
1 
 

ԳՈՐԻՍԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 թ.  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ԱՆՎՏԱՆԳ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՈՒ ՀԱՅՐԵՆԱՏԵՐ ԳՈՐԻՍ 

 

Սիրելի գորիսեցիներ 

Անվտանգ ու զարգացող  համայնք, միասնական ու հայրենատեր Գորիս. այս կարգախոսով 

Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը, ի դեմս կուսակցության Գորիսի 

տարածաշրջանային կառույցի, մասնակցում է Գորիս խոշորացված համայնքի ավագանու 

2021 թ. հոկտեմբերի 17-ի ընտրությանը, որն առաջին անգամ կանցկացվի համամասնական 

ընտրակարգով: 

Գորիս համայնքի մեջ մտնում են Գորիս քաղաքը և Վերիշեն, Ակներ, Քարահունջ, Հարթաշեն, 

Խնձորեսկ, Որոտան, Ներքին Խնձորեսկ, Բարձրավան, Շուռնուխ գյուղերը: 

Սիրելի գորիսեցիներ 

Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարն է, իսկ Գորիսը եղել ու մնում է Սյունյաց 

աշխարհի՝ հազարամյակներով բաբախող սիրտը: 

Ուրեմն եւ՝ պատրաստակամություն հայտնելով մասնակցել գորիսյան հիմնախնդիրների 

լուծմանը, մենք կնպաստենք Սյունիքի ամրապնդմանը, Գորիս համայնքի զարգացմանն ու 

բարգավաճմանը։ 

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ ներկայացված ծրագիրը եւ կատարել գիտակցված 

ընտրություն՝ հանուն ձեր իսկ կյանքում արագ եւ դրական փոփոխությունների: 

Սույն ծրագիրը մշակվել է Գորիս համայնքի ընտրություններին մասնակցող ՀԱԿ ավագանու 

թիմի կողմից՝ հիմք ընդունելով Հայ Ազգային Կոնգրեսի՝ Համայնքների զարգացման ծրագրի 

հիմնադրույթները։   

ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մեր նպատակն է Գորիսը նորից դարձնել կենսախինդ, գործունյա, արագորեն զարգացող եւ 

հպարտ քաղաք, որում ամեն ոք ունի աշխատելու, ստեղծագործելու եւ երջանիկ ապրելու 

հնարավորություն:Մենք հայտնի ենք «գորիսյան ուրույն մշակութային մթնոլորտի»մեր 

համբավով, որտեղ մարդիկ հոգատար են և ամուր են համայնքային կապերը:Մեր խնդիրն 

է՝պահպանել այս ուժը, ամրությունը: 

Հայ Ազգային Կոնգրես կուսակցությունը ԳորիսիԱվագանու ընտրություններին մասնակցում 

է պետական մտածելակերպ ունեցող, սկզբունքային, վճռական, գրագետ թիմով, որը գիտի 

մեր համայնքի խնդիրները եւ ունակ է լուծել դրանք: 

Համայնքի ղեկավարի մեր թեկնածուն է Կարեն Լազարյանը, ով այս տարիների ընթացքում 

բազմիցս ի ցույց է դրել իր սկզբունքայնությունը, ուշադրությունը, հոգատարությունը, 
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նվիրումը համայնքին՝ փորձելով հնարավորինս նպաստել խնդիրների լուծմանը, հոգսերի 

թեթեւացմանը: 

Քաջատեղյակ ենք մեր երկրի, մեր համայնքի առջև ծառացած խնդիրներին. արտաքին՝ 

սահմանային վտանգ, սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ, գործազրկություն, 

աղքատություն, արտագաղթ…Այս ցանկն ինքներդ կարող եք շարունակել: 

Քաջատեղյակ ենք այդ խնդիրների կուտակման հիմնական պատճառներին՝ արկածախնդիր 

արտաքին քաղաքականություն, ապաշնորհ կառավարում, տարիներ տևած կոռուպցիայի, 

հովանավորչության, մենաշնորհների ծանր հետևանքներ… Այս ցանկը եւս ինքներդ կարող 

եք շարունակել: 

Գիտակցում ենք՝ այս խնդիրները լուծելու համար հարկավոր է նախեւառաջ վերացնել 

պատճառները: Ասել է թե, այս խնդիրները լուծելու համար հարկավոր են արմատական 

փոփոխություններ:  

Հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք Գորիսի ավագանու ընտրությունները կարող են դառնալ 

առաջին քայլը՝ մեծ փոփոխությունների ճանապարհին: 

Այնպես որ՝ Հայ Ազգային Կոնգրեսը, Գորիսի ավագանու ընտրություններին մասնակցելով, 

ներկայացնումէ փոփոխությունների իրականացման հայտ: 

ԽՈՍՏԱՆՈՒՄ ԵՆՔ 

Հայ Ազգային Կոնգրեսին ընտրելով, ԸՆՏՐԻՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ՈՒ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, եւ… 

- Գորիս համայնքի բնակչությունը կապրի անվտանգ և ապահով պայմաններում։ 

-Գորիս համայնքը որակապես կփոխվի՝ ապահովվելով բազմաթիվ նոր աշխատատեղերով, 

կհիմնվեն նոր բիզնեսներ: 

- Գորիսեցին կստանա համայնքային իշխանության հոգատար վերաբերմունքը եւ  իր 

խնդիրների արագ լուծումը: 

- Կբարձրանա համայնքային կառավարման որակը: 

- Կվերականգնվի Գորիսի ավագանու եւ համայնքի ղեկավարի` պետական կառավարման 

մարմիններից իրականում անկախ, ինքնուրույն եւ սեփական պատասխանատվությամբ 

գործելու իրավունքը, որն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ: 

- Համայնքապետարանի աշխատանքը կլինի թափանցիկ: 

- Կբարձրանա համայնքային խնդիրների, մասնավորապես, բյուջետային ծախսերի 

առաջնահերթությունների վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում 

հասարակության ներգրավվածության որակն ու թափանցիկությունը: 

- Պետությունը, համայնքապետարանը, ավագանին կծառայեն մարդուն՝ գերակա համարելով 

այն փիլիսոփայությունը, որ պետությունն է մարդու համար, այլ ոչ թե մարդը՝ պետության: 
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ԱՎԵԼԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ 

Ընտրելով Հայ Ազգային Կոնգրեսին, ԸՆՏՐԻՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ՈՒ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, եւ Գորիս համայնքի ղեկավարն ու ավագանին կլուծեն հետեւյալ 

խնդիրները. 

Համայնքի բնակչության անվտանգության ապահովում 

44-օրյա պատերազմի արդյունքում ինչպես ամբողջ հանրապետության, այնպես էլ մեր 

համայնքի համար ստեղծվել է բոլորովին նոր իրավիճակ, առաջ են եկել նոր իրողություններ։ 

Մենք բախվում ենք խնդիրների, որոնց չենք առնչվել 26 տարի՝ 1994թվականից սկսած։ Դրանք 

նախևառաջ բնութագրվում են ռազմաքաղաքական տագնապալի իրավիճակով, որ ստեղծվել 

է համայնքի արեւելյան եւ հյուսիսային սահմանների ամբողջ երկայնքով: 

Համայնքի վարչական տարածք համարվող Սեւ լճի մերձակայքում 2021 թ. մայիսի 12-ից 

Ադրբեջանի զինվորականներն են: 

Ադրբեջանցիների հսկողության ներքո են Որոտան, Քարահունջ գյուղերի երբեմնի 

տարածքների որոշ հատվածներ, ինչպես եւ Շուռնուխ գյուղի արեւելյան մասը (Մ-2 

մայրուղուց արեւելք ընկած թաղամասը): 

Ներքին Խնձորեսկ, Խնձորեսկ, Քարահունջ եւ Հարթաշեն գյուղերն այլեւս սահմանապահ են: 

Վերիշենի և Ակների արոտավայրերի մի մասն ադրբեջանցիների կողմից վերահսկվող 

դիրքերի հայացքի ներքո են, ինչը դժվարացնում կամ անհնար է դարձնում դրանց  

օգտագործումը: 

Անորոշություններով լեցուն է Գորիս-Կապան մայրուղին, որը, միջպետական 

նշանակությունից զատ, Գորիս քաղաքը համայնքի մեջ մտնող Որոտան, Շուռնուխ, 

Բարձրավան գյուղերի, նաեւ վարչական Աղբուլաղ, Ձորակ (Շամսուզ), Վանանդ, 

(Կուրթկալաղ) գյուղատեղիների հետ հաղորդակցության միակ ուղին է: 

Առկա իրողությունների վերոնշյալ արձանագրումները համայնքային իշխանություններին 

թելադրում են սեփական լիազորությունների շրջանակներում հետևյալ առաջնահերթ 

միջոցառումների իրականացումը. 

1.Համայնքի բոլոր բնակավայրերում կատարել կարիքների եւ խնդիրների գնահատում 

(գույքագրում), որի հիման վրա էլ ճշգրտել անելիքները: 

2.Աջակցել պետական մարմինների գործողություններին, որոնք ուղղված կլինեն Սեւ լճի 

տարածքից ադրբեջանցի օկուպանտներին դուրս մղելուն: 

3.Աջակցել պետական մակարդակով իրականացվող բոլոր միջոցառումներին, որոնք ուղղված 

կլինեն պետական սահմանի ճշգրտմանը, սահմանի պաշտպանվածության ուժեղացմանը: 
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4. Համայնքի բնակավայրերում Արցախյան 3-րդ պատերազմի ընթացքում կազմավորված 

ինքնապաշտպանական (աշխարհազորային) ջոկատներն ամրապնդելուն, նրանց 

մարտունակության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ իրականացնել: 

5. Խրախուսել սահմանապահ գյուղերի տղամարդկանց պետական մակարդակով զենք 

տրամադրելու մոտեցումը, եւ այդ նպատակով բնակավայրերում հիմնել զինանոցներ՝ զենքի 

օգտագործման թույլատրելի շրջանակը հստակ կանոնակարգելով: 

6.Ակտիվորեն համագործակցել Սյունիքի մարզային զինկոմիսարիատի (ներկայումս՝ ՀՀ ՊՆ 

զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային 

ստորաբաժանում) հետ՝ զորակոչերի, զորահավաքների կազմակերպման գործում: 

7. Մշակել եւ գործողության մեջ դնել համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության 

կոնկրետ ծրագիր (հատկապես ապաստարանների մասով)՝ հաշվի առնելով Արցախյան 3-րդ 

պատերազմի դասերը: 

8. Համագործակցել պետական համապատասխան մարմինների հետ՝ Արցախյան երեք  

պատերազմի վետերանների, հատկապես 3-րդ պատերազմում նահատակվածների, ինչպես 

եւ զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծման հարցերում:Նկատի 

ունենալ, որ միայն Արցախյան 3-րդ պատերազմում Գորիս համայնքից զոհվել է 53 հոգի, 

անհետ կորել՝ մեկ հոգի: Ընդ որում՝ դեռեւս չեն լուծվել նրանց գերեզմանների բարեկարգման, 

հիշատակի հավերժացման հարցերը: 

9.Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գորիս համայնքի բնակչության անվտանգության 

խնդիրների լուծումը համապետական մոտեցում է պահանջում, առաջարկել ՀՀ 

կառավարությանը՝ Գորիսում հրավիրելու կառավարության արտագնա նիստ եւ քննարկելու 

առկա խնդիրները: 

10. Գորիս համայնքի բնակչության անվտանգության խնդիրների վրա հանրապետության 

խորհրդարանի ուշադրությունը սեւեռելու եւ միասնական մոտեցում մշակելու  նպատակով՝ 

Գորիս հրավիրել ԱԺ խմբակցություններին (առանձին-առանձին կամ միասին)՝ տեղում 

քննարկելու հիմնախնդիրները:  

Միևնույն ժամանակ, մենք համարում ենք, որ անվտանգություն ասելով, նախևառաջ պետք է 

հասկանալայդ հողի վրա ապրող մարդու, այդ հողի վրա հարյուրամյակներ կենսագործող 

համայնքի անվտանգության ապահովումը։ Ու անվիճելի է այն պնդումը, որ որքան էլ մեծ է 

անվտանգության ապահովման հարցում զինված ուժերի դերը, նույնքան, եթե ոչ 

ավելի,կարևոր է այդ հողի վրա ապրող, այդ հողը շենացնող մարդու կյանքի համար 

բարեկեցիկ պայմանների ստեղծումը, համայնքի զարգացման և բարգավաճման հեռանկարի 

երաշխավորումը։ Ուստի՝ ստորև կներկայացնենք Գորիս համայնքի սոցիալ-տնտեսական և 

մշակութային զարգացման մեր ծրագիրը։ 

Աշխատատեղերի ստեղծում, նպաստավոր բիզնես միջավայրի ձևավորում 

Այսօր համայնքային իշխանությունների խնդիրը ոչ միայն արտագաղթն ու բնակավայրերի 

դատարկումը կանխելն է, այլև՝ համայնքն ապրելու համար գրավիչ և հեռանկարային 

կենտրոն դարձնելը։ Այդ նպատակով համայնքի ղեկավարը եւ Ավագանին՝ օրենքով իրենց 
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տրված լիազորությունների շրջանակներում, բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն 

ներդրումների եւ տնտեսության զարգացման համար, այդ ուղղությամբ կատարելով հետևյալ 

քայլերը. 

1. Ինչպես հայտնի է, 2022թվականից սկսելու է գործել Եվրամիության կողմից Հայաստանին 

տրամադրվող 2,5մլրդ. Եվրո ընդհանուր ծավալով հնգամյա դրամաշնորհային ծրագիրը։ 

Ծրագրի՝ հայտարարված կարևորագույն բաղադրիչներից է լինելու Սյունիքի 

անվտանգության ամրապնդմանն ու զարգացմանն ուղղված գրեթե 95 միլիոն դոլարԻ չափով  

ֆինանսական միջոցների հատկացումը։ Համաձայն ԵՄ օգնության ծրագրի՝ Սյունիքում 

առաջնահերթ խնդիրներն են բնակարանաշինությունը, ենթակառուցվածքները, 

զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը, 

վերականգնվող էներգետիկան և աջակցությունը տեղական ՓՄՁ-ներին: Ուստի՝  ապագա 

համայնքային իշխանության հիմնական առաքելություններից է դառնալու համայնքն այդ 

ծրագրի օգտատեր դարձնելուն միտված միջոցառումների իրականացումը։ Այդ խնդիրը 

լուծելու նպատակով համայնքապետարանում ստեղծելու ենք հատուկ բաժին, որի միակ 

գործառույթը պետք է լինի ինչպես ամբողջ համայնքի, այնպես էլ առանձին բնակավայրերի և 

փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համարձակ, մանրակրկիտ մշակված նախագծերի 

կազմումը։ Նախագիծ-ծրագրերի առանցքը պետք է կազմեն սահմանային բնակավայրերում 

ներդրումային հուսալի միջավայրի ձեւավորումը, տնտեսական եւ սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացումը: 

2. Կխստացվի պայքարը տնտեսական մենաշնորհների դեմ։ Գորիսը կհիմնի իր՝ 

մենաշնորհների դեմ պայքարի և հավասար մրցակցության ապահովման քաղաքային 

ծառայությունը, որը կհետևի բոլորի կողմից մրցակցային կանոնների պահպանմանը և ինքը 

միջնորդություններ կներկայացնի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովին։ 

3. Կստեղծվի Գորիս համայնքի փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման կենտրոն՝ նախատեսված 

սկզբից 20 մինի ընկերության համար, որն այնուհետև կընդլայնվի: Մրցութային կարգով 

ընտրված, լավագույն ծրագրեր ներկայացրած սկսնակ փոքր ընկերություններին 1-2 տարի 

ժամկետով անվճար կտրամադրվեն կահավորված, համակարգիչներով և ինտերնետով 

ապահովված, կոմունալ բոլոր հարմարություններով տարածքներ՝ իրենց բիզնեսը սկսելու 

համար: Կենտրոնում անվճար հիմունքներով կգործի փոքր և միջին բիզնեսի 

խորհրդատվական գրասենյակ: 

4. Համայնքապետարանը, միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ 

համագործակցություն կառուցելու և համայնքի փոքր և միջին բիզնեսի ընկերություններին 

խորհրդատվություններ մատուցելու միջոցով, կաջակցի փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն 

ուղղված դրամաշնորհների տրամադրմանը և ցածր տոկոսներով վարկերի ներգրավմանը՝ 

առանձնահատուկ կարևորելով գյուղական բնակավայրերին առնչվող ծրագրերը: 

5. Համայնքը կմասնակցի համայնքային նշանակության բիզնես նախագծերին՝ գնելով դրանց 

բաժնետոմսերի մի մասը՝ հետագայում պարտադիր կարգով մասնավոր ձեռներեցներին 

վաճառելու պայմանով։ 



6 
 

6. Համայնքի զարգացման ռազմավարության ներքո իրականացվող համայնքային 

նշանակության ծրագրերին կտրամադրվեն դրամաշնորհներ: 

7. Կառաջարկվեն նպաստավոր պայմաններ օտարերկյա ձեռնարկատերերի և ներդրողների, 

հատկապես՝  արտերկրում գործունեություն ծավալած գորիսեցիների համար:  

Գորիսը տուրիզմի համար գրավիչ դարձնելու միջոցառումներ 

Որպեսզի Գորիսը նորից շնչի, ապրի եռանդուն եւ կենսախինդ կյանքով, լցվի գործունյա եւ 

լավատես մարդկանցով, պետք է առաջին հերթին լուծել աշխատանքի խնդիրը: Օդի պես 

անհրաժեշտ են հարյուրավոր աշխատատեղեր: Դրա համար առանցքային դեր կարող է 

խաղալ տուրիզմի զարգացումը: Տուրիզմը նշանակում է նաև նորանոր սրճարանններ,  

ռեստորաններ, խանութներ, կիրառական արվեստ, տրանսպորտ, նրան սպասարկող 

բազմաթիվ այլ ձեռնարկություններ, այսինքն՝ աշխատանք բոլոր իհամար: 

Հետեւաբար, մենք պիտի մտածենք, թե ինչպես դարձնենք մեր համայնքը գրավիչ 

զբոսաշրջիկների համար: Այդ առումով պիտի հաշվի առնել Գորիսի և գորիսեցիների 

առանձնահատկությունները և հարյուրամյակների ընթացքում ձևավորված 

առավելությունները: Երեք նախագիծ-գաղափարների իրագործումը կարող է լուրջ խթան 

դառնալ՝ համայնքն աշխույժ և զբոաշրջության համար գրավիչ կենտրոն դարձնելու համար: 

1. Գորիսը՝ «Հայաստանի կիրառական արվեստիկենտրոն» նախագիծը 

Գորիսը հայտնի է որպես կիրառական արվեստի բազմադարյա ավանդույթներ ունեցող 

տարածաշրջան: Այդ ավանդույթի ուժն ու ժառանգությունն օգտագործելով՝ հնարավոր է 

զբոսաշրջության մի ամբողջ ինդուստրիա կառուցել դրա շուրջ: Ավագանու որոշմամբ 

քաղաքում պետք է հիմնել «Արվեստի կենտրոն»՝  իր յուրահատուկ թանգարանով (Գորիսի 

Երկրագիտական թանգարանի հիման վրա), որը մեկ այլ գրավիչ վայր կդառնա 

զբոսաշրջիկների համար: Այդ հիմքի վրա Գորիսում ամեն տարի կկազմակերպվի 

կիրառական արվեստի փառատոն, կհիմնվի լավագույն գործերի մրցանակաբաշխության 

հանդիսություն, պարբերաբար կանցկացվեն այլ միջոցառումներ: Այդ միջոցառումների 

կազմակերպումը, ինչպես նաև դեպի թանգարան զբոսաշրջության հոսքը եկամտի կարևոր 

աղբյուր կդառնա թե՛ Գորիսում գործող ձեռնարկությունների, թե՛ համայնքային բյուջեի 

համար: Կենտրոնին հարակից տարածքում կձևավորվի համայնքային հասարակական 

հանգստի անվճար գոտի, ուր պարբերաբար կկազմակերպվեն խաղեր, մրցույթներ, 

հանդիսություններ։ 

2. «Խնձորեսկը՝ էկոտուրիզմի կենտրոն» նախագիծը 

Խնձորեսկի ժայռափոր քարանձավները հիանալի հնարավորություն են ընձեռում այն 

դարձնելու էկոտուրիզմի անկրկնելի կենտրոն։ Ժայռափոր քարանձավների ամբողջ 

համալիրը կվերածվի յուրատեսակ հյուրանոցային համալիրի։ Էկոտուրիստը կարող է մի 

քանի օր ապրել քարանձավում՝ առնչվելով հազարավոր տարիներ առաջ այդտեղ ապրած 

մարդկանց աշխարհին, շրջագայել այն վայրերով, որտեղով անցել ու արարել են այդ մարդիկ։ 

Խնձորեսկը դրա շնորհիվ նույնպես կվերածվի քաղաքակրթական աշխույժ կենտրոնի՝ մեծ 
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եկամուտներ ապահովելով բնակչությանն ու համայնքին։ Այս գաղափարը լիովին 

իրագործելի է, և այդ նպատակով անհրաժեշտ է, որ համայնքային իշխանությունները՝ 

- ուսումնասիրեն աշխարհում արագ զարգացող էկոտուրիզմի միջազգային փորձը, 

օրենսդրական կարգավորումները, իրագործման տեխնոլոգիաները, 

- մաքրեն, բարեկարգեն և հարմարեցնեն տարածքը՝ ապահովելով կամուրջներով, 

- վերականգնեն քարանձավների նախնական տեսքը՝ կառուցելով պատշգամբները, 

տեղադրելով անհրաժեշտ գույքը, կահ-կարասին ու հանդերձանքը, 

- ձևավորեն ծրագրի գործարկման համար պահանջվող ենթակառուցվածքները, 

- կազմեն առաջարկների փաթեթ՝ մասնավոր հատվածին ծրագրում ներգրավելու համար։  

 

3. «Սյունյաց աշխարհի պատմամշակութային վայրերում տուրիզմի զարգացում» 

նախագիծը 

 

Սյունյաց աշխարհը հարուստ է պատմամշակութային արժեք ունեցող վայրերով՝ տասնյակ 

եկեղեցիներ, Գորիսի հինավուրց  քաղաքային մշակույթին առնչվող շինություններ, բնության 

չքնաղ վայրեր: Պետք է մշակել տուրիզմի ենթակառուցվածքի զարգացման այնպիսի 

ծրագրեր, որոնք թույլ կտան այդ վայրերն այցելող զբոսաշրջիկներին որպես կայանավայր 

ընտրել հենց Գորիսը: Այդ հարցում պետք է ձգտել համագործակցության  հարակից 

համայնքների տեղական իշխանությունների հետ եւ համատեղ ջանքերով զարգացնել 

անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները:  

- Առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի Գորիսի պատմաճարտարապետական տեսքի 

պահպանմանը: Համայնքային բյուջեից կտրամադրվեն անհրաժեշտ միջոցներ Գորիսի 

արգելոց-թանգարանին՝ պատմական հուշարձանների պահպանման ու վերանորոգման 

համար:  

- Նախագիծը կյանքի կոչելու նպատակով քաղաքի բյուջեից կնախատեսվի ֆինանսական 

աջակցություն՝ այցելուների համար գրավիչ վայրերը բարեկարգելու և պահպանելու համար:  

 

Ճանապարհաշինություն, քաղաքաշինական օրինական եւ ճիշտ պլանավորում  

Մենք ցանկանում ենք Գորիսը տեսնել որպես «ինքնատիպ վայր» զգացում ներշնչող, ավելի 

համապարփակ, բանուկ, լավ հանգուցված, բարգավաճ, մրցունակ և նորարարական 

համայնք: Այս բնագավառում նախատեսում ենք հետևյալ միջոցառումները. 

1․ Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, համայնքի համար ներկայումս լրջագույն խնդիր է 

կոմունիկացիաների անխափան շահագործումը, մասնավորապես Գորիս-Կապան 

մայրուղին, Գորիս քաղաքի հաղորդակցումը համայնքի մեջ մտնող Որոտան, Շուռնուխ, 

Բարձրավան գյուղերի, ինչպես նաեւ Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ գյուղատեղիների հետ: 

Համայնքի տարածքում գործող, կամ համայնքի տարածքով անցնող միջպետական, 

հանրապետական ու համայնքային ճանապարհների անվտանգության եւ հուսալիության 

բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է հիմնավորված առաջարկություններ ներկայացնել 

ՀՀ կառավարություն եւ Սյունիքի մարզպետարան՝ ընդունելու որոշումներ, որոնք լուծման 

տարբերակներ կներառեն ե՛ւ Ներքին Խնձորեսկի, Վերիշենի ու Բարձրավանի գործող 

ճանապարհների հիմնանորոգման, ե՛ւ Որոտան, Բարձրավան, Շուռնուխ գյուղերի՝ առայժմ 



8 
 

Ադրբեջանի տարածքը շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհների կառուցման 

վերաբերյալ: 

 

2. Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվող հնգամյա դրամաշնորհային ծրագրով 

նախատեսվում է նաև ֆինանսավորել Հյուսիս-հարավ ռազմավարական նշանակության 

կոմունիկացիոն նախագիծը։ Կոմունիկացիոն մայրուղուն մոտ գտնվելը լրացուցիչ մեծ 

հնարավորություններ է առաջացնում Գորիս համայնքի ռազմավարական զարգացման 

համար, ինչը պետք է առավելագույնս օգտագործեն համայնքային իշխանությունները և 

գործարար համայնքը։ Այդ նպատակով պետք է ջանքեր գործադրվեն, որպեսզի մայրուղին 

ճյուղ ունենա դեպի Գորիս քաղաք։  

 

3. Քաղաքը կունենա զարգացման բազմամյա ծրագիր և նոր գլխավոր հատակագիծ: 

Ուշադրություն դարձնելով Գորիսի պատմական կենտրոնին, միաժամանակ կապահովվի 

քաղաքի համաչափ զարգացումը՝ միջոցներ ներդնելով ծայրամասային թաղամասերում 

ենթակառուցվածքների բարելավման ու զարգացման համար: Մտահոգիչ են հատկապես 

ծայրամասային թաղամասերի փողոցներն ու ճանապարհները: 

4. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր տեսքին, ինչպես նաև հանրային օգտագործման 

տարածքներին վերաբերող չափանիշները կբարձրացվեն:  

5. Մենք նախատեսում ենք իրականացնել մի քանի ծրագիր՝ բարելավելու Գորիսի արտաքին 

տեսքը, որպեսզի այն ավելի լավ արտահայտի քաղաքի կերպարը: Այս նպատակով կմշակվեն 

նոր ուղեցույցներ, որտեղ կպարզաբանվի, թե ինչպես կարող են շենքերն արտացոլել քաղաքի 

ինքնատիպությունը: Ուղեցույցներում կներառվեն նաև կառավարական շենքերի 

շրջակայքում քաղաքի գլխավոր թաղամասերի զարգացման առաջարկներ: 

6. Գործնական քայլեր կձեռնարկվեն քաղաքի պատմական արժեք ներկայացնող շենքերի 

պահպանության ուղղությամբ: Այն կներառի փորձագիտական գնահատումներ երկրաշարժի 

նկատմամբ զգայունության վերաբերյալ, համագործակցություն շենքերի և շինությունների 

սեփականատերերի հետ և աջակցության հիմնադրամի ստեղծում՝ շենքերի համար 

անհրաժեշտ վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու ուղությամբ: 

7. Պետական գերակա շահի կամայական կիրառումը կարգելվի։ Մասնավոր սեփականության 

իրավունքի կասեցումը գերակա շահ հասկացության տակ թույլատրելի պետք է լինի միայն 

այն դեպքում, երբ տվյալ տարածքում (առնվազն թաղի, իսկ խոշոր նախագծերի դեպքում՝ 

ամբողջ քաղաքի մասշտաբով) անց է կացվել հանրաքվե։ Կառուցապատողը պետք է բանակցի 

և քաղաքացիների հետ համաձայնեցնի վերջիններիս գույքի տնօրինման (իրացման) հետ 

կապված խնդիրները։ 

 

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի խնդիրների լուծում 

Գորիս համայնքը փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության համար դարձել է ոչ գրավիչ: Համայնքի 

տնտեսությունը՝ ե՛ւ քաղաքային, ե՛ւ գյուղական, շարունակում է նահանջ ապրել: Հատկապես 

գյուղատնտեսությունը (գրավյալ-ազատագրված տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելուց 

հետո) լրջագույն ճգնաժամի մեջ է հայտնվել: Համայնքում գյուղապահպանման հարցը՝ 
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պայմանավորված հետպատերազմյան իրողություններով, ամենախոցելիներից է: Եթե 

տարիների ընթացքում հաշտվել ենք Աղբուլաղ, Ձորակ (Շամսուզ) եւ Վանանդ (Կուրթկալաղ) 

գյուղերի անմարդաբնակ դարձած իրավիճակին, ապա չի կարելի հաշտվել այն ռիսկերի 

առկայությանը, որոնց դեմ հանդիման հայտնվել են Շուռնուխ, Որոտան, Բարձրավան, Ներքին 

Խնձորեսկ գյուղերը: 

Գյուղապահպանությանը սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու համար ոչ սովորական 

քայլեր են պահանջվում: Դրանք դեռ պետք է մշակվեն։ Սակայն առաջնահերթ կարգով մենք 

ծրագրում ենք հետևյալ նվազագույնը. 

1. Ներքին Խնձորեսկ, Որոտան, Շուռնուխ եւ Բարձրավան գյուղերի վերաբերյալ՝ առանձին-

առանձին (կարիքները եւ խնդիրները գնահատելուց հետո), կազմել զարգացման ծրագրեր եւ 

դրանք դարձնել համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ: 

2. Նպաստել Շուռնուխ գյուղում տնազուրկ դարձած 12 ընտանիքի համար կառավարության 

կողմից կառուցվող բնակշենքերի շինարարության հնարավորինս արագ եւ որակյալ 

ավարտին: 

3․ Խնձորեսկ գյուղում խմելու ջրի խնդրի լուծման ուղիների որոշակիացման հարցով 

քննարկումներ սկսել ոլորտի մասնագետների եւ պատկան մարմինների հետ, ինչի հիման վրա 

խնդրի լուծումը պարտադիր կարգով ընդգրկել համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի մեջ։ 

4․ Նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Վերիշեն և Ակներ գյուղերի 

ավելի քան 11կմ․ վարչական սահմանը սահմանակից է Ադրբեջանին, հարց բարձրացնել պետական 

համապատասխան մարմինների առջև՝ նշված գյուղերին սահմանամերձ բնակավայրի 

կարգավիճակ տալու համար։ 

5. Մանրամասն ուսումնասիրել համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղական բնակավայրերի 

զարգացման նախկինում հաստատված ծրագրերը եւ այդ հենքի վրա մշակել ռազմավարական 

զարգացման նոր ծրագրեր։ 

6. Այս ընտրությունների արդյունքներով Ավագանու կազմում ներկայացուցիչ չապահոված 

բնակավայրերում կազմակերպել ավագների համաժողովներ, որոնցից ընտրել Գորիս 

համայնքի Ավագանու աշխատանքներին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցող 

մեկական ներկայացուցիչ։ 

7. Համայնքի տարեկան բյուջետային ծախսերը կազմել այն հաշվարկով, որպեսզի համայնքն 

ընդգրկող յուրաքանչյուր բնակավայրին հատկացվի առնվազն նույնչափ ֆինանսավորում, 

որչափ փաստացի տնօրինել է բնակավայրը մինչև խոշորացված համայնքի ձևավորումը։ 

Սոցիալական, մշակութային և կրթական ծրագրեր  

 

1. Բազմազավակ ընտանիքներին, միայնակ ծերերին և հաշմանդամներին կտրամադրվի 

ամենամսյա դրամական կամ նյութական օգնություն:  Յուրաքանչյուր տարի այդ նպատակով 

տրամադրվող գումարի չափը կավելացվի: 
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2. 2023թ. սկսած քաղաքապետարանը 50 տոկոսի չափով հավելավճար կսահմանի 

պետության կողմից տրամադրվող՝երեխաների ծնունդի միանվագ նպաստին։ 

 

3. 2023-2024 թթ. համայնքապետարանը կսկսի իրականացնել սոցիալական բնակարանային 

շինարարության ծրագրեր։ Բնակարաններն առանց վարձի «բենեֆիցիարի» (շահառուի) 

սկզբունքով կտրամադրվեն առանց բացառության բոլոր երիտասարդ ընտանիքներին, 

բնակարան չունեցող կամ շատ ցածր բնակարանային ապահովվածությամբ ընտանիքներին։ 

Ավագանու որոշմամբ կսահմանվեն նման բնականարանների տրամադրման պայմանները, 

չափերը, ժամկետները և համայնքին հետ վերադարձնելու սկզբունքները։ 

 

4. Կմշակվի հատուկ ծրագիր՝ սոցիալապես խոցելի խմբերին քաղաքային տնտեսության 

համար անհրաժեշտ աշխատանքներին որպես ժամանակավոր աշխատակիցներ 

վարձավճարով ներգրավելու համար՝ այդպիսով նրանց համար ստեղծելով եկամտի 

լրացուցիչ աղբյուր: 

5. Մշտապես  ուշադրության կենտրոնում կպահվեն կրթական, մշակութային եւ սպորտային 

ոլորտի տաղանդավոր երեխաներն ու երիտասարդները:  Յուրաքանչյուր տարի 

կֆինանսավորվեն գերազանցությամբ դպրոցն ավարտած և ԲՈՒՀ ընդունված գորիսեցի 5 

լավագույն ուսանողի ուսման ծախսերը: 

6. Չորս տարվա ընթացքում կիրականացվի «Համակարգիչն ու ինտերնետը յուրաքանչյուր 

տանը, ուր կա գեթ մեկ սովորող երեխա կամ երիտասարդ» քաղաքային ծրագիրը։ 

 

7. Մենք նաև կաջակցենք այն ծրագրերին, որոնք ապահովում են համակարգչային, 

ինտերնետային հասանելիություն և ուսուցում այն մարդկանց, ովքեր զրկված են այդ 

հնարավորությունից:  

8. Կստեղծվի համաքաղաքային ինտերնետային գրադարան՝ գիտելիքների շտեմարան մոբիլ 

կրիչների հիման վրա։ 

 

9. Հատուկ ուշադրություն կդարձվի համայնքային ենթակայության հիմնարկների՝ 

մանկապարտեզների, երաժշտական դպրոցների, մարզադպրոցների, գրադարանների  

պայմանների բարելավմանն ու անհրաժեշտ գույքով ապահովելուն: 

Կառավարման նոր որակ և նոր մշակույթ 

Համայնքային խնդիրների լուծման և համայնքի սեփականության տնօրինման 

արդյունավետության բարձրացման համար շատ կարևոր է քաղաքացիների մոտ ձևավորել 

գիտակցություն, որ համայնքն իրենց սեփականությունն է և նրանք տեր կանգնեն իրենց 

սեփականությանը: Իսկ դրա համար, նախևառաջ, համայնքային իշխանությունները պետք է 

հաշվետու լինեն բնակչության առջև, բնակչությանն ուղղակիորեն մասնակից դարձնեն 

կարևոր խնդիրների վերաբերյալ որոշումների կայացմանը, հաշվի առնեն քաղաքացիների 

արտահայտած տեսակետները, աշխատեն թափանցիկ և հրապարակային: Այս սկզբունքներն 

ապահովելու համար, Հայ Ազգային Կոնգրեսից ընտրված Ավագանու անդամները հետամուտ 

են լինելու որ.  
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1. Ամեն տարի կազմակերպվի համայնքի ղեկավարի հաշվետվության ներկայացում 

համայնքի բնակչությանը: Հաշվետվությունը ներկայացնել քաղաքացիների համար 

մատչելի ձևով, որպեսզի ձևական բնույթ չկրի: 

2. Ավագանուն ներկայացվող համայնքի բյուջեի կատարողականի եռամսյակային 

հաշվետվություններին վերաբերող Ավագանու նիստերը հեռարձակվեն համացանցով՝ 

համայնքապետարանի կայքում: 

3. Համայնքապետարանի ինտերնետային կայքում մշտապես թարմացվի բյուջեի մուտքերի և 

ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, փոխվի այդ տեղեկատվության ձևաչափը և 

քաղաքացու համար դառնա ավելի մատչելի: 

4. Քաղաքաշինական ծրագրերի հանրային իրազեկումները դարձնել արդյունավետ, 

ներկայումս գործող ձևականի փոխարեն: 

 

Կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու համար. 

 

1. Կբացառվի շահերի բախման դեպքում շահը հօգուտ օգտագործելը, այդ նպատակով 

կմշակվի ներքին կանոնակարգ՝ հիմք ընդունելով օրենսդությամբ նախատեսված 

դրույթները: 

2. Կբացառվի հովանավորչությունը, կադրային քաղաքականություն իրականացնելիս հաշվի 

կառնվեն միայն անձի մասնագիտական գիտելիքները, կարողություններն ու 

հմտությունները: 

3. Խստորեն կպահպանվի օրենքով սահմանված նվերներ ընդունելու արգելքը: 

4. Քաղաքացու հետ փոխհարաբերություններում նվազագույնի կհասցվի նրան 

ծառայություն մատուցող աշխատակցի անձնական գործոնը՝ ներդնելով 

համապատասխան մեխանիզմներ: 

5. Կիրականացվեն հստակ, կոնկրետ քայլեր, որպեսզի. ա) գործարարությունը 

տարանջատվի համայնքային կառավարումից,և բ) քաղաքային իշխանությունում պաշտոն 

ստանձնած յուրաքանչյուր գործարար ունենա չեզոք կառավարչի ձևական ու 

բովանդակային բոլոր հատկանիշները։ 

 

Թափանցիկություն եւ հանրային վերահսկողություն 

1. Համայնքի ե՛ւ հիմնական, ե՛ւ երկրորդային փողոցների  հիմնանորոգման, բարեկարգման, 

ձնամաքրման աշխատանքների, լուսավորության ապահովման, աղբահանության 

իրականացման համար կատարվող ծախսերը կգտնվեն հանրային վերահսկողության ներքո: 

Առանձնահատուկ հետեւողականություն կցուցաբերվի այդ աշխատանքներն իրականացնող 

ընկերությունների ընտրության հարցում: Այդ ընկերությունները կընտրվեն իրապես բաց-

թափանցիկ մրցույթի միջոցով, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել ցածր գին ու բարձր 

որակ: Միաժամանակ, խստորեն հսկողություն կսահմանվի, որպեսզի հատկացված 

միջոցները մինչեւ վերջին լուման ծախսվեն ըստ նպատակի:  

2. Պարտադիր կկազմակերպվեն օրենքով նախատեսված հանրային լսումներ և ֆորումներ՝ 

տեղական ինքնակառավարմանն առնչվող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական 

կարևորագույն նախաձեռնությունների և նախագծերի, մասնավորապես ` 



12 
 

 համայնքի զարգացման ծրագրերի և տարեկան բյուջեի,  

 համայնքի կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների ոլորտներում համայնքի 

ավագանու և ղեկավարի որոշումների,  

 համայնքի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի, քաղաքաշինական, 

բնապահպանական, կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների 

վերաբերյալ: 

3. Քաղաքաշինական ծրագրերի հանրային իրազեկումները կդարձվեն արդյունավետ՝ 

ներկայումս գործող ձևականի փոխարեն: Քննարկման ժամանակ արտահայտված բոլոր 

տեսակետներն անպայման կարձանագրվեն և կներկայացվեն այդ հարցի վերաբերյալ 

ավագանու քննարկմանը: 

4. Գորիսում պրակտիկա կդառնա համայնքային նշանակության հարցերի վերաբերյալ 

տեղական հանրաքվեների կազմակերպումը: 

5. Համայնքի ղեկավարը պարբերաբար /տարեկան առնվազն երկու անգամ/ հանդես կգա 

հաշվետու ասուլիսով՝ պատասխանելով ոչ միայն լրագրողների, այլեւ՝ օնլայն ռեժիմով 

համաքաղաքացիների հնչեցրած հարցերին: 

6. Կներդրվի ժամանակակից համակարգչային ֆինանսական համակարգ, որը 

հնարավորություն կընձեռի քաղաքացիներին, ցանկության դեպքում, իրականացնել բյուջեի 

եկամուտների եւ ծախսերի առցանց մշտադիտարկում: 

 

 

Գորիս համայնքի ֆինանսական իքնուրույնության ապահովման քայլեր 

Մեր խնդիրն է՝ որդեգրել քաղաքականություն և ձեռնարկել քայլեր՝ աստիճանաբար 

ձերբազատվելու կենտրոնական բյուջեից ֆինանսական կախվածությունից և ձևավորելու 

համայնքային եկամուտների ավելացման սեփական աղբյուրները: 

1. Նախևառաջ կվերացվեն անարդյունավետ ծախսերը, գումարների անտեղի վատնումը, 

ատկատները, արմատախիլ կարվի կոռուպցիան, կբարձրացվի եկամուտների  

հավաքագրման աստիճանը:  

2. Ավագանու որոշմամբ հանդես կգանք օրենսդրական նախաձեռնությամբ՝ համայնքների 

տարածքում հավաքագրվող եկամտահարկի և շահութահարկի գումարներից մինչև 40 տոկոս 

մասնաբաժին հատկացնելու տեղական բյուջեին: Այս նախաձեռնության շուրջ կձգտենք 

համախմբել հանրապետության բոլոր համայնքներին և Համայնքների միությանը։ 

3. Քաղաքի զարգացման կենտրոնական գոտում կսահմանվի շինարարության հարկ՝ 

բնեղենով (հանձնված մակերեսով), միջինը 5% (տարբերակված ըստ տարածքային 

սկզբունքի)։ Անշարժ գույքի այդ մակերեսները կգրանցվեն որպես համայնքային 

սեփականություն և կհանձնվեն քաղաքապետարանի տնօրինմանը: Քաղաքապետարանը 
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դրանք կարող է կամ վաճառել՝ ապահովելով բյուջեի եկամուտներ, կամ ծառայեցնել 

սոցիալական խնդիրների լուծմանը: 

 

4․ Շեշտակիորեն կբարձրացվեն մուծումները քաղաքային բյուջե՝ երկարաժամկետ 

դադարեցված, անավարտ խոշոր շենքերի ու կառույցների դիմաց։ 

 

5. Սկսած 2022թ. քաղաքային ծախսերի մեծ մասը կիրականացվի ծրագրային 

բյուջետավորման տեսքով, նախահաշվային ֆինանսավորումը կհասցվի նվազագույնի։ 

Տրանսպորտի աշխատանքի բարելավում 

1. Կկարգավորվի ներհամայնքային տրանսպորտի խնդիրը՝ բարձրացնելով սպասարկման 

որակը և ապահովելով երթևեկության ցանցի կայուն գործունեությունը: Երթուղիները 

սպասարկող ընկերությունները կընտրվեն բաց-թափանցիկ մրցույթների արդյունքում, ինչը 

հնարավորություն կտա մատուցել որակյալ ծառայություն:  

2. Ավտոմեքենաների կայանատեղերով (փողոցում և փողոցից դուրս) կապահովվեն Գորիսի 

կենտրոնը և բնակելի գոտիները: 

 

Բնապահպանություն, մաքրություն և կանաչապատում 

1. Առանձնահատուկ հոգածություն կցուցաբերվի Գորիսի բնապահպանական խնդիրների 

լուծմանը: Կիրականացվեն կանաչապատման ծրագրեր՝ հիմնելով պաշտպանիչ 

անտառաշերտեր, փոքր այգիներ ու ծառուղիներ: 

2. Կսահմանվեն խստագույն տուգանքներ քաղաքը աղտոտելու, բակերում և հանրային 

վայրերում ապօրինի ավտոտնակներ կառուցելու, ապօրինի շինարարություն 

իրականացնելու համար։ 

 

3. Քաղաքի բանուկ վայրերում կտեղադրվեն հասարակական զուգարաններ: 

4. Բնապահպանության եւ մաքրության ոլորտում գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ 

Վարարակն գետը հետագա աղտոտումից փրկելը (Գորիս քաղաքի, Ակներ, Վերիշեն, 

Քարահունջ գյուղերի տարածքում),  ինչպես եւ մաքրման կայանի կառուցումը: 

Առողջապահություն 
 
Գորիսում կներդրվի առողջապահական «հիմնական ծառայությունների փաթեթից» (անվճար 

բուժօգնությունից) օգտվելու և անվճար դեղորայք ստանալու 

Հնարավորություն տվող`էլեկտրոնայինվճարահաշվարկային անհատական 

քարտերի համակարգ: Համակարգը կապահովի բժշկական հաստատությունների 

արդյունավետ ֆինանսավորումը և կբացառի ֆինանսական միջոցները վատնելու 

հնարավորությունը: Իրականացվող բարեփոխումները հնարավորությունկտան 

արժանավայել վարձատրել բուժաշխատողներին`իրենց կողմից մատուցված 

ծառայություններին համարժեք: 

 

Կոմունալ ոլորտ և համատիրությունների աշխատանքների բարելավում 



14 
 

Գորիս քաղաքում առայժմ ստեղծվել եւ գործում է մեկ համատիրություն՝ երեք 

բազմաբնակարան շենքերի միավորմամբ (Սանդի ձոր թաղամաս): 

Բազմաբնակարան մյուս շենքերի պահպանության եւ սպասարկման գործառույթը դրված է 

«Գորիսի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի վրա, որը հեռու է արդյունավետ լինելուց: 

Ուստի եւ անհրաժեշտ է մյուս բազմաբնակարան շենքերի համար նույնպես ստեղծել 

համատիրություններ: 

1. Քաղաքացիների հետ հետևողական աշխատանքի արդյունքում կհասնենք նրան, որ 

համատիրության գործադիր մարմինը պարտադիր ներկայացնի կիսամյակային 

հաշվետվություններ կատարած աշխատանքների և ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ: 

2. Համայնքապետարանը կհետևի, որպեսզի համատիրությունները կազմավորվեն ոչ թե 

պարտադրանքի, այլ կամավոր միավորումների  ձևով: Վստահելիության, թափանցիկության 

և արդյունավետության բարձրացման նպատակով, համայնքային իշխանությունը 

կխրախուսի փոքր համատիրությունների ձևավորումը՝ «վճարում եմ ինձ համար» 

կարգախոսով: 

3. Կներդրվի համայնքապետարանի և համատիրությունների համագործակցության հատուկ 

ծրագիր՝ քաղաքային բյուջեից մասհանումներով և համատիրությունների անդամների 

աշխատուժով կոմունալ և բակերի բարեկարգման խնդիրները լուծելու համար: 

4. Կբարելավվի քաղաքի էներգետիկ համակարգի կառավարման արդյունավետությունը, 

քաղաքային տնտեսության և քաղաքացիներին որակյալ ու մատչելի ծառայություններ 

մատուցելու համար կկիրառվեն էներգախնայողություն և շենքերի լայնածավալ 

ջերմամեկուսացում ապահովող նոր տեխնոլոգիաներ՝ նպատակ ունենալով աստիճանաբար 

անցում կատարելու էկոլոգիական մաքուր համակարգի` կանաչ էներգետիկայի:  Դրա 

արդյունքում կբացվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր:  

 

Համայնքում քաղաքացիական համերաշխության եւ միասնականության վերականգնում։ 
Քաղաքացիների ազատությունների,  իրավունքների,  սեփականության և օրինական շահերի 
պաշտպանություն 
 
Ցավոք սրտի, հանրային որոշ խմբերի կամ գերդաստանների միջեւ թշնամանքի 

առկայությամբ, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ոտնահարմամբ, 

տարիներ շարունակ լիակատար խաթարված է համայնքի ներսում քաղաքացիական 

համերաշխությունը, ինչն ավելի է խորացել ԱԺ վերջին ընտրությունից հետոո: Ներկա 

իրավիճակում այդ մթնոլորտը դատապարելի է ու անթույլատրելի: Ստեղծված վիճակի 

շտկումն օրվա հրամայականներից է, առանց որի լուրջ չէր լինի անվտանգության խնդիրների 

մասին խոսելը: Այս խնդիրը լուծելու նպատակով մենք կանենք հնարավորը, որպեսզի՝ 

1. Գորիսեցիները ձերբազատվե նպետական չինովնիկների,  տեղական «օլիգարխների» և 

նրանց մերձավորների,  ինչպես նաև տարբեր տեսակի  «զորքերի»  կամայականություններից: 

Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող՝ հասարակական կարգը պահպանող 

համապատասխան ծառայությունը, համագործակցելով ոստիկանության հետ, սեղմ 
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ժամկետում` քաղաքացիների համակեցության կանոնների համաձայն, օրինականություն ու 

կարգուկանոն 

կհաստատի Գորիսի փողոցներում, հասարակական վայրերում: 

 

2. Այլևս երբեք Գորիսում չի արգելվի կամ չի խոչնդոտվի ոչ մի հանրային հավաք: Ոչ ոք և ոչ 

մի պարագայում չի հետապնդվի իր քաղաքական հայացքների, համոզմունքների կամ 

մասնագիտական գործունեության համար: Կձևավորվի նոր հասարակական-քաղաքական 

մշակույթ: 

 

3. Բոլոր քաղաքացիները վստահաբար կապավինեն համայնքային իշխանությունների 

աջակցությանը՝ իրենց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության գործում: Այդ 

նպատակով համայնքապետարանում կբացվի Իրավական աջակցության կենտրոն: 

 

4․ Կկատարվի համայնքապատկան հիմնարկների կոլեկտիվների ապակուսակցականացում: 

Կբացառվի համայնքապատկան հիմնարկների կոլեկտիվներն օրվա իշխանությանը 

ծառայեցնելու արատավոր պրակտիկան, քաղաքական գործընթացներին ստիպողաբար 

մասնակցությունը։ 

 

5․ Կճանաչվի տասը և ավելի տարի հողը և դրա վրա կառուցված գույքը բարեխիղճ, 

բացահայտ և անընդմեջ տիրապետողների` սեփականության իրավունքը: 

 

Գորիս համայնքի ապախոշորացում, բնակավայրերի ինքնուրույնության վերականգնում, 

իրական տեղական ինքնակառավարման հաստատում 

Բնակավայրերի զարգացումն ու ամրապնդումը դիտարկելով Հայաստանի ռազմավարական 

առաջնահերթություններից մեկը, 1990-ական թվականներին հիմնադրվեց  տեղական 

ինքնակառավարման համակարգը` որպես բնակավայրերի զարգացման գլխավոր 

նախապայման:  Բարեփոխումները միտված էին բնակավայրերի կենսագործունեության 

հարցերում կենտրոնական իշխանությունից համայնքների կախվածությունը թուլացնելուն, 

իշխանության տեղական մարմիններ ձևավորելու հարցում նրանց ժողովրդավարական լայն 

հնարավորություններ ընձեռելուն, սոցիալ – տնտեսական սեփական խնդիրները լուծելու 

համար լայն լիազորություններ տրամադրելուն: 

2000-ական թվականներից, սակայն, տեղի ունեցավ  պետական քաղաքականության կտրուկ 

փոփոխություն, ինչի արդյունքում Հայաստանում սկսվեց տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի վերացման մի գործընթաց, որը հանգեցրել է համայնքների խիստ թուլացմանը: 

Մասնավորապես, 2000 թ. համայնքների եկամուտների բազայից դուրս բերվեցին 

եկամտահարկի գծով օրենքով ամրագրված 15% մասհանումը և կենտրոնացված կարգով 

վճարողների հողի հարկը՝ մեծացնելով պետությունից համայնքների ֆինանսական 

կախվածությունը: 2005թ. «Ընտրական օրենսգրքում» կատարված փոփոխությամբ հանվեց 

համայնքի ղեկավարի պաշտոնում նույն անձի` երկու ժամկետից ավելի անընդմեջ ընտրվելու 

իրավունքի սահմանափակումը: Նույն թվականին «ընդունված» սահմանադրական 

փոփոխություններով ամրագրվեց այն դրույթը, համաձայն որի տեղական հանրաքվեների 

արդյունքները պարտադիր չեն համայնքների միավորման կամ բաժանման հարցերը լուծելիս: 
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Աստիճանաբար ներդրվեց պետական կառավարման տարբեր մակարդակի մարմինների, 

մասնավորապես` մարզպետարանների կողմից համայնքային իշխանությունների 

լիազորություններին միջամտելու և դրանք յուրացնելու գործելաոճը:  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում կատարված ավերածությունները կարծես 

բավարար չհամարելով՝ իշխանություններն այժմ փորձում են իրագործել համայնքների 

խոշորացման մի նոր` վտանգավոր հայեցակարգ: Հայ Ազգային Կոնգրեսը նշում է, որ սույն 

հայեցակարգը ` 

1. Հանգեցնելու է սեփական իշխանություններ ձևավորելու գործում ժողովրդի դերի 

էական նվազմանը, ինչը խորացնելու է պետական կյանքից նրա էլ ավելի 

օտարումը, 

2. Բերված հիմնավորումներով ոչ թե բնակավայրերի զարգացման և ամրապնդման, 

այլ` մեխանիկական միավորման միջոցով դրանց ինքնուրույնությունից զրկելու 

ծրագիր է: 

3. Խախտում է բնակավայրերի` սեփական եկամուտները տնօրինելու սկզբունքը և 

խոչընդոտելու է բնակավայրերում ներդրումների իրականացմանը: 

4. Ըստ էության վերջնականապես վերացնում է բնակիչների լիարժեք 

մասնակցությունը համայնքների կառավարմանը, թեև հայտարարվում է 

հակառակը: 

5. Բնակավայրերի բնակիչներին՝ առօրյա բազմաթիվ խնդիրների լուծման առումով, 

կանգնեցնելու է մեծ դժվարությունների առջև: 

6. Բոլորովին անտեսում է տասնամյակների կամ հարյուրամյակների պատմություն 

ունեցող բնակավայրերի պատմամշակութային ժառանգության,  ազգագրական 

ինքնատիպության և ավանդույթների պահպանման անհրաժեշտությունը: 

7. Վերջապես, լուրջ վտանգներ է պարունակում այն առումով, որ համայնքային նոր 

կենտրոնները կարող են կլանել բոլոր ռեսուրսները՝ զարգացման ընդգծված 

անհամաչափություն առաջացնելով բնակավայրերի միջև: Ծրագրի իրագործումը, 

այդպիսով, նպաստելու է դեպի նոր կենտրոններ բնակչության միգրացիային՝ ի 

վերջո հանգեցնելով որոշ բնակավայրերի դատարկմանը՝ հատկապես բարձր 

լեռնային և սահմանամերձ շատ գյուղերում, ինչն արդեն սպառնալիք է ազգային 

անվտանգությանը: 

 

Մենք համարում ենք, որ հրատապ անհրաժեշտություն է վերադարձը ծրագրային հենքի վրա 

երկրի բնակավայրերի զարգացման ու ամրապնդման ռազմավարությանը` խորացնելով և 

ընդլայնելով տեղական ինքնակառավարումը: Ուստի՝ համայնքի Ավագանիում 

մեծամասնություն կազմելու դեպքում, հանդես ենք գալու համայնքների ապախոշորացման 

նախաձեռնությամբ՝ փորձելով միավորել այդ գաղափարի շուրջ հանրապետության մյուս 

համայնքները։ Նախաձեռնության հիմքում դրվելու են ծրագրային հետևյալ սկզբունքները. 

- հրաժարվել արհեստական միավորման միջոցով համայնքների խոշորացումից` շեշտը 

դնելով միջհամայնքային համագործակցության վրա, խթանելով կոոպերացիայի 

զարգացումը, 
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- փոփոխություններ կատարել ՀՀ «Ընտրական օրենսգրքում»` վերականգնելով համայնքի 

ղեկավարի ընտրության ժամկետային սահմանափակումը, 

- էապես ընդլայնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները` 

համայնքների կենսագործունեության և զարգացման խնդիրները լուծելու հարցերում՝ 

բացառելով անօրինական միջամտությունները տեղական իշխանությունների 

գործունեությանը, 

- ֆինանսական ինքնուրույնությունն ապահովելու նպատակով ընդլայնել համայնքների 

եկամուտների աղբյուրները, մասնավորապես` օրենսդրական փոփոխություններ 

կատարելով «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում` եկամտահարկի և 

շահութահարկի գծով համայնքի տարածքում հավաքագրվող գումարների մի մասը 

մուտքագրելով համայնքային բյուջե, 

- համայնքների միացումը կամ առանձնացումը կատարել բացառապես կամավորության 

սկզբունքով` հիմք ընդունելով համայնքների հանրաքվեների արդյունքները, 

- պետության միջամտությունը համայնքների միացման հարցում թույլատրելի համարել 

բացառիկ դեպքերում` երբ դա անհրաժեշտ է փոքր բնակավայրերի դատարկումը կանխելու 

համար: 

 

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆՔ ԱՅՍ ԱՄԵՆՆ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼՈՒ 

 

Հայ Ազգային Կոնգրեսը ներկայացնող Գորիս համայնքիղեկավարը եւ Ավագանին 

կօգտագործեն իրենց լիազորությունները, բայց նաեւ օրենսդիր եւ գործադիր 

իշխանությունների առաջ հետեւողականորեն բարձրացնելու են  քաղաքի առաջ ծառացած 

խնդիրները եւ իրենց իրավասությունների շրջանակներում հասնելու են դրանց լուծմանը: Այս 

առումով, հանձին Հայ Ազգային Կոնգրես կուսակցության, արդեն իսկ ունենք Գորիսի համար 

մտահոգ եւ Գորիսի խնդիրները բարձրացնող գործընկեր, որը գործի կդնի իր բոլոր 

հնարավորությունները այդ թվում՝ միջազգային կապերը:  

Ընտրություններում մեր հաղթանակի արդյունքում հնարավոր կլինի համայնքում էապես 

փոխել բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, վերացնել հուսահատությունն ու ընկվճածությունը, 

վաղվա օրվա հանդեպ թերահավատությունն ու անվստահությունը: Սա հնարավորություն 

կտա կասեցնել արտագաղթը եւ քաղաքացու մոտ հույս առաջացնել իր պետության, իր 

համայնքի վաղվա օրվա հանդեպ: Սա հնարավորություն կտա, որպեսզի քաղաքացին իրեն 

զգա երկրի, իր համայնքի լիարժեք տերը: 

Համայնքային իշխանությունը կլինի քաղաքացու կողքին, նրա խնդիրները լուծողը: 

Քաղաքացին կզգա համայնքի ղեկավարիեւ Ավագանու անդամների մշտական 

հոգածությունը, ուշադրությունը, նվիրումը: 

Այս ծրագիրը կարող է թվալ հավակնոտ, բայց այն միանգամայն իրատեսական է:  

Այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար հարկավոր է միմիայն քաղաքական կամք: 

Հայ Ազգային Կոնգրեսը եւ Գորիս համայնքի ղեկավարի նրա թեկնածու Կարեն Լազարյանն 

ունեն քաղաքական կամք` նշված ծրագիրն իրագործելու համար: 
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Ինչ վերաբերում է ֆինանսական միջոցներին, ապա Գորիսի Ավագանին բյուջեն 

հաստատելիս պետք է իր առաջ խնդիր դնի տարեցտարի ավելացնելու համայնքային բյուջեի 

մուտքերը, միաժամանակ՝ խիստ վերահսկողություն սահմանելով ծախսերի նկատմամբ: 

Ստեղծելով նպաստավոր միջավայր ներդրումների եւ բիզնեսի զարգացման համար 

հնարավոր կլինի թափ հաղորդել տնտեսության աճին, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի 

համայնքի եկամուտներիաճին: 

ԸՆՏՐԻՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ եւ Գորիսում կփոխվի իշխանությունների վերաբերմունքը 

ժողովրդի հանդեպ:  

ԸՆՏՐԻՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, եւ Գորիսում 

կփոխվի ժողովրդի վերաբերմունքն իշխանության հանդեպ: 

Հայ Ազգային Կոնգրեսի Գորիսի Ավագանու թիմն ունակ է լուծելու այս խնդիրները: 


