետության կողմից 

ցուցաբերված աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացմանը: Նրանց 53 տոկոսը տեղյակ է այդ ծրագրերից, 26 տոկոսը լսել 

է, բայց շատ տեղեկացված չի եղել, և միայն 21 տոկոսը տեղյակ չի եղել այդպիսի ծրագրերի 

մասին:  

Սակայն նրանց միայն 26 տոկոսն է ստացել աջակցություն այդ ծրագրերից որևէ մեկից: 

Աջակցություն ստացած բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները քաղաքային համայնքներից էին:  

Նրանք օգտվել էին տարբեր ծրագրերից, մասնավորապես. 10-րդ միջոցառումից, այն է՝ 

միանվագ աջակցություն 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված 

ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման 

շրջանառության 10 տոկոսի չափով, այնուհետև՝ ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի 

չափով դրամաշնորհ, աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարումից և ևս մեկ 

տնտեսվարող սուբյեկտի տրամադրվել էր արտոնյալ վարկավորման նպատակով 

երաշխիքներ: Սակայն, ըստ էության, նրանցից ոչ ոք գոհ չէր ստացած աջակցությունից, 

քանի որ ցուցաբերված օգնությունն, ըստ հարցվողների, չէր նպաստել վնասների 

չեզոքացմանը. բոլորը պատասխանել էին նույն կերպ: Տեղեկացված տնտեսվարող 
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սուբյեկտներից նրանք, ովքեր չեն դիմել աջակցության, չեն ստացել աջակցություն, քանի որ 

չեն հավատացել, որ կստանան աջակցություն, իսկ մյուսներն էլ կարիքը չեն ունեցել, ևս 1-ն 

էլ չի դիեմլ բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով: Սակայն ևս 3 տնտեսվարող 

սուբյեկտ դիմել էր աջակցության համար, բայց չէր ստացել հետևյալ պատճառներով. 

քաշքշուկների պատճառով կեսից հետ էր կանգնել աջակցության գործընթացից, մեկը չէր 

բավարարել պահանջներին, իսկ 3-րդը բավարարել էր պահանջներին, խոստացել էին, որ 

կստանա, սական չէր ստացել որևէ աջակցություն:  

 

Ինչ վերաբերում է ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից (միջազգային կազմակերպություններ, 

մասնավոր դոնորներ) ստացած օգնությանը, ապա շատ ավելի պասիվ վիճակ էր 

տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, քանի որ նրանցից միայն 2-ն էին ստացել որևէ 

աջակցություն մասնավոր դոնոր կազմակերպություններից: Գյուլագարակի մի 

տնտեսվարող սուբյեկտ աջակցություն էր ստացել Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության կազմակերպության կողմից, որից շատ գոհ էր և համարում էր 

արդյունավետ: Մնացած տնտեսվարող սուբյեկտները չէին ստացել և տեղեկացված չէին 

եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին:  

 

Գնահատելով տնտեսվարող սուբյեկտների մտահոգությունը՝ կապված համավարակի 

ունեցած ազդեցությունների հետ ստացվեց հետևյալ պատկերը.  

 

Գծապատկեր 17. Տնտեսվարող սուբյեկների մտահոգությունը՝ պայմանավորված 

 համավարակի ազդեցությամբ (%). 
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Որպես հիմնական մտահոգություն՝ ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակից տնտեսվարող 

սուբյեկտները նշեցին նաև բնակչության գնողունակության անկման պատճառով 

արտադրանքի իրացման քանակի կրճատումը, գնաճը, նոր արտադրատեսակների մուտքի 

դժվարությունները շուկա, սահմանափակումներն ու անհարկի տեսչական ստուգումները, 

կոմունալ վճարների թանկացումն ու անկայուն տնտեսական վիճակը:  

Բացի սեփական փորձից, կարևոր էր իմանալ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր 

գնահատականը պետական և ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ՝ 

ընդհանրացնելով նրանց ունեցած փորձն ու լսած օրինակները: Ըստ էության, տնտեսվարող 

սուբյեկտները արդյունավետ չեն համարել այդ ծրագրերը, քանի որ պատասխանների 

բաշխվածությունը այսպիսին էր հետևյալ հարցին. «Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ էր արդյունավետ 

կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը/դիտարկեք ոչ միայն ձեր 

օրինակով, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ եք»: 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 46 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 41 տոկոս:  

Նույն կերպ, ավելի քիչ արդյունավետ են գնահատել նաև ոչ պետական ծրագրերի 

արդյունավետությունը: Պատասխանները հետևյալն են. 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 40 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 47 տոկոս:  

Համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև հարց ուղղվեց պարզելու, թե ինչ տեսակի 

աջակցությունն, ըստ իրենց, կարող է ավելի օգտակար լինել նմանատիպ համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտների/ձեռներեցների համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրելու մեկից ավել պատասխան: Պարզվում է նրանք ավելի շատ կարիք ունեն 

ֆինանսական միջոցների անհատույց տրամադրման. 
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Գծապատկեր 18. Համավարակի չեզոքացման առավել արդյունավետ աջակցության  

միջոցներն ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների (%). 

 
 

Բացի այդ, տնտեսվարող սուբյեկտները նշեցին, որ որպես աջակցություն կցանկանային 

նաև նորագույն սարքավորումների ձեռքբերում, յուրաքանչյուրն իր ոլորտում 

մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ, օնլայն վաճառի և 

սպասարկման ոլորտի զարգացմանն ուղղված դասընթացներ, մարքեթինգ, սոց.ցանցերով 

աշխատելու, նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, փորձի փոխանակման, ինչպես նաև 

արտակարգ իրավիճակներում բիզնեսը վարելու հմտություններ, նոր շուկաների 

ձեռքբերման կարողությունների զարգացում: Բոլոր նշված վերապատրաստման թեմաները 

տնտեսվարող սուբյեկտները համարեցին շատ կարևոր և օգտակար, ինչը կնաստի ըստ 

նրանց հաղթահարել համավարկի ունեցած բացասական ազդեցությունն իրենց բիզնեսների 

վրա:    

 

Եվ վերջում, բաց հարց տրվեց հարցվող տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ակնկալելով 

առաջարկներ և նկատառումներ իրենց գործունեության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ: 

Դրանք հիմնականում հետևյալն էին.  

 Դրամաշնորհներ կամ պարզապես ֆինանսական աջակցություն 

 Ցածր տոկոսով վարկեր 

 Մասնագիտական վերապատրաստումներ 

 Շուկաների ընդլայնման հնարավորությունների ընձեռում 

 Տեխնիկապես/սարքավորումներով աջակցություն:   
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Բնակիչների հետ հարցումներ.  
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Լոռու մարզի Վանաձոր, Ախթալա և 

Գյուլագարակ համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 25 բնակիչ, ինչպես 

նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 համայնքների 60 բնակիչների 

հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 համայնքներում:  

Հարցման մասնակիցների 51 տոկոսը եղել են տղամարդիկ, իսկ 49 տոկոսը՝ կանայք:  

Հարցվողները հիմնականում եղել են միջին տարիքի բնակիչներ.  նրանց 40 տոկոսը եղել են 

25-40 տարեկան, ևս 40 տոկոսը՝ 41-55 տարիքային խմբից: Հարցվածների 30 տոկոսն ունեցել 

է միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, 26 տոկոսը՝ բարձրագույն կրթություն: Նրանց 

40 տոկոսը եղել են աշխատող, ընդ որում՝ ավելի շատ մասնավոր ոլորտում, քան պետական 

ոլորտում, 26 տոկոսը եղել են ինքնազբաղված, ևս 20 տոկոսը հարցման պահին աշխատանք 

չի ունեցել և փնտրել է աշխատանք: Ինչ վերաբերում է հարցվածների ընտանեկան 

ֆինանսական կարգավիճակին, ապա այստեղ ավելի շատ գնահատվում է միջին և միջինից 

ցածր, քանի որ նրանց մեծամասնությունն ընտանիքի ֆինանսական վիճակը նկարագրելիս՝ 

նշել է, որ «ընտանիքի եկամուտը բավարարում է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար» 

և «միայն հագուստ և սնունդ գնելու համար»: Ընդ որում, այստեղ տարբերություն չկար 

հարցվողի բնակավայրի՝ քաղաքային և գյուղական, հետ կապված:   

 

Ամենասկզբում, փորձ արվեց բնակիչներից պարզելու, թե որքանով են տեղեկացված 

համավարակի տարածումը կանխելու հիմնական քայլերի մասին և կիրառում են արդյոք 

որոշակի քայլեր: Ընդհանուր առմամբ լոռու մարզում նույնպես բնակչները տեղյակ են 

հիմնական քայլերի մասին և հիմնականում կիրառում են այդ միջոցները: Առավել շատ 

նշվեցին հետևյալ միջոցները. հաճախակի լվանալ ձեռքերը, կրել դիմակ, պահպանել 

սոցիալական հեռավորություն, խուսափել շփումներից, մարդաշատ վայրերից, նաև 

պատվաստվելը՝ որպես վարակից պաշտպանվելու միջոց:  

 

Այնուհետև գնահատվեց համավարակի ազդեցությունը ընտանիքների վրա ֆինանսական 

առումով: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 16 տոկոս,  
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 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 26 տոկոս, 

 Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա – 30 տոկոս,  

 Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա – 28 տոկոս     

 

Որպես ընտանիքների վրա ունեցած բացասական ֆինանսական ազդեցություն՝ 

բնակիչները նշեցին մի քանի հետևանքներ. ճանապարհների փակ լինելու պատճառով 

արտագնա աշխատանքի անհնարինություն, որի հետևանքով ընտանեկան եկամուտների 

նվազում, աշխատանքի կորուստ՝ եկամուտների նվազում, հիվանդության պատճառով 

կատարած ծախսեր դեղորայքի և բուժման վրա: Սակայն բնակիչները նշեցին նաև 

հոգեբանական բացասական հետևաննքերը՝ շփումների նվազում, հոգեբանական 

ընկճվածություն, մեկուսացում, վախեր ինչպես հիվանդությունից, այնպես էլ 

պատվաստումից և ոչ լիարժեք ու ճիշտ տեղեկացված լինելուց:  

Բացի ընտանիքներից, բնակիչները կարծում են, որ համավարակը բացասական է ազդել 

նաև ընդհանուր համայնքի վրա. փակվել են շատ աշխատատեղեր, ֆինանսական 

եկամուտները նվազել են, զբոսաշրջությունն է տուժել, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 

մթերքների իրացումը:  

 

Բնակիչներն ընդհանուր առմամբ տեղյակ են եղել պետության կողմից իրականացված 

աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների 

չեզոքացմանը: Այդպես է պատասխանել նրանց 30 տոկոսը, 36 տոկոսը լսել է այդպիսի 

ծրագրերի մասին, և 34 տոկոսը տեղյակ չի եղել պետական աջակցության ծրագրերի մասին: 

Սակայն չնայած լինելով տեղեկացված, հարցված բնակիչների միայն 20 տոկոսն է ստացել 

պետական աջակցություն, ընդ որում դա հիմնականում եղել է վարձու աշխատողին 

հատկացված գումարի տեսքով, ընտանիքում անչափահաս երեխաներին հատկացված 

գումարի տեսքով, և ևս 1 քաղաքացի ստացել է հղի կնոջը հատկացված գումարի տեսքով: 

Պետական աջակցություն ստացած բոլոր հարցվածները քաղաքային բնակավայրերից էին:   

 

Գծապատկեր 19. Քովիդ-19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար Դուք կամ 

Ձեր ընտանիքի անդամը/ները ստացե՞լ եք պետական աջակցություն (%). 
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Այնուամենայնիվ, աջակցություն ստացած քաղաքացիների կեսը՝ 50 տոկոսը, կարծում է, որ 

տրամադրված աջակցությունը նպաստել է վնասների որոշ չափով չեզոքացմանը, 33 

տոկոսը կարծում է, որ այն նպաստել է համավարակի վնասների շատ քիչ չեզոքացմանը:  

 

Հաջորդ հարցը կայանում էր նրանում, թե այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստացել 

աջակցություն, տեղեկացված լինելով հանդերձ պետական ծրագրերին, ինչու չեն դիմել այդ 

աջակցության ծրագրերին: Պարզվում է, որ նրանց 54 տոկոսը համարել է այն շատ չնչին 

օգնություն, 27 տոկոսն էլ չի հավատացել, որ կստանա որևէ աջակցություն: Իսկ նրանք, 

ովքեր դիմել ու չէին ստացել, պատճառաբանեցին, որ քաշքշուկների պատճառով հետ էին 

կանգնել աջակցություն ստանալու գործընթացից:  

 

Ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից, միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից, 

համայնքապետարանից բնակիչները նույնպես չեն ստացել աջակցություն: Այդպես է 

պատասխանել նրանց 66 տոկոսը, նրանց 13 տոկոսը ստացել է աջակցություն և 21 տոկոսը 

տեղեկացված չի եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին: Աջակցություն ստացած 

բնակիչները նշեցին, որ աջակցությունը եղել է հիգիենիկ պարագաների փաթեթների,  

պաշտպանիչ միջոցների և չոր սննդի փաթեթների տեսքով: Այս աջակցությունը ստացել էին 

Վանաձոր համայնքում անհատ բարերարների և համայնքապետարանի կողմից: Իսկ 

Ախթալա համայնքում բնակիչները, բացի վերոնշյալ աջակցությունից ստացել էին նաև 

երեխաների համար խաղալիքներ «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամի կողմից:  

Իսկ թե մյուսներն ինչու չեն ստացել աջակցության որևէ տեսակ, պատասխանեցին, որ 

ավելի շատ տեղեկացված չեն եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին:  

 



 

 
 

85 

Որքանով էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

բնակիչների գնահատմամբ փորձեցինք պարզել՝ հնարավորություն տալով հարցվողներին 

դիտարկել ոչ միայն իրենց օրինակը, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ են: Նրանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ մասամբ էր աջակցությունն արդյունավետ. 

 Լիովին արդյունավետ - 14 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 36 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 30 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 20 տոկոս:  

Նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շատ դժվարացել են գնահատել ընդհանուր առմամբ 

աջակցության արդյունավետությունը նաև ոչ պետական սեկտորի կողմից. 

 Լիովին արդյունավետ - 10 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 27 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 23 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 40 տոկոս:  

Հարցման հաջորդ փուլում նախատեսված էր պարզել, թե ըստ հարցվածների ինչ տեսակի 

աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել բնակիչների և ընտանիքների համար 

համավարակի հետևանքները չեզոքացնելու համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրել մեկից ավելի տարբերակներ: Պարզվում է առաջին տեղում զբաղվածության 

ոլորտում աջակցությունն է, աշխատանքով ապահովումը: Իսկ մնացած աջակցության 

տեսակները երևում են գծապատկերում. 

Գծապատկեր 20. Աջակցության տեսակները համավարակի ազդեցությունը  

չեզոքացնելու ուղղությամբ (%). 
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Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ բնակիչները վեր հանելով վերոնշյալ 

աջակցության տեսակները, կրկին կարևորեցին աշխատատեղերի ստեղծումը, ինչպես նաև 

նշեցին աջակցություն նոր բիզնեսներ սկսելու հարցում:  

 

Համայնքների բնակիչերի հետ փորձ արվեց իրականացնել նաև համայնքի կարիքների 

գնահատում, թե ինչ հիմնական խնդիրներ և բարելավելու կարիք ունի համայնքներից 

յուրաքանչյուրը: Դրանք հակիրճ ներկայացված են ստորև.  

 

 

Վանաձոր.  

 Ճանապարհների բարեկարգում, 

 Ճգնաժամային կենտրոնի ստեղծում/հոգեբանական աջակցություն, 

 Իրազեկման քարոզարշավերի իրականացում՝ ի նպաստ բնակչության ճիշտ և 

պատասխանատու վարքագծի, կարգ ու կանոնի պահպանման,  

 Ճգնաժամային իրավիճակներում ավելի օպերատիվ աշխատելու 

անհարժեշտություն/հաստատված փաստաթուղթ: 

 

Ախթալա. 

 Բուժ.կենտրոնի բարեկարգում, 

 Մշակույթի տան բարեկարգում, 

 Ժամանցի վայրերի ստեղծում, 

 Խաղահրապարակների ստեղծում, բարեկարգում, 

 Արտադպրոցական խմբակների ստեղծում: 

 

Գյուլագարակ. 

 Դպրոցի բարեկարգում,  

 Մանկապարտեզի բարեկարգում,  

 Խաղահրապարակների ստեղծում: 

 

Ըստ հարցված բնակիչների համավարակը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կրթության 

ոլորտի և հատկապես որակի վրա: Հեռավար կրթությունը հանրակրթական դպրոցում 
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գնահատվել է որպես ոչ արդյունավետ: Հարցվածներն այն համարել են ոչ արդյունավետ 

հիմնականում մի քանի պատճառենրով.  

 Աշակերտներն ու ուսուցիչները բավարար իրազեկ և պատրաստված չէին հեռավար 

կրթություն իրականացնելու համար, 

 Բացի այդ պատրաստ չէին նաև տեխնիկապես. ոչ բոլորն ունեին համակարգիչներ ու 

պլանշետներ, ինչպես նաև համացանցին միանալու հնարավորություն 

դասընթացներն անխափան կազմակերպելու և իրականացնելու համար: Դպրոցներ 

նույնպես հագեցած չէին անհրաժեշտ տեխնիկայով:  

 

Ինչ վերաբերում է համայնքային ծառայություններից բնակչության գոհունակությանը, ապա 

այստեղ համավարակը էական փոփոխություններ չի առաջացրել ծառայությունների 

մատուցման գործընթացներում: Հարցված բնակիչներն ընդհանուր առմամբ գոհ են 

համայնքային ծառայություններից բոլոր 3 համայնքներում: Դրանք շարունակվում են 

մատուցվել նույն կերպ, ինչ համավարակից առաջ: Գյուլագարակ համայնքի 

ճանապարհների վիճակից են դժգոհ բնակիչները, իսկ մնացած ծառայություններից, 

հարցվածներն, ընդհանուր առմամբ, ավելի շատ գոհ են:  

 

Մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսի մասնագիտական կարողությունների 

զարգացման կարիք ուն համայնքի երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը 

հաղթահարելու համար: Դրանք հետևյալն էին. 

 Արհեստների ուսուցում, 

 Նոր բիզնես սկսելու և վարելու հմտությունների զարգացում, 

 Ծրագրավորում, 

 Հոգեբանական աջակցություն:  

 

Եվ վերջում, ընդհանուր հարց տրվեց պարզելու, թե համայնքների բնակիչներն ինչ 

առաջարկներ ունեն՝ ուղղված համավարակի ազդեցությունը մեղմացնելուն: Այստեղ 

առաջարկները տարբեր բնույթի էին.  

 Համավարակի կանոնների պահպանում, 

 Պատվաստում, 

 Սահմանափակումների վերացում,  
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 Համավարակի և պաշտպանության ձևերի մասին իրազեկվածության բարձացում 

համայնքի բոլոր հաստատություններում, 

 Մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում/աջակցություն աշխատանքի 

տեղավորմանը,  

 Աջակցություն նոր բիզնես գաղափարներին:  
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 
 

Համառոտագիր. 

 
Ուսումնասիրվել են Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ և Սարապատ համայնքների, 

բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական խնդիրներն ու կարիքները՝ կապված 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ստեղծած իրավիճակով:  

Համայնքներում վեր հանված հիմնական կարիքներն են. 

Գյումրի.  

 Որոշ մանկապարտեզների բարեկարգում, 

 2-րդ պոլիկլինիկայի բարեկարգում,  

 Խաղահրապարակների սակավություն,  

 Պոլիկլինիկաների հերթեր/աշխատանք այս ուղղությամբ:  

 

Արթիկ. 
 Մարզադպրոցների բարեկարգում, 

 Փողոցների անբարեկարգ վիճակ, 

 Թափառող շներ, 

 Զբաղվածության խնդիր, քիչ աշխատատեղեր:  

 

Սարապատ. 
 Դպրոցի ջեռուցման խնդիր,  

 Մանկապարտեզի կարիք/մանկապարտեզ չկա համայնքում,  

 Բուժ.կետի սարքավորումների կարիք, ատամնաբուժարանի կարիք կա համայնքում, 

 Համայնքի ջեռուցման հսկայական ծախսեր, չկան էլեկտականության խնայողության 

այլընտրանքներ/արևային կայանների տեղադրում, 

 Ինտերնետ հասանելիություն, բջջային կապի հասանելիություն:  

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ բնակիչների կենսապայմանների վատացումը, 

հիմնականում տնտեսական հետևանքները, որոնք ունեցել են բիզնեսի ոլորտում (առևտուր, 

սպասարկում և այլն), ինքնազբաղ բնակչության եկամուտների նվազումը և որոշակի 

ծառայությունների անբավարարությունը, քանի որ համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունները չեն գործել՝ մանկապարտեզները, երաժշտական, արվեստի և 

սպորտի դպրոցները, ինչի հետևանքով համայնքի երեխաները չեն ստացել 

կրթամշակութային զարգացման և սպորտ-առողջարարական ծառայություններ:  
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Համայնքների երիտասարդությունը կարիք ունի զբաղվածության խթանմանն ուղղված 

ծրագրերի, ինչպես նաև մասնագիտական կարողությունների զարգացման հետևյալ 

ոլորտներում. մեդիագրիագիտություն, քննադատական մտածելակերպ, ճիշտ 

տեղեկատվությունը սխալից տարբերակելու հմտություններ, առաջնորդություն, խոսքի 

մշակույթ, բանավիճելու արվեստ, պարտականություններ, իրավունքներ, կամավորություն, 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի նոր տեխնոլոգիաներ:  

 

Տնտեսվարող սուբյեկտներն ավելի շատ կարիք ունեն՝ վարկային պարտավորությունների 

կասեցման՝ տոկոսագումարների չգանձման պայմանով, մասնագիտական հմտությունների 

զարգացման, աշխատուժի վերապատրաստման, նմանատիպ իրավիճակները 

հաղթահարելու համար փորձագետների կողմից մշակված ծրագրերի և դրանց 

իրականացման, ինչպես նաև նոր հմտությունների ձեռքբերման, նոր տեխնոլոգիաների 

կիրառման իրենց բիզնեսում: 
 
Համայնքապետերի հետ հարցումներ. 
 
Հարցման են ենթարկվել Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ և Սարապատ համայնքների 

ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները: Ըստ այդմ, ստրոև ներկայացված է յուրաքանչյուր 

համայնքում տիրող իրավիճակն ու կարիքները. 

 

Գյումրի. 

 

Գյումրին Հայաստանի՝ մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Հանդիսանում է Շիրակի մարզի 

վարչական կենտրոնը: Գտնվում է Երևանից 126 կիլոմետր հեռավորության վրա՝  Շիրակի 

բարձրավանդակի կենտրոնական մասում, Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում, Ախուրյան 

գետի ձախ ափին։  

 

Բնակչության թիվը՝ 157 454 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն 

ու դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքն ունի շատ գեղեցիկ ճարտարապետական 

կառույցով համայնքապետարան, որը վերանորոգված և կահավորված է:  

 Դպրոցներ՝ համայնքն ունի 30 դպրոց, 9 բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ/մասնաճյուղեր և 8 միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններ։ Դպրոցները հիմնականում բարվոք վիճակում են՝ նորմալ 
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շենքային պայմաններով: Բացի այդ համայնքն ունի 6 երաժշտական դպրոց, 1 

արվեստի դպրոց, 1 պարարվեստի դպրոց, 1 նկարչական դպրոց:  

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքն ունի 16 մանկապարտեզ, որոնց շենքային 

պայմանների և կարիքների մասին մանրամասն ներկայացված է ստորև.  

1 «Լապտերիկ-մսուր 

մանկապարտեզ» 

խոհանոցի վերանորոգում, 2-րդ մասնաշենքի 

ջեռուցման համակարգի տեղադրում 

2 «Թոռնիկ Մանուշակ 

մանկապարտեզ» 
տանիքի և սանհանգույցների վերանորոգում 

3 «Արձագանք-մսուր 

մանկապարտեզ» 

խոհանոցի և սանհանգույցների վերանորոգում, 

խմբերի կոսմետիկ նորոգում 

4 
«Լիլիթ մանկապարտեզ» 

տանիքի և սանհանգույցի վերանորոգում, ջեռուցման 

համակարգի տեղադրում  

5 
«Լիանա-մսուր 

մանկապարտեզ» 

նոր պատուհանների տեղադրում, ընթացիկ 

վերանորոգում, մասնակի լոկալ ջեռուցման 

տեղադրում 

6 
«Գոհար-մսուր 

մանկապարտեզ» 

կտուրի մասնակի վերանորոգում, լոկալ ջեռուցման 

համակարգի տեղադրում, նոր պատուհանների 

տեղադրում, պարիսպի վերանորոգում 

7 «Փարոս-մսուր 

մանկապարտեզ» 

մասնակի վերանորոգում, դռների և  պատուհանների 

նորացում  

 

 

8 

 
«Անի պարտեզ 

մանկապարտեզ» 

մուտք տանող ճանապարհի հարթեցում, նկուղային 

հատվածի ջրահեռացման խողովակների 

վերանորոգում, 2 խմբասենյակի հատակի 

վերանորոգում, էլեկտրական լարերի, մալուխների և 

վարդակների վերանորոգում, շենքի ներքին կոսմետիկ 

վերանորոգում 

9 «Կարմիր գլխարկ 

մանկապարտեզ» 
տանիքի վերանորոգում 

 

10 «Հենզել և Գրետել-մսուր 

մանկապարտեզ» 

տանիքի մասնակի վերանորոգում, արտաքին 

պատերի լաքապատում, սանհանգույցի մասնակի 

վերանորոգում 
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11 «Գյումրու մանկիկ 

մանկապարտեզ» 

տանիքի վերանորոգում, մասնակի ջեռուցման 

տեղադրում, շենքի մասնակի վերանորոգում 

12 «Էյլիթիա-մսուր 

մանկապարտեզ» 
մեկ խմբասենյակի վերանորոգում 

13 «Ձյունիկ-մսուր 

մանկապարտեզ» 

տանիքի վերանորոգում, պատուհանների և դռներրի 

նորացում, շենքի ներքին վերանորոգում և հարդարում 

14 «Հուսո առագաստ 

մանկապարտեզ» 

խմբասենյակի հիմնանորոգում, խմբերի հատակների  

վերանորոգում 

 

 

15 
«Երազանք  

մանկապարտեզ » 

պատուհանների նորոգում, մուտքի դռների 

վերանորոգում, սանհանգույցների հատակների 

վերանորոգում, կոյուղատար խողովակների 

վերանորոգում, թեքահարթակների և բազրիքների 

կառուցում, բակի ասֆալտապատում 

 

16 
«Անուլիկ 

մանկապարտեզ » 

խոհանոցի տանիքի վերանորոգում, ներքին 

հարդարման աշխատանքներ 

 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքն ունի 3 բժշկական 

կենտրոն, որոնց գտնվում են լավ վիճակում։ 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքն ունի մշակույթի տուն, երիտասարդական պալատ, 2 

պատկերասրահներ, որոնք գտնվում են լավ վիճակում։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքն ունի մարզադահլիճներ, որոնք 

վերանորոգման կարիք ունեն, իսկ համայնքի բարեկարգ բակերի թվի 

հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ կազմում է 30 տոկոս։ 

 Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի ճանապարհների մեծամասնությունը պատշաճ 

կարգով կահավորանքի կարիք ունեն: Փողոցների մի մասը բարվոք վիճակում է,  

մյուս  փողոցները հիմնանորոգման կարիք ունեն: 

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ համայնքն ունի ինչպես 

ներհամայնքային, այնպես էլ միջհամայնքային տրանսպորտ, սակայն 

կորոնավիրուսը հանգեցրեց ուղևորահոսքի և ուղևորաշրջանառության կտրուկ 

նվազեցմանը, որը և կանգնեցրեց կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 

իրականացնող կազմակերպություններին լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ: 
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 Խմելու ջուր՝ այս տարի լիովին կավարտվի խմելու ջրի վերանորոգման 

աշխատանքները, և համայնքը լիովին կունենա արդեն նոր ջրագծերի ցանց։ 

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում հետերկրաշարժյան ժամանակներից չի գործում 

ոռոգման ցանցը, քաղաքի որոշ կանաչ տարածքներոմ կառուցվել են նոր լոկալ 

ցանցեր։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքն ամբողջովին գազաֆիկացված է:  

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ նշվեցին մի քանիսը, քանի որ համայնքը մեծ են 

մեծ են նաև խնդիրները.  

 Երկրաշարժի պատճառով առաջացած տնակային ավանների գոյությունը և 

վթարված բազմաբնակարանային շենքերի առկայությունը, որի հետևանքով 

համայնքում կան բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքների մեծ թիվ և այդ 

տարածքների կառուցապատման և բարեկարգման խոչընդոտներ։ 

 Տրանսպորտային միջոցների մաշվածությունը, հասարակական տրանսպորտի որոշ 

կանգառների անբարեկարգ վիճակը և կանգառների թվի պակասը, երթուղիները 

սպասարկող կազմակերպությունների ցածր շահութաբերությունը և անբավարար 

մակարդակը, որոշ թաղային փողոցների անբարեկարգ վիճակը: 

 Համայնքի տարածքով հոսող Գյումրի և Ղորղոբա գետակների հուների 

կեղտոտվածությունը, որի հետևանքով դրանք վեր են ածվել բաց վիճակում հոսող 

կոյուղու կոլեկտորների։ 

 Համայնքում կենցաղային աղբի տեսակավորման և վերամշակման 

ձեռնարկությունների բացակայությունը: Ստանդարտների համապատասխանող 

աղբավայի բացակայություն: Կարիք կա նոր եվրոստանդարտներին 

համապատասխանող աղբավայրի կամ աղբի տեսակավորման և վերամշակման 

գործարանի: Շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և տեղափոխման 

մասնագիտացված տեխնիկայի կարիք: 

 Մարզագույքի պակասը և մաշվածությունը, չափանիշներին չհամապատասխանող 

մարզումային և մրցումային դահլիճների բացակայությունը, մարզադպրոցների 

շենքերի հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը, բակային տարածքներում 

խաղահրապարակներում մարզասարքերի բացակայությունը։ Առողջ ապրելակերպի 

արմատավորման ոչ բավարար մակարդակը, բակային տարածքներում 

խաղահրապարակների բացակայությունը։ 
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 Տնակային պայմաններում գործող մանկապարտեզների և արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների առկայությունը, որի հետևանքով նշված 

հաստատություններում հնարավոր չէ կազմակերպել որակյալ 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացներ: 

 Մայթերի ավելի արդյունավետ ձնամաքրման աշխատանքների իրականացման 

համար անհրաժեշտ է մասնագիտացված տեխնիկա: 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ հիմնականում տնտեսական հետևանքները, 

որոնք ունեցել են բիզնեսի ոլորտում (առևտուր, սպասարկում և այլն)։ Տեղի է ունեցել  

ապրանքների գնաճ, որը վատթարացրել է բնակիչների սոցիալական վիճակը։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը աջակցություն է ցուցաբերել Քովիդ- 19-ով 

վարակվածների խմբերին, Շիրակի մարզպետարանի ցուցիչների համաձայն, պարենային 

աջակցություն՝ յուրաքանչյուր անձին 14 օրվա համար: Բացի այդ համայնքային 

ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին տրամադրվել են 

դիմակներ, ձեռնոցներ, ալկոգելներ, ջերմաչափեր, հականեխիչ նյութեր, հականեխիչ 

սարքեր։ Այլ աջակցության ծրագրեր համայնքում չի իրականացվել:  

Համայնքի Գյումրու կոմունալ ծառայություն  ՀԲՀ-ի կողմից պարբերաբար ախտահանվում 

են աղբամանները, կանգառները, նստարանները, բանկոմատները և այլ մարդաշատ 

վայրեր: 

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ նշվեց նախադպրոցական կրթության ոլորտը՝  

կրթական հաստատությունների շենքերի վերանորոգում և գույքի թարմացում, ինչպես նաև 

նույն խնդիրը արտադպրոցական կրթության ոլորտում:  

 

Համայնքի երիտասարդության համար կարևորվեց աշխատատեղերի բացակայությունը և 

երիտասարդների համար ժամանցի կազմակերպման անբավարար վիճակը: Համայնքը 

չունի երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգ և ռազմավարություն: Նշվեց 

երիտասարդական ոլորտում պետական քաղաքականության բացակայությունը, 

միջազգային երիտասարդական կրթական-մշակութային ծրագրերի ծավալների և թվի 

սակավությունը, ինչպես նաև ներառականությունը։ 
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Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցություն, որոնց գործունեությունը 

սահմանափակումների պատճառով տուժել էր, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի 

ստեղծում։ 

 

Արթիկ. 

 

Արթիկը խոշորացված համայնք է Շիրակի մարզում, որն իր մեջ  ներառում է 24 համայնք: 

Արթիկը գտնվում է Արագած լեռան հյուսիս-արևմտյան լանջերին, Շիրակի դաշտավայրի 

հարավային մասում: Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 105կմ է, 

մարզկենտրոնից՝ 20կմ, պետական սահմանից՝ 18կմ:  

 

Բնակչության թիվը՝ 52 000 մարդ: Համայնքում առկա կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու 

դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` համայնքային կենտրոն Արթիկում և 23 

բնակավայրերում առկա են համայնքապետրանների շենքեր։ Արթիկի 

համայնքապետարանի շենքը բավարար վիճակում է։ 2022թ.-ին 

համայնքապետարանի շենքում բացվել է քաղաքացիների սպասարկման կենտրոն։ 

Վերանորոգման և տեխնիկական համալրման կարիք ունի համայնքապետարանի 

դահլիճը։ 

 Դպրոցներ՝  համայնքային կենտրոն Արթիկում կա 1 ավագ դպրոց, 7 հիմնական 

դպրոց։ Արթիկի թիվ 2 դպրոցի համար կառուցվում է նոր շենք, որը շահագործման 

կհանձնվի 2022թ.-ին։ Գյուղական բնակավայրերից յուրաքանչյուրում կա մեկական 

դպրոց, ընդամենը՝ 23 միջնակարգ դպրոց։ Գյուղական դպրոցների մեծ մասը 

վերանորոգման կարիք ունեն։  

 Մանկապարտեզներ՝ համայնքային կենտրոն Արթիկում կա 4 մանկապարտեզ 

(ՀՈԱԿ), 1 նախակրթարան (պետական ֆինասավորմամբ), 2 նախադպրոցական 

զարգացման կենտրոն (մասնավոր)։  

Գյուղական բնակավայրերում՝ 13 մանկապարտեզ (ՀՈԱԿ) Փանիկ, Սպանդարյան, 

Սարատակ, Պեմզաշեն, Նոր Կյանք, Մեղրաշեն, Հառիճ, Լեռնակերտ, Գեղանիստ, 

Անուշավան, Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Հոռոմ բնակավայրերում։ 
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2021թ.-ին շահագործման հանձնվեց Սպանդարյանի մանկապարտեզը։ 2022թ.-ին 

պետական սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում մանկապարտեզներ են 

կառուցվելու Լեռնակերտ և Արևշատ համայնքներում։ Մանկապարտեզների մեծ 

մասը վերանորոգման կարիք ունի։ 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ Արթիկ համայնքային 

կենտրոնում գործող առողջապահական կազմակերպությունները 6-ն են՝ «Արթիկի 

մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ, «Արթիկի բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ, «Հոռոմի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, «Մեծ Մանթաշի 

առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Պեմզաշենի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

«Փանիկի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ։ Համայնքի մյուս բնակավայրերում գործում 

են բուժկետեր։ 

 Մշակույթի տուն՝ Արթիկում կա 2 մշակույթի տուն, 6 բնակավայրերում՝ արվեստի 

դպրոցներ, 2 բնակավայրերում՝ երաժշտական դպրոցներ։ 2022թ.-ին շահագործման 

կհանձնվի Փանիկ համայնքի մշակույթի տան շենքը։ Կա նաև մեկ գեղագիտական 

զարգացման կենտրոն Արթիկում։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ Արթիկում կա 3 սպորտ դպրոց և 1 

մարզադաշտ:  Համայնքի մարզադպրոցները վերանորոգման կարիք ունեն։ 

  Ճանապարհների վիճակ՝ համայնքի ճանապարհային ցանցը հիմնանորոգման կարիք 

ունի։ Ճանապարհների ամենամյա նորոգումը հիմնականոմ իրականացվում է 

փոսալցումների կամ տուֆ քարով սալապատման եղանակով։ Վերջին երկու տարում 

սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով իրականացվել է առառանձին փողոցների 

հիմնանորոգում, որը սակայն կազմում է խոշորացված համայնքի ճանապարհային 

ցանցի մինչև երեք տոկոսը։ 

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ Արթիկ համայնքի բոլոր 

բնակավայրերը (բացառությամբ՝ Սպանդարյան և Արևշատ բնակավայրերի) իրար 

կապված են միջհամայնքային ճանապարհատրանսպորտային ցանցով։ Բոլոր 

համայնքներում կատարվում է օրական առնվազն մեկ երթ՝ հետադարձով։ Արթիկ 

համայնքային կենտրոնում գործում է ներհամայնքային հասարակական 

տրանսպորտ։ Մեկ երթուղիով կատարվում է օրական երկու երթ՝ հետադարձով։ 

 Խմելու ջուր՝ Արթիկ համայնքի բոլոր բնակավայրերն ապահովված են խմելու ջրով։ 

Խոշորացված համայնքի յոթ բնակավայրի խմելու ջրի խողովակացանցը մաշված է և 
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հիմնանորոգման կարիք ունի։ Առանձին գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի 

սակավություն է առաջանում ոռոգման սեզոնին։ 

 Ոռոգման ջուր՝ Արթիկ համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերում առկա է ոռոգման ջրի 

խնդիրը՝ ջրավազանների բացակայության, ջրբաշի վատ կազմակերպման և այլ 

պատճառներով։ Սակավաջուր են հատկապես Տուֆաշեն, Հայկասար, Հայրենյաց, 

Գեղանիստ բնակավայրերը։ Արթիկ համայնքի վարչական տարածքում առկա է երկու 

ջրամբար՝ Մանթաշի և Վարդաքարի ջրամբարները։ 

 Գազաֆիկացում՝ Արթիկ համայնքի բնակավայրերն 90 տոկոսով գազաֆիկացված են։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ փողոցների անբարեկարգ 

վիճակը, թափառող շները, լքված բաց քարհանքերը, օրենսդրությամբ սահմանված 

չափորոշիչներին համապատասխան աղբավայրի բացակայությունը, սոցիալական 

ենթակառուցվածքների սակավությունը։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ ինքնազբաղ բնակչության եկամուտների 

նվազումը և որոշակի ծառայությունների անբավարարությունը, քանի որ համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպությունները չեն գործել՝ մանկապարտեզները, երաժշտական, 

արվեստի և սպորտի դպրոցները, ինչի հետևանքով համայնքի երեխաները չեն ստացել 

կրթամակութային զարգացման և սպորտ-առողջարարական ծառայություններ։ 

 

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանն իրականացվել է պետական նյութական 

(սնունդ, դեղորայք, ախտահանիչ միջոցներ) աջակցության բաշխում։ Համայնքապետարանի 

համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները շրջայցեր են կատարել առևտրի և 

հանրային սննդի կետերում, ստուգել են հակահամաճարակային պահանջների 

պահպանմանը։ Ինչպես ՀՀ բոլոր համայնքներում՝ համավարակի շրջանում 

մարզպետարանների համակարգմամբ իրականացվել են համավարակի տարածման 

կանխարգելման և հետևանքների մեղմացման պետական միջոցառումներ։ Այդ թվում՝ 

համայնքի բնակիչներին, որոնք ինքնամեկուսացվել էին, տրամադրվել է սննդային 

օգնություն։ Սոցիալապես խոցելի խմբերին սննդային օգնություն են ցուցաբերել Արթիկի 

թեմը և համայնքում գործող ՀԿ-ներ։ 
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Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոլորտ՝ համայնքապետի կողմից նշվեց 

զբաղվածությունը, քանի որ առկա է գործազրկության բարձր մակարդակը: Համայնքում 

տնտեսական ակտիվության և բնակչության բարեկեցության բարձրացման համար 

անհրաժեշտ են նոր աշխատատեղեր։ 

 

Համայնքի երիտասարդության հիմնական խնդիրը կրկին զբաղվածությունն է։ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելուց և համայնք 

վերադառնալուց հետո՝ երիտասարդները դժվարություններ են ունենում աշխատանք 

գտնելու հարցում, քանի որ առկա աշխատաշուկան փոքր է։ Անհրաժեշտ է բացահայտել և 

երիտասարդությանն առաջարկել աշխատանքային նոր ոլորտներ, որոնցից կարող է լինել 

զբոսաշրջությունը։  

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

հատկապես երիտասարդութան զբաղվածության խնդրի լուծումը, այդ թվում՝ 

զբոսաշրջային բիզնեսի զարգացմամբ։ 2022թ.-ին Արթիկի համայնքապետարանում 

ստեղծվել է «Զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և զբոսաշրջության» բաժին, որը 

մշակելու է համայնքի զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման և գրավչության բարձրացման 

ծրագրեր։ Արթիկի համայնքապետարանի պլաններում է համայնքը ներկայացնել 

զբոսաշրջության ոլորտում գործող ընկերություններին և համայնքը ներառել մարզի 

զբոսաշրջային երթուղիներում։ Համայնքի բնակիչները չեն օգտվում զբոսաշրջային 

հոսքերից, քանի որ զբոսաշրջային բիզնեսը համայնքում ձևավորված չէ։ Սակայն 

զբոսաշրջությունը կարող է եկամտի աղբյուր դառնալ համայնքի բնակիչների համար, եթե 

Արթիկով անցնող երթուղու զբոսաշրջիկներին առաջարկվեն տարբեր ապրանքներ և 

ծառայություններ։ Որպես գաղափար նշվեց պատրաստել և զբոսաշրջիկներին առաջարկել 

Արթիկի զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող օբյեկտների վերաբերյալ հուշանվերներ՝ 

այդպիսով ապահովելով զբաղվածություն և եկամուտ համայնքի բնակիչների համար, 

որոնք տուժել են համավարակի հետևանքներից։  

 

 

Սարապատ. 
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Սարապատ համայնքը  գտնվում է Շիրակի մարզում, համարվում է խոշորացված համայնքի 

վարչական կենտրոն: Այն ստեղծվել/խոշորացվել է 2016թ. և իր մեջ ներառում է 16 համայնք: 

Համայնքը մարզկենտրոնից գտնվում է 21կմ դեպի հյուսիս: Բնակչությունը զբաղվում է 

անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ, հացահատիկի և կերային կուլտուրաների 

մշակությամբ։ 

 

Բնակչության թիվը՝ 3695 մարդ խոշորացված համայնքինը, իսկ հենց Սարապատինը՝ 

գրանցված՝ 300 մարդ, ներկա դրությամբ համայնքում ապրող՝ 104 մարդ: Համայնքում առկա 

կառուցները/ենթակառուցվածքներն ու դրանց վիճակներ հետևյալն են. 

 Համայնքապետարանի շենք` կա համայնքապետարանի շենք, որը շատ վատ 

վիճակում է, չունի սանհանգույց, չունի թեքահարթակ, ունի վերանորոգման կարիք։ 

 Դպրոցներ՝  համայնքն ունի մեկ դպրոց, որը միայն տարրական դասարանի 

աշակերտների համար է, ջեռուցվում է սալյարկայի վառարաններով։ Ինտերնետ չկա 

դպրոցում, համակարգիչներ չկան, սեղան-աթոռները հին են 30 տարվա 

վաղեմության, դպրոցում չկա համապատասխան գույք, ունի վերանորոգման կարիք։ 

 Մանկապարտեզներ՝ մանկապարտեզ դեռ չկա համայնքում, զարգացման կենտրոնի 

համար գույք է ձեռք բերվել, սակայն նախկին համայնքապետարանի շենքում 

տարածք է տրամադրվել, այդ տարածքը դեռ վերանորոգված չէ։ 

 Բուժ.կետ/ԲՄԿ, ամբուլատորիա, բժշկական կենտրոն՝ համայնքն ունի մեկ բուժկետ, 

որն ունի վերանորոգման և կահավորման կարիք։ 

 Մշակույթի տուն՝ համայնքում չկա մշակույթի տուն։ 

 Մարզադահլիճ, խաղահրապարակ և այլն՝ համայնքում կա մեկ խաղահրապարակ, 

որը ստեղծվել է Սարապատ համայնքային ՀԿ-ի կողմից դրամաշնորհի արդյունքում:  

 Ճանապարհների վիճակ՝ միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների 

վիճակը շատ վատ է, հողային, գրունտային է, միայն ձմռան ամիսներին է նորմալ, 

ձյունն ամբողջը ծածկում է ու հեշտացնում է մեքենաների ընթացքը, կարճ 

ճանապարհը շատ երկար է տևում փոսերի ու անհարթությունների պատճառով։ 

Ձմռանը սպասարկումը շատ լավ է իրականացվում։  

 Տրանսպորտ/միջհամայնքային, ներհամայնքային՝ ներհամայնքային տրանսպորտ 

չկա, միջհամայնքային տրոնսպորտն աշխատում է շաբաթական 3 անգամ՝ 

երկուշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ, առավոտյան 08։00 գյուղից դուրս է գալիս Գյումրի, 

15։00 Գյումրիից վերադառնում է Սարապատ։  
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 Խմելու ջուր՝ համայնքն ապահովված է մշտական մաքուր խմելու ջրով:  

 Ոռոգման ջուր՝ համայնքում չկա ոռոգման ջրի համակարգ։ 

 Գազաֆիկացում՝ համայնքը գազաֆիկացված չէ:  

 Այլ խնդիրներ՝ համայնքում չկա աղբահանություն, կոյուղու ցանց չկա, ամբողջը 

լցվում է Թռչկանի ջրվեժը։ 

 

Որպես համայնքի հիմնական խնդիրներ հատկորոշվեցին՝ ճանապարհների վատ վիճակը՝ 

հողային, գրունտային են, արտագաղթը, աշխատատեղերի բացակայությունը, 

գյուղատնտետսական արտադրության ապրանքների ցածր արժեքը, մթերքը Գյումրի 

հասցնելը շատ թանկ է արժենում, նպատակահարմար չէ։ 

 

Որպես Քովիդ-19-ի հետևանքներ նշվեցին՝ բնակիչների կենսապայմանների վատացումը, 

քանի որ համայնքում շատ են մշտապես արտագնա աշխատանքի մեկնողները, ովքեր 

համավարակի պատճառով մնացին գյուղում, և, հետևաբար, այդ ընտանիքների 

կենսապայմանները վատացան։  

Համավարակի ընթաքում համայնքապետարանը ցուցաբերել է որոշակի աջակցություն 

հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ու սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին: Համայնքապետարանը համագործակցել է նաև հասարակական 

կազմակերպությունների հետ. Սախարովի իրավապաշտպան կենտրոնի կողմից սնունդ, 

օգնություն և հիգենիկ պարագաների փաթեթներ են բաժանվել բնակիչներին։ Կանայք 

հանուն զարգացման ՀԿ-ն՝ դիմակներ, ձեռնոցներ և ալկոգել է բաժանել բնակիչներին։ 

Ներկայումս այլ ծրագրեր չեն իրականացվում:  

 

Որպես բարելավման կարիք ունեցող ոսլորտ՝ համայնքապետի կողմից նշվեց բոլոր 

ոլորտները, համայնքում չկա որևէ կայացած ոլորտ, սակայն ամենից առաջնային նշվեց՝ 

ճանապարհների բարելավումն ու դպրոցի ջեռուցումը:  

 

Համայնքի երիտասարդության համար նշվեց. հիմնականում գյուղի երիտասարդները 

զբաղված են արտագնա աշխատանքով, սակայն շատ կարևոր է կրթությունը, պետք է 

կրթությունը հասանելի դառնա բոլորի համար: Բացի այդ, շատ կարծրատիպային են 

համայնքի բնակիչները, ցանկալի է անցկացվեն դասընթացներ, որոնք կկոտրեն 
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կարծրատիպային մոտեցումները հատկապես գենդերային խտրականության, պետք է 

կանանց դերը բարձրացնել, կրթել:  

 

Համավարակի հետևանքների մեղմացման միջոցներ համայնքապետի կողմից նշվեց 

բնակիչների իրազեկվածության բարձրացումը, պատվաստման խթանումը, ճիշտ և 

հանրամատչելի իրազեկումը բնակիչներին։ 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարցումներ. 
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ և 

Սարապատ համայնքներում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 12 տնտեսվարող 

սուբյեկտներ: Բացի այդ անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 

համայնքների 15 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: Հարցվողների թիվն այստեղ 

հավասարապես բաշխված չի եղել 3 համայնքներում, քանի որ Սարապատում 

տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը քիչ էր:   

 
Նախ և առաջ պարզեցինք, թե որ ոլորտներում են գործունեություն ծավալում համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտները: Դրանք հիմնականում հետևյալ ոլորտներն են. 

 Այլ սպասարկման ծառայություններ 

 Արտադրություն 

 Մանր ու միջին առևտուր 

 Գյուղատնտեսական մթերքների մշակում և արտադրություն 

 

Նրանց գործունեության ժամանակահատվածները հավասարապես էին եղել բաշխված. 33 

տոկոսը գործում է 1-3 տարի, 33 տոկոսը՝ արդեն 4-10 տարի է, և ևս 33 տոկոսը գործում է 11 

տարուց ավել: Սակայն տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց մեծությամբ փոքր են, քանի որ 

նրանց 73 տոկոսն ունի մինչև 5 աշխատող, 7 տոկոսը՝ մինչև 5 աշխատող, և 20 տոկոսը  

հարցման պահին ուներ 10-ից ավել աշխատող:  

 

Տնտեսվարող սուբյեկտներից փորձ արվեց պարզելու, թե կազմակերպության համար 

հաղթահարելի էր արդյոք Քովիդ-19-ով պայմանավորված համաճարակային խնդիրները: 
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Ըստ հարցվածների «մասամբ են հաղթահարել» խնդիրները: Պատասխանները հետևյալն 

են. 

 Այո – 26 տոկոս 

 Մասամբ – 53 տոկոս 

 Ոչ – 20 տոկոս:  

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես է ազդել համավարակը համայնքային տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության վրա: Ընդ որում, հնարավորություն էր տրվել նշելու մեկից 

ավել տարբերակներ: Պատկերը հետևյալն է.  

 

Գծապատկեր 21. Համավարակի ազդեցությունը Շիրակի մարզի 3 համայնքների  

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա (%). 

 

 
 

Տնտեսվարող սուբյեկտներից նրանք, որոնց գործունեությունը հնարավոր էր կազմակերպել 

նաև հեռավար, նշել են նաև, որ համավարակը որոշ իմաստով զարգացրել է նաև իրենց 

կարողությունները հեռավար աշխատելու, գովազդելու և գործունեությունը շարունակելու 

առումով: Ըստ նրանց դա նաև փորձնական շրջան էր՝ նոր հնարավորությունների ու 

զարգացման որոշ իմաստով:  Սակայն, բնականաբար, ոչ բոլորի համար է այն եղել նոր 
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հնարավորությունների առիթ, մյուսները դժգոհ էին բացասական հետևանքներից, որի դառը 

պտուղները մինչև հիմա դեռ ճաշակում են:   

 

Հարցման մյուս հատվածը վերաբերում էր տնտեսվարող սուբյեկտենրի 

իրազեկվածությանը. պարզվում է, որ Շիրակի մարզի թիրախ համայնքների տնտեսվարող 

սուբյեկտները բավականին տեղեկացված են պետության կողմից ցուցաբերված 

աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 

չեզոքացմանը: Նրանց 73 տոկոսը տեղյակ է այդ ծրագրերից, 7 տոկոսը լսել է, բայց շատ 

տեղեկացված չի, և 20 տոկոսը տեղյակ չի եղել այդպիսի ծրագրերի մասին:  

Նրանց 33 տոկոսը ստացել է աջակցություն այդ ծրագրերից որևէ մեկից, 55 տոկոսը չի 

օգտվել որևէ ծրագրից: Աջակցություն ստացած տնտեսվարող սուբյեկտներն օգտվել էին 

երեք ծրագրերից. աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարում, վարկերի 

համաֆինանսավորում և ֆինանսական աջակցություն: Նրանք ընդհանուր առմամբ գոհ 

չէին այդ աջակցությունից, քանի որ ցուցաբերված օգնությունն, ըստ հարցվողների, չէր 

նպաստել վնասների չեզոքացմանը, նրանցից միայն 2-ի կարծիքով ստացած աջակցությունը 

նպաստել է ծախսերի նվազեցմանը: Իսկ ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները 

ստացած աջակցությունը համարեցին շատ չնչին օգնություն, և որ դա որևէ օգուտ չէր փոքր 

բիզնեսներին. այդպիսի աջակցություններից, ըստ նրանց, օգտվեցին միայն մեծ բիզնեսները: 

«...եթե ծառայությունների մատուցման պայմանագրով ես աշխատում, ոչ մի օգնություն, դա 

ոչ մի կերպ չի կարող օգնել հետևանքների չեզոքացմանը...» (մասնակցի խոսք):  

Տեղեկացված տնտեսվարող սուբյեկտներից նրանք, ովքեր չեն դիմել աջակցության, չեն 

ստացել աջակցություն, քանի որ չեն համապատասխանել պահանջներին, մյուսներն էլ 

կարիքը չեն ունեցել, ևս 1-ն էլ չի դիմել բյուրոկրատական քաշքշուկների համար: 

Տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկն էլ դիմել է աջակցության համար, սակայն չի ստացել, 

քանի որ աշխատակիցները բոլորը եղել են ծառայությունների մատուցման պայմանագրով 

աշխատողներ, և ոչ թե աշխատանքային պայմանագրով, ուստի չի համապատասխանել 

պահանջներին:  

 

Ինչ վերաբերում է ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից (միջազգային կազմակերպություններ, 

մասնավոր դոնորներ) ստացած օգնությանը, ապա այստեղ ևս եղել էին օգտվողներ: 

Մասնավորապես 15 հարցվողներից 4-ը ստացել էին այլ աղբյուրներից աջակցություն, որը 
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եղել էր ֆինանսական տեսքով, և ստացել էին տարբեր կազմակերպություններից: Մնացածը 

չէին ստացել և տեղեկացված չէին եղել այդպիսի հնարավորությունների մասին:  

 

Հայտնի դարձավ նաև, որ ներկայումս համավարակն էական ազդեցություն չունի 

տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության վրա: Գնահատելով նրանց մտահոգությունը՝ 

համավարակի ունեցած ազդեցությունների հետ կապված՝ ստացվեց հետևյալ պատկերը.  

 

Գծապատկեր 22. Տնտեսվարող սուբյեկների մտահոգությունը՝ պայմանավորված 

 համավարակի ազդեցությամբ (%). 

 

 

  

Բացի սեփական փորձից, հետաքրքիր էր իմանալ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների 

ընդհանուր գնահատականը պետական և ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետության 

վերաբերյալ՝ ընդհանրացնելով նրանց ունեցած փորձն ու լսած օրինակները: Ըստ էության, 

տնտեսվարող սուբյեկտները մասամբ են արդյունավետ համարել այդ ծրագրերը, քանի որ 

պատասխանների բաշխվածությունը այսպիսին էր հետևյալ հարցին. «Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ 

էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը/դիտարկեք ոչ 

միայն ձեր օրինակով, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ եք»: 

 Լիովին արդյունավետ – 0 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 80 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 7 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 13 տոկոս:  
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Նույն հարցն ուղղվեց՝ գնահատելու նաև ոչ պետական ծրագրերի արդյունավետությունը: 

Պատասխանները հետևյալն են. 

 Լիովին արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Մասամբ արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 13 տոկոս,  

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 61 տոկոս:  

Համայնքային տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև հարց ուղղվեց պարզելու, թե ինչ տեսակի 

աջակցությունն, ըստ իրենց, կարող է ավելի օգտակար լինել նմանատիպ համայնքային 

տնտեսվարող սուբյեկտների/ձեռներեցների համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրելու մեկից ավել պատասխան: Պատասխանները երևում են գծապատկերում. 

 

Գծապատկեր 23. Համավարակի չեզոքացման առավել արդյունավետ աջակցության  

միջոցներն ըստ տնտեսվարող սուբյեկտների (%). 

 

 
 

Այստեղ տնտեսվարող սուբյեկտները նշել են նաև հարկային բեռի թեթևացումը կարող է 

համարվել նաև աջակցություն: Եվ, ընդհանրապես, համավարակի ազդեցությունն ու իրենց 

գործունեության անորոշ վիճակը որոշ տնտեսվարողների մոտ հուսալքություն էր 

առաջացրել, քանի որ նրանք նշեցին, որ «... Քովիդից հետո կանգնած է մեր գործը, էսպես 

շարունակվի, բոլորս էլ կլքենք Հայաստանը..» (մասնակցի խոսք):  
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Հարց տրվեց տնտեսվարող սուբյեկտներին նաև՝ ակնկալելով առաջարկներ և նկաառումներ 

իրենց գործունեության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ: Դրանք հիմնականում 

վերաբերում են տնտեսական ոլորտին՝ աջակցություն տնտեսվարող սուբյեկտներին:   

Պետության և այլ կազմակերպությունների կողմից ակնկալվող գործողություններ. 

 Վարկային պարտավորությունների կասեցում՝ տոկոսագումարների չգանձման 

պայմանով 

 Մասնագիտական հմտությունների զարգացում, աշխատուժի վերապատրաստում 

 Նմանատիպ իրավիճակները հաղթահարելու համար փորձագետների կողմից 

մշակված ծրագրեր և դրանց իրականացում:  

 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսվարող սուբյեկտները կցանկանային իրենց և իրենց 

աշխատակիցների վերապատաստումներ, սակայն նշեցին, եթե դրանք լինեն անվճար: 

Նրանք կարևորում են յուրաքանչյուրն իր ոլորտի համար մասնագիտական 

կարողությունների զարգացումը, նոր հմտությունների ձեռքբերումը, այլ նմանատիպ 

ընկերությունների փորձի ուսումնասիրությունը՝ ընդգծելով նաև դրսի փորձի 

կարևորությունը, ինչպես նաև նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը իրենց բիզնեսում. օնլայն 

մեթոդներով աշխատանքը, բիզնեսի կազմակերպումն ու զարգացումը նաև սոց.ցանցերով:  

 

Բնակիչների հետ հարցումներ.  
 
Իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ և 

Սարապատ համայնքների բնակիչների հետ, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով 25 

բնակիչ, ինչպես նաև անցկացվել են ստանդարտացված հարցումներ նշված 3 համայնքների 

60 բնակիչների հետ: Հարցվողների թիվը հավասարապես բաշխված է եղել 3 

համայնքներում: Հարցման մասնակիցների 46 տոկոսը եղել են տղամարդիկ, իսկ 54 

տոկոսը՝ կանայք:  Հարցվածներն ավելի շատ եղել են միջին տարիքի. նրանց 43 տոկոսը եղել 

են 25-40 տարեկան, 23 տոկոսը՝ 41-55 տարեկան, 20 տոկոսը՝ 18-24 տարիքային խմբից: 

Հարցվածների 36 տոկոսն ունեցել է բարձրագույն կրթություն, ևս 36 տոկոսը՝ միջնակարգ 

մասնագիտական կրթություն: Հարցվածների 40 տոկոսը եղել են աշխատող, ընդ որում՝ 58 

տոկոսը՝ պետական սեկտորում, իսկ 42 տոկոսը՝ մասնավոր, 23 տոկոսը եղել են 

ինքնազբաղված: Սակայն այստեղ հարցվածների ընտանիքների ֆինանսական 

կարգավիճակն միջին և միջինից ցածր էր, քանի որ նրանց մեծամասնությունն ընտանիքի 
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ֆինանսական վիճակը նկարագրելիս՝ նշել է, որ «ընտանիքի եկամուտը բավարարում է 

սնունդ և հագուստ գնելու համար» (53 տոկոս) և «եկամուտը հերիքում է միայն սնունդ 

գնելու համար» (26 տոկոս): Այստեղ, բնակչության սոցիալական վիճակը 

պայմանավորված չէր քաղաքային և գյուղական բնակավայրի հետ:   

 

Առաջին հերթին փորձ արվեց բնակիչներից պարզելու, թե որքանով են տեղեկացված 

համավարակի տարածումը կանխելու հիմնական քայլերի մասին և կիրառում են արդյոք 

որոշակի քայլեր: Ընդհանուր առմամբ բնակիչները տեղյակ են հիմնական քայլերի մասին, 

սակայն արդեն այդքան էլ չեն կիրառում նշված համայնքներում: Նրանք նշեցին, որ 

համավարակաի ամենասկզբում էին շատ պահում կանոնները, վերջին ժամանկներս 

արդեն՝ ոչ այդքան: Կանոններից նշեցին՝ դիմակ կրելը, ձեռքերը հաճախ լվանալ, 

պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, ալկոգելով մաքրել ձեռքերը: Սակայն, ըստ 

բնակիչների, շատ հաճախ դրանք պահպանել են չտուգանվելու համար:  

 

Այնուհետև գնահատվեց համավարակի ազդեցությունը ընտանիքների վրա ֆինանսական 

առումով: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 23 տոկոս,  

 Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը – 10 տոկոս, 

 Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա – 23 տոկոս,  

 Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա – 44 տոկոս     

 

Պատասխանների բաշխվածության մեջ կրկին օրինաչափություն չկար՝ կախված 

բնակավայրից: Գրեթե հավասարաչափ են բաշխված քաղաքային և գյուղական 

համայնքների բնակիչների կարծիքները: Այստեղ բացասական ազդեցություն հիմնականում 

նշվեց բուժումների վրա կատարած ծախսերը, արտագնա աշխատանքի գնալ չկարողանալն 

ու դրանից ելնելով ընտանիքի եկամուտների նվազումը, սակայն բացի բացասական 

ազդեցությունից ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները նշեցին նաև որոշ դրական 

ազդեցություն, երբ օրինակ աշխատել են հեռավար, տրանսպորտային ծախսերը տնտեսվել 

են, իսկ թոշակառուների համար որևէ տարբերություն չէր եղել ֆինանսական առումով: 
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Այսինքն՝ համավարակի բացասական ազդեցությունը ֆինանսական առումով 

պայմանավորված է ընտանիքի կազմից, եկամտի հիմնական աղբյուրից:   

Բացի ընտանիքներից, բնակիչները կարծում են, որ որոշ չափով համավարակը 

բացասական է ազդել նաև ընդհանուր համայնքի վրա, որն ավելի շատ դրսևորվել է 

շփումների նվազումով, հոգեբանորեն մարդիկ խուճապի էին մատնվել, չունեին ճիշտ 

տեղեկատվության աղբյուր, ինչն ավելի շատ վերաբերում էր համավարակի սկզբնական 

շրջանին: Բացի այդ համայնքը կորցրեց բնակիչներ, շատ մարդիկ մահացան 

համավարակից: Գյուղական համայնքներում նվազել էին սուրճ խմելու ավանդույթներն ու 

հետևաբար քչացել էին բամբասանքները: Իսկ որպես այլ ազդեցություն բնակիչները նշեցին 

կրթությունը. ըստ նրանց կրթության որակը ընկավ համավարակի շրջանում, քանի որ 

հեռավար կրթությունն իր որակով ավելի ցածր էր:   

 

Հարցված բնակիչներն ընդհանուր առմամբ տեղյակ են եղել պետության կողմից 

իրականացված աջակցության ծրագրերին՝ ուղղված կորոնավիրուսի սոցիալական 

հետևանքների չեզոքացմանը: Այդպես է պատասխանել նրանց 43 տոկոսը, և 40 տոկոսը լսել 

է այդպիսի ծրագրերի մասին, միայն 17 տոկոսը տեղյակ չի եղել պետական աջակցության 

ծրագրերի մասին: Սակայն չնայած բավական բարձր տեղեկացվածության ցուցանիշին, 

հարցված բնակիչների միայն 20 տոկոսն է ստացել պետական աջակցություն, ընդ որում դա 

հիմնականում եղել է կոմունալ վարձավճարների փոխհատուցում և ընտանիքում 

անչափահաս երեխաներին հատկացված գումարի տեսքով: Պետական աջակցություն 

ստացած հարցվածների մեծամասնությունը Գյումրի քաղաքից էին: Ֆոկուս խմբային 

քննարկման Գյումրու մասնակիցներից մի քանիսն էլ ստացել էին աջակցություն սննդի 

տեսքով:  

 

Գծապատկեր 24. Քովիդ-19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար Դուք կամ 

Ձեր ընտանիքի անդամը/ները ստացե՞լ եք պետական աջակցություն (%). 
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Աջակցություն ստացած քաղաքացիների կեսը կարծում է, որ տրամադրված աջակցությունը 

նպաստել է վնասների որոշ չափով չեզոքացմանը, 33 տոկոսը կարծում է, որ այն նպաստեց 

վնասների շատ քիչ չեզոքացմանը և 1 քաղաքացի նշել է, որ այն որևէ կերպ չի նպաստել 

համավարակի վնասների չեզոքացմանը:  

 

Հաջորդ հարցը կայանում էր նրանում, թե այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստացել 

աջակցություն, տեղեկացված լինելով հանդերձ պետական ծրագրերին, ինչու չեն դիմել այդ 

աջակցության ծրագրերին: Պարզվում է, որ նրանց 47 տոկոսը չի բավարարել որևէ կետի 

պահանջներին, ավելին, համակարգում գրանցելով տվյալներ բացահայտել են սխալներ 

իրենց ընտանիքի անդամների հետ կապված, որի պատճառով էլ չեն ստացել աջակցություն: 

Նրանց մի մասը՝ 33 տոկոսը կարիքը չի ունեցել, և ևս 20 տոկոսը չի դիմել բյուրոկրատական 

քաշքշուկների պատճառով: Եվս մեկ քաղաքացի բավարարել էր պահանջներին, դիմել էր, 

սակայն չէր ստացել որևէ աջակցություն: Վերջինս, բնականաբար, թերահավատ էր 

պետական կառույցների հանդեպ և չէր հավատում ծրագրերի իրական լինելուն:   

 

Զարմանալիորեն, այս մարզում, հարցված բնակիչներից ավելի շատ էին աջակցություն 

ստացել ոչ պետական՝ այլ աղբյուրներից, միջազգային կամ տեղական 

կազմակերպություններից, համայնքապետարանից: Նրանց 40 տոկոսը ստացել էր 

աջակցություն, իսկ 7 տոկոսը տեղեկացված չէին եղել այդպիսի հնարավորությունների 

մասին: Աջակցություն ստացած բնակիչները նշեցին, որ աջակցությունը եղել է 

հիմնականում հիգիենիկ պարագաների փաթեթների և պաշտպանիչ միջոցների տեսքով, 

ինչպես նաև սննդի փաթեթների տեսքով: Այս աջակցությունը ստացել էին Գյումրիում և 

Սարապատում: Աջակցությունը տրամարդվել էր՝ Կարմի Խաչի կողմից, «Կանայք հանուն 
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զարգացման» ՀԿ-ի կողմից և Սախարովի կենտրոնի կողմից: Հարկ է նշել, որ հարցվածները 

շատ գոհ էին ստացած աջակցությունից ոչ պետական սեկտորից:  

Որքանով էր արդյունավետ կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

բնակիչների գնահատմամբ փորձեցինք պարզել՝ հնարավորություն տալով հարցվողներին 

դիտարկել ոչ միայն իրենց օրինակը, այլ ընդհանրապես, որքանով որ տեղյակ են: Նրանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ մասամբ էր աջակցությունն արդյունավետ. 

 Լիովին արդյունավետ - 3 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 60 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 10 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 27 տոկոս:  

 

Նույն կերպ, սակայն ավելի լավ են գնահատել ընդհանուր առմամբ աջակցության 

արդյունավետությունը նաև ոչ պետական սեկտորի կողմից. 

 Լիովին արդյունավետ - 10 տոկոս, 

 Մասամբ արդյունավետ – 56 տոկոս,  

 Ոչ արդյունավետ – 3 տոկոս 

 Դժվարանում եմ պատասխանել – 31 տոկոս:  

Ընդհանուր առմամբ, ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցներն ավելի գոհ էին ստացած 

աջակցություններից՝ և՛ պետական, և՛ ոչ պետական, քանի որ նշեցին, որ «...դժվար 

ժամանակներ էին, այս աղքատ երկրում ինչքան կարողացել են, օգնել են, էլի գոհ ենք... »:  

Հարցման հաջորդ փուլում նախատեսված էր պարզել, թե ըստ քաղաքացիների ինչ տեսակի 

աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել բնակիչների և ընտանիքների համար 

համավարակի հետևանքները չեզոքացնելու համար: Նրանց հնարավորություն էր տրված 

ընտրել մեկից ավելի տարբերակներ: Պարզվում է առաջին տեղում զբաղվածության 

աջակցությունն է՝ աշխատանքով ապահովումը, այնուհետև՝ ֆինանսական միջոցների 

տրամադրումը: Հարկ է նշել, որ զբաղվածության խնդրին աջակցությունը նշել են ավելի 

շատ Արթիկի և Սարապատի բնակիչները: Իսկ մնացած աջակցության տեսակները երևում 

են գծապատկերում. 

Գծապատկեր 25. Աջակցության տեսակները համավարակի ազդեցությունը  

չեզոքացնելու ուղղությամբ (%). 
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Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ բնակիչները վեր հանելով վերոնշյալ 

աջակցության տեսակները, նշեցին սակայն, որ «...զուտ ֆինանսական աջակցությունը 

սովորեցնում է մարդկանց չաշխատել, սխալ է ֆինանսապես օգնել մարդկանց, պետք է 

աշխատեն, ապրեն... »:  Իսկ մի քանի մասնակիցներ էլ կարևորեցին կրթական 

հնարավորությունների ընձեռումը հատկապես գյուղական համայնքներում: Չպետք է 

տարբերություն լինի գյուղում և քաղաքում մեծացող երեխաների միջև, սակայն նրանք 

կրթության, մշակույթի տարբեր խմբակներում ընդգրկվելու տարբեր հնարավորություններ 

ունեն:  

 

Համայնքների բնակիչերի հետ փորձ արվեց իրականացնել նաև համայնքի կարիքների 

գնահատում, թե ինչ հիմնական խնդիրներ և բարելավելու կարիք ունի համայնքներից 

յուրաքանչյուրը: Դրանք հակիրճ ներկայացված են ստորև.  

 

Գյումրի.  

 Որոշ մանկապարտեզների բարեկարգում, 

 2-րդ պոլիկլինիկայի բարեկարգում,  

 Խաղահրապարակների սակավություն,  

 Պոլիկլինիկաների հերթեր/աշխատանք այս ուղղությամբ:  

 

Արթիկ. 

 Մարզադպրոցների բարեկարգում, 

 Փողոցների անբարեկարգ վիճակ, 
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 Թափառող շներ, 

 Զբաղվածության խնդիր, քիչ աշխատատեղեր:  

 

Սարապատ. 

 Դպրոցի ջեռուցման խնդիր/սալյարկայով է ջեռուցվում, որը գլխացավ է առաջացնում,  

 Մանկապարտեզի կարիք/մանկապարտեզ չկա համայնքում,  

 Բուժ.կետի սարքավորումների կարիք, ատամնաբուժարանի կարիք կա համայնքում, 

 Համայնքի ջեռուցման հսկայական ծախսեր, չկան էլեկտականության խնայողության 

այլընտրանքներ, 

 Ինտերնետ հասանելիություն, բջջային կապի հասանելիություն:  

 

Ըստ հարցված բնակիչների համավարակը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կրթության 

ոլորտի վրա, ինչի մասին արդեն նշվել է համավարակի ազդեցությունը համայնքների վրա 

մասում: Հեռավար կրթությունը հանրակրթական դպրոցում միանշանակ գնահատվել է 

որպես ոչ արդյունավետ: Դրա հիմնական պատճառները տեխնիկապես ոչ 

հագեցվածությունն էր, կարողությունների անբավարար վիճակն էր, ինչպես նաև 

անհարամարությունները փոքր տանը միաժամանակ տարբեր դասարանների 

աշակերտների դասերին միանալը և այլն: Նույնը նշեցին նաև ԲՈւՀ-երի ուսանողներն ու 

նաև դասախոսները: Բոլորն էլ ունեցել են խնդիրներ ու դժվարություններ, ինչի 

արդյունքում, ըստ մասնակիցների էապես տուժել է կրթության որակը:  

 

Ինչ վերաբերում է համայնքային ծառայություններից բնակչության գոհունակությանը, ապա 

այստեղ համավարակը էական փոփոխություններ չի առաջացրել ծառայությունների 

մատուցման գործընթացներում: Հարցված բնակիչներն ընդհանուր առմամբ հավաստում 

են, որ խնդիրներ կային ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, որը կապված չի եղել 

համավարակի հետ: Ընդհանուր առմամբ Գյումրիում ավելի գոհ էին համայնքային 

ծառայություններից, քանի Արթիկում ու Սարապատում: Աղբահանության խնդիրներ կան 

որոշ գյուղական բնակավայրերում: Լուսավորությունը նույնպես ոչ լիարժեք է 

ապահովված: Որոշ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ են տարվել 

նախընտրական շրջանում:   
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Մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսի մասնագիտական կարողությունների 

զարգացման կարիք ունի համայնքի երիտասարդությունը համավարակի ազդեցությունը 

հաղթահարելու համար: Դրանք հետևյալն էին. 

 Մեդիագրիագիտություն, քննադատական մտածելակերպ, ճիշտ տեղեկատվությունը 

սխալից տարբերակելու հմտություններ,  

 Առաջնորդություն, խոսքի մշակույթ, բանավիճելու արվեստ, 

 Պարտականություններ, իրավունքներ, կամավորություն,  

 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի նոր տեխնոլոգիաներ:  

 

Եվ վերջում, ընդհանուր հարց տրվեց պարզելու, թե համայնքների բնակիչներն ինչ 

առաջարկներ ունեն՝ ուղղված համավարակի ազդեցությունը մեղմացնելուն: Այստեղ 

առաջարկները հիմնականում վերաբերում էին քաղաքացիների կողմից ճիշտ վարքագծին, 

այնուհետև՝ պետական աջակցությանը.  

 Պատվաստում, 

 Իրազեկվածության ու կրթական մակարդակի բարձրացում, 

 Սահմանափակումների վերացում,   

 Վերահսկողության բարձրացում, 

 Աջակցություն զբաղվածության խնդրին, աշխատատեղերի չփակում, 

 Վարկերի տոկոսների կանգնեցում:  

 

 

 

 

 

 


