
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

թադրամաշնորհային ծրա

ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ 
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Գործընկերություն և Ուսուցում /ԳՈՒՄ 
հասարակական կազմակերպություն 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագիրն իրականացվում է ԳՈՒՄ 
ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի Ազատության Կենտրոն/Freedom of 

Information Center հասարակական կազմակերպության  «Իրազեկ Հայաստան»  ենթադրամաշնորհային 
ծրագրի  շրջանակներում: 

 

https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ


 

 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագիր ............ 3 

Գորայք համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման որակի գնահատման 

քարտեզ………………………………………………………………………………………………………….. 5 

Գնահատման մեթոդներ .................................................................................................................... 7 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումների արդյունքներ ............................................................... 10 

Մոնիթորինգի արդյունքներ...............................................................................................................14 

Արդյունքների ամփոփում ............................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 



3 
 

ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

             «Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

Ծրագրի  իրականացման   վայրը  

 ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս, Տեղ, Սիսիան և Գորայք համայնքներ 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված 

22 հուլիս  – նոյեմբեր, 2019թ. 

Դոնոր կազմակերպություն 

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ / Եվրոպական միություն 

 

Ծրագրի նպատակը  

Բարելավել կազմակերպության կարողությունները հանրային վերահսկողության և 

մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով համայնքներում երիտասարդների 

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը։ 

 

Գործողություններ 

 Մոնիտորների խմբերի ձևավորում 

 Երիտասարդ մոնիտորների կարողությունների զարգացում 

 Հնգամյա զարգացման  ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում, զեկույցի 

պատրաստում 

 Համայնքային ֆորումների իրականացում 

 Առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում 

 Համայնքային հանդիպումներ ՏԻՄ-երի հետ  

 

Ծրագրի թիրախ խմբերն են 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  երիտասարդների հետ 

աշխատող կառույցները, ՏԻՄ-երը, ուսումնական հաստատությունները:  

  

Ծրագրի շահառուներն են 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  18-30 տարեկան 

երիտասարդները՝ ընդհանուր թվով 9024 հոգի: 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներ 

 Բարձրացել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի երիտասարդ մոնիտորների խմբերի  կարողությունները 

հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման մեխանիզմների վերաբերյալ և 

ձևավորվել են 5-7 հոգանոց  մշտադիտարկման  խմբեր։  
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 Իրականացվել  է Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ խոշորացված համայնքների 

հնգամյա զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կատարողականների  

մշտադիտարկում և մշակվել է դրանց բարելավմանն ուղղված  

առաջարկությունների փաթեթներ։ 

 Ձևավորվել է համագործակցության հարթակներ կազմակերպության և մարզի 

երիտասարդական հարցերով շահագրգիռ բոլոր կառույցների միջև՝  ՏԻՄ և 

մարզային կառույցների ներգրավմամբ։  
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ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

 

Ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել Գորայք համայնքում համայնքապետարանի 

կողմից ներբնակավայրային ճանապարհների սպասարկման ծառայությունների 

առկայությունը և որակը և համայնքի բնակիչների բավարարվածությունն այդ 

ծառայությունների որակից:  

Կիրառված մեթոդներ 

 Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ 

 Դիտարկումներ և չափումներ 

 Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 

 

Գնահատման ենթակա ոլորտները 

 

 Ներբնակավայրային ճանապարհի ծածկույթի վիճակ, առկայություն, ծածկույթի 

տիպ, որակ 

 Ներբնակավայրային ճանապարհի երկայնքով մայթերի վիճակ 

 Ներբնակավայրային ճանապարհի երկայնքով ջրային հոսքի հեռացում 

 Ներբնակավայրային ճանապարհի մաքրման աշխատանքներ: ձնամաքրում, 

մաքրում փոշուց և աղբից  

 Ներբնակավայրային ճանապարհի երկայնքով անվտանգության ապահովում 

(քարաթափում/եթե կիրառելի է) 

 Բնակիչների բավարարվածություն ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից և 

սպասարկումից 

 Ներհամայնքային ճանապարհներին անդրադարձ համայնքային բյուջեում 

 

 

Ուսումնասիրության խնդիրներ 

1.1 Պարզել, թե որքանով են Գորայք համայնքի բնակիչները բավարարված 

ներբնակավայրային ճանապարհների ծածկույթի որակով: 

1.2.Պարզել, թե որքանով են Գորայք համայնքի բնակիչները բավարարված 

ներբնակավայրային ճանապարհների սպասարկման աշխատանքներից: 

1.3 Պարզել, թե որքանով են Գորայք համայնքի բնակիչները բավարարված 

ներբնակավայրային ճանապարհների երկայնքով ջրահեռացման համակարգի 

աշխատանքներից: 

2.1 Պարզել Գորայք համայնքում ընտրված փողոցների և մայթերի ծածկույթի կարգը և 

որակը: 
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2.2 Պարզել Գորայք համայնքի ընտրված փողոցների երկայնքով ջրահեռացման 

համակարգի առկայությունը և վիճակը: 

2.4 Ուսումնասիրել Գորայք համայնքում ընտրված փողոցների երկայնքով 

անվտանգության միջոցառումների ապահովվածության աստիճանը: 

3.1 Իրականացնել ՏԻՄ-ի գործունեության ուսումնասիրություն՝ համայնքային բյուջե, 

հնգամյա զարգացման ծրագիր և ՏԻՄ աշխատանքային պլանները՝ ուսումնասիրելու 

ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկմանն ուղղված ծրագրերը, բյուջեները և 

աշխատանքները։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ   ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ համայնքի բնակիչների շրջանում 

Գորայք համայնքում մշտական բնակություն հաստատած 18 և ավելի տարիքի բնակչության թիվը 

1401 է։ Բնակչության թվի բաշխումն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի ներկայացված է Աղյուսակ 

1-ում։ 

Տարիքային խումբ Ընդամենը Արական Իգական 

18-22 տարեկան բնակչության թվաքանակը 192 98 94 

23-45 տարեկան բնակչության թվաքանակը 580 311 269 

46-62 տարեկան բնակչության թվաքանակը 335 172 163 

63 և ավելի տարեկան բնակչության թվաքանակը 294 127 167 

Ընդամենը 1401 708 693 
Աղյուսակ 1. Գորայք համայնքում բնակչության սեռատարիքային կազմը 

 

Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկումից համայնքի բնակիչների 

բավարարվածության գնահատման համար համայնքի բնակիչների շրջանում 

իրականացվել են քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ։ Համայնքի բնակիչների 

շրջանում ընդհանուր թվով իրականացվել է 90 հարցում, որի համար կիրառվել է 

կիսաձևայնացված հարցաթերթ: Կիրառվել է քվոտային ընտրանքի մեթոդը՝ ըստ սեռի և 

տարիքային խմբի։ Տնային տնտեսության ներսում ռեսպոնդենտի ընտրությունը 

իրականացվել է ըստ քվոտային համապատասխանելիության սկզբունքի: Յուրաքանչյուր 

տնային տնտեսությունում իրականացվել է միայն մեկ հարցում: 

Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ հարցմանը մասնակցած բնակիչների 

տարիքային խմբերի և սեռի ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում։ Աղյուսակ 3-ում 

ներկայացված է իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ համայնքի առանձին 

բնակավայրերի։ 

 

Տարիքային խումբ Արական Իգական 
18-22 տարեկան  7 9 
23-45 տարեկան  17 22 
46-62 տարեկան  9 8 
63+ տարեկան  8 10 

Աղյուսակ 2. Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի և սեռի 

 

Աղյուսակ 3. Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ բնակավայրերի 

Բնակավայր Բնակիչների թիվը Հարցումների թիվը 

Սպանդարյան 454 22 

Սառնակունք 504 22 

Ծղուկ 388 22 

Գորայք 528 24 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ   ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ համայնքի բնակիչների շրջանում 

Հարցմանը մասնակցած բնակիչների թիվն ըստ կրթության 

 

 

Հարցմանը մասնակցած բնակիչների թիվն ըստ ընտանիքների եկամուտների 

 

 

 

 

1

1

37

23

28

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Տարրական կրթություն 

Հիմնական կրթություն 

Միջնակարգ կրթություն 

Միջին մասնագիտական 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1

10

29

33

14

0 10 20 30 40

Ընտանիքի եկամուտը չի բավականացնում սնունդ 
գնելու համար

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ, 
բայց ոչ հագուստ գնելու համար

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ և 
հագուստ, բայց ոչ թանկարժեք կենցաղային 

տեխնիկա, օրինակ՝ սառնարան կամ լվացքի …

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է 
թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա, օրինակ՝ 
սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար

Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է մեքենա 
կամ բնակարան գնելու համար
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Ներհամայնքային ճանապարհների դիտարկումներ 

Ընտրված խոշորացված համայնքներում ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկման մոնիթորինգն  իրականացվել է դիտարկման մեթոդով: Դիտարկման են 

ենթակվել փողոցում առկա ծածկույթը, մայթերի, ջրահեռացման համակարգի 

պիտանիության աստիճանը, ճանապարհային նշանները: Մոնիթորինգի իրականացման 

համար կիրառվել է մոնիթորինգային ստուգաթերթ: Ընդհանուր թվով դիտարկվել են 16 

փողոցներ, որոնցից 6-ը եղել են գլխավոր փողոցներ, 10-ը` երկրորդական (Աղյուսակ 4)։ 

Բնակավայր Դիտարկման ենթակա 

գլխավոր փողոցների 

թիվ 

Դիտարկման ենթակա 

երկրորդական 

փողոցների թիվ 

Սպանդարյան 1 2 

Սառնակունք 2 3 

Ծղուկ 1 2 

Գորայք 2 3 
Ընդամենը 6 10 

Աղյուսակ 4. Գորայք համայնքում մշտադիտարկման ենթակա փողոցների թիվ 

 Դիտարկման ենթարկված փողոցների տիպը 

 

 

 

 

                     

 

 

6

7

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Գլխավոր փողոց 

Երկրորդական փողոց 

Նրբանցք, փակուղի

Միջբնակավայրային ճանապարհ

10

6

0 2 4 6 8 10 12

Նախորդ 2 տարիների ընթացքում 
վերանորոգված

Նախորդ երկու տարիների 
ընթացքում չվերանորոգված
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ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Հարց. հիմնականում ինչպիսի՞ ծածկույթ ունեն Ձեր բնակավայրի ներբնակավայրային 

ճանապարհները: 

Համաձայն համայնքի բնակիչների՝ ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհները 

հիմնականում ասֆալտապատ են՝ տեղ-տեղ քայքայված ծածկույթով կամ մեծամասամբ 

քայքայված ծածկույթով։ Ինչ վերաբերում է ներբնակվայրային երկրորդական 

ճանապարհներին, նրբանցքներին և փակուղիներին, ապա դրանք համաձայն համայնքի 

բնակիչների հիմնականում գրունտային են կամ ասֆալտապատ, սակայն քայքայված 

ծածկույթով և դժվարանցանելի։ 

 

Ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհներ 

 

 

 

Ներբնակավայրային երկրորդական ճանապարհներ, նրբանցքեր և փակուղիներ 

 

 

22%

14%

27%

26%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Հիմնականում ասֆալտապատ՝ բարձր 
որակի

Հիմնականում ասֆալտապատ՝ տեղ-տեղ 
քայքայված ծածկույթով

Հիմնականում ասֆալտապատ, 
քայքայված ծածկույթով՝ …

Խճապատ

Գրունտային (հողային ծածկույթ)

1%

13%

27%

18%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Հիմնականում ասֆալտապատ՝ բարձր 
որակի

Հիմնականում ասֆալտապատ՝ տեղ-
տեղ քայքայված ծածկույթով

Հիմնականում ասֆալտապատ, 
քայքայված ծածկույթով՝ 

դժվարանցանելի 

Խճապատ

Գրունտային (հողային ծածկույթ)
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Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհների որակի վերաբերյալ 

բնութագրիչների գնահատում 

 

Հարցմանը մասնակցած համայնքի բնակիչներն առավել բացասական են գնահատել 

ներբնակավայրային գլխավոր և երկրորդական ճանապարհների երկայնքով մայթերի 

առկայությունը, մայթերի բավարար լայնությունը և անցանելիությունը։ Այնուհետև առավել 

ցածր գնահատականներ են ստացել ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհների 

ժամանակին և պատշաճ փոսալցումների իրականացումը համայնքապետարանի կողմից, 

ջրահեռացման համակարգի աշխատանքը, ճանապարհների ընդհանուր 

բարեկարվածությունը։ Համեմատաբար դրական է գնահատվել գլխավոր 

ճանապարհների ձնմաքրման աշխատանքները։ Ի տարբերություն ներբնակավայրային 

երկրորդական ճանապարհների՝ ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհների 

ծածկույթի վիճակը գնահատվել է առավել դրական։  

Հարցմանը մասնակցած համայնքի բնակիչներից 8-ը նշել են, որ համայնքում 

ներհամայնքային ճանապարհների երկայնքով կան հատվածներ, որտեղ առկա են 

քարաթափումների ռիսկեր, սողանքներ կամ փլուզումներ։ Նրանց հիմնական մասը 

քարաթափումների, սողանքների կամ փլուզումների խնդրի լուծմանն ուղղված 

համայնքապետարանի աշխատանքը գնահատել են ոչ բավարար։ 

Գնահատումն իրականացվել է 0-ից 4 բալանոց սանդղակով, որտեղ 0-ն նշանակում է, որ 

ծառայությունն առհասարակ բացակայոմ է, 1-ը նշանակում է համայնքի բնակիչը 

ընդհանրապես բավարարված չէ, 2-ը՝ ավելի շուտ բավարարված չէ, 3-ը՝ ավելի շուտ 

բավարարված է, 4-ը՝ լիովին բավարարված է: 

 

 

Ներբնակավայրային գլխավոր ճանապարհներ 
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1.6
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Ներհամայնքային ճանապարհների ծածկույթի վիճակ

Ներհամայնքային ճանապարհի երկայնքով մայթերի 
առկայություն

Մայթերի բավարար լայնություն և անցանելիություն

Ճանապարհների ժամանակին և պատշաճ 
փոսալցումներ համայնքապետարանի կողմից

Անձրևների ժամանակ ճանապարհների երկայնքով 
ջրահեռացման համակարգի աշխատանք

Ձմեռային ամիսների ընթացքում ճանապարհների 
մաքրում ձյունից, սառույցից

Ճանապարհների մաքրում փոշուց և կենցաղային 
աղբից 

Ճանապարհների ընդհանուր բարեկարգվածություն 
(սիզամարգերի առկայություն, ծաղիկներ, ծառեր և այլն)
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 Ներբնակավայրային երկրորդական ճանապարհներ, նրբանցքեր և փակուղիներ 

 

  

 

«Գորայք համայնքի զարգացման 2016 - 2021 թվականների ծրագիրը» որոշակի 

անդրադարձ է կատարում համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների որակին, 

մասնավորապես որպես համայնքի զարգացման խոչընդոտ նշված է «ներհամայնքային 

ճանապարհների վերանորոգումը   և  ասֆալտապատումը», իսկ որպես համայնքի թույլ 

կողմ նշված է անբարեկարգ ներհամայնքային փողոցների և դաշտանիջյան 

ճանապարհների առկայությունը։ 

Համայնքի զարգացման ծրագրում նաև ներկայացված է, որ համայնքի վարչական 

տարածքում պետության կողմից գալիք հինգ տարիների համար նախատեսվող 

(շարունակվող) հանրապետական և մարզային ծրագրերի և միջոցառումների ցանկում 

նաև ընդգրկված է Սպանդարյան, Սառնակունք, Ծղուկ համայնքներում ՀՀ Սյունիքի 

մարզի միջնորդությամբ Երևան-Մեղրի մայրուղուց բնակավայրերին կապող 

ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները, որը ընդգրկում է շուրջ 1,8 կմ։ 
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Ներհամայնքային ճանապարհների ծածկույթի վիճակ

Ներհամայնքային ճանապարհի երկայնքով մայթերի 
առկայություն

Մայթերի բավարար լայնություն և անցանելիություն

Ճանապարհների ժամանակին և պատշաճ 
փոսալցումներ համայնքապետարանի կողմից

Անձրևների ժամանակ ճանապարհների երկայնքով 
ջրահեռացման համակարգի աշխատանք

Ձմեռային ամիսների ընթացքում ճանապարհների 
մաքրում ձյունից, սառույցից

Ճանապարհների մաքրում փոշուց և կենցաղային աղբից 

Ճանապարհների ընդհանուր բարեկարգվածություն 
(սիզամարգերի առկայություն, ծաղիկներ, ծառեր և այլն)
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Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման ոլորտում կապիտալ ծրագրեր 

 

2017-2018թթ. Ընթացքում Գորայք համայնքում իրականացվել է ներհամայնքային 

փողոցների վերանորոգման և մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ, որի 

ընդհանուր արժեքը կազմել է 95.000 հազար ՀՀԴ։ Կապիտալ ներդրումների թվում 19.000 

հազար դրամն իրականացվել է համայնքի սեփական միջոցներից, 1.000 հազար դրամ 

կազմել է բնակչության մասնակցությունը, իսկ 75.000 հազար ՀՀԴ՝ միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների ներդրումները։ Ընդհանուր առմամբ վերանորոգվել է 2700 մետր 

ճանապարհ։ 

 

Բնակավայր Վերանորոգված ճանապարհի երկարություն 

Սպանդարյան 800 մ 

Սառնակունք 500 մ 

Ծղուկ 600 մ 

Գորայք 800 մ 

Ընդամենը 2700 մ 
  

 

Հարց: Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկումից Ձեր բավարարվածությունը: 

Գնահատումն իրականացվել է 1-ից 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է 

համայնքի բնակիչն ընդհանրապես բավարարված չէ, 10-ը՝ լիովին բավարարված է: 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Դիտարկված 16 փողոցներից 13-ը երթևեկելի մասում չեն ունեցել 

ասֆալտաբետոնե ծածկույթ։ 

Փողոցի երկու կողմերում մայթեր առկա են եղել միայն երկու դեպքում։ Դիտարկված 

բոլոր դեպքերում մայթերը չեն ունեցել ասֆալտաբետոնե պատշաճ ծածկ։ Փողոցի 

երկայնքում ջրահեռացման առու կամ վաք առկա է եղել դիտարկված 16 

փողոցներից միայն 7-ում։  

Դիտարկված փողոցների երկայնքով առկա չեն եղել գծանշումներ և հետիոնտային 

անցումների գծանշումներ պարունակող հատվածներ։ Արձանագրված երկու 

դեպքում, երբ ամբողջությամբ կամ մասնակի առկա են եղել ճանապարհային 

նշաններ, մոնիթորները նշել են, դրանք եղել են պատշաճ վիճակում։ 

 

Արդյո՞ք երթևեկելի մասում առկա էր ասֆալտաբետոնե ծածկույթ: 

 

 

Արդյո՞ք փողոցի երկու կողմերում առկա էին մայթեր: 

 

Արդյո՞ք փողոցի երկայնքով առկա էր ջրահեռացման վաք կամ առու: 
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Արդյո՞ք գնահատման ենթակա փողոցը մաքուր էր: 

 

 

Արդյո՞ք փողոցը կահավորված էր ճանապարհային նշաններով: 

 

Արդյո՞ք փողոցի երկայնքով առկա էին գծանշումներ: 

 

 

 

 

 

 

9

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Լիովին մաքուր էր Որոշ հատվածներում 
թափված էր կենցաղային 

աղբ

1 1

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Այո Մասամբ Ոչ

8 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Առկա են, սակայն 
գունաթափված են

Առկա չեն



16 
 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 Համաձայն համայնքի բնակիչների ներբնակավային գլխավոր ճանապարհները 

հիմնականում ասֆալտապատ են՝ տեղ-տեղ քայքայված ծածկույթով կամ մեծամասամբ 

քայքայված ծածկույթով, իսկ ներբնակվայրային երկրորդական ճանապարհները, 

նրբանցքները և փակուղիները հիմնականում գրունտային են կամ ասֆալտապատ, 

սակայն քայքայված ծածկույթով և դժվարանցանելի։ Ի տարբերություն 

ներբնակավայրային երկրորդական ճանապարհների՝ ներբնակավայրային գլխավոր 

ճանապարհների ծածկույթի վիճակից համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 

գնահատվել է առավել դրական։  

 Համայնքի բնակիչների կողմից առավել բացասական է գնահատել ներբնակավայրային 

գլխավոր և երկրորդական ճանապարհների երկայնքով մայթերի առկայությունը, մայթերի 

բավարար լայնությունը և անցանելիությունը, ներբնակավայրային գլխավոր 

ճանապարհների ժամանակին և պատշաճ փոսալցումների իրականացումը 

համայնքապետարանի կողմից, ջրահեռացման համակարգի աշխատանքը, 

ճանապարհների ընդհանուր բարեկարվածությունը։ Համայնքի բնակիչները 

համեմատաբար բավարարված են գլխավոր ճանապարհների ձնմաքրման 

աշխատանքներից։ 

 Դիտարկված ճանապարհները հիմնականում չեն ունեցել ասֆալտաբետոնե ծածկ, 

բացակայել են մայթերը և ջրահեռացման վաքերը, ճանապարհները կահավորված չեն 

եղել ճանապարհային նշաններով, բացակայել են գծանշումները և հետիոտնային 

անցումները։ 

 «Գորայք համայնքի զարգացման 2016 - 2021 թվականների ծրագրը» որոշակի 

անդրադարձ է կատարում համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկմանը։ Այն նշված է որպես համայնքի զարգացմանը խոչընդոտող գործոն։ 2017-

2018թթ. Ընթացքում Գորայք համայնքում իրականացվել է ներհամայնքային փողոցների 

վերանորոգման և մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ, որն ընդգրկել է 2,7 կմ 

ներբնակավայրային ճանապարհ։ 
 


