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   Վերլուծական փաստաթղթի կառուցվածք 

                               Նախաբան 

 

ՏԻՄ ամենակարևոր խնդիրներից է համայնքի զարգացումը: Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաներին նախադպրոցական կրթության մեջ առավելագույն չափով ներգրավելը 

խիստ կարևոր է, ինչը բնորոշ է եվրոպական երկրների մեծամասնությանը:  

Սույն հետազոտությունը բացահայտում է Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում 

մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը, ներկայացնում  հիմնական 

դրդապատճառները Շիրակի մարզում նախադպրոցական տարիքի երեխաների՝ 

մանկապարտեզ չհաճախելու, Գյումրու պարագայում հիմնախնդիրը կարգավորելու 

նպատակով առաջարկություններ են ներկայացվել Գյումրու քաղաքապետարանին, ՀՀ 

իշխանություններին: Հետազոտությունը շարունակական բնույթ է կրելու՝ բացահայտելու 

Շիրակի մարզի մյուս 16 խոշոր համայնքներում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների 

թվաքանակը, իսկ խոշոր համայնքներից երեքում՝ Գյումրիում, Արթիկ և Անի 

համայնքներում այդ ցուցանիշներն արդեն ներկայացված են, ընդ որում Անի համայնքի 

բնակավայրերից երկուսը՝ Նորշենն ու Բարձրաշենը բնակեցված չեն: Մանկապարտեզ 

չհաճախող երեխաների թիվն այս խոշորացված համայնքում, որն ընդգրկում է 19-ը 

բնակավայր, շատ մեծ է: Հետազոտությունում անդրադարձ է կատարվել 

համայնքապետարանների՝ Շիրակի մարզում նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

հաշվառման դժվարություններին, Գյումրու համայնքային մանկապարտեզների 

տարեկան ծնողական վարձավճարների՝ համայնքի բյուջեից փոխհատուցման 

հնարավորությանը և այլ հարցերի՝ իր մեջ պարունակելով վերլուծություն և փաստեր: 

Հայաստանում նախադպրոցական կրթությունը վճարովի է.միայն մայրաքաղաք 

Երևանում են համայնքային մանկապարտեզներն անվճար: Սա գլոբալ հիմնախնդիր է 

մեր երկրի համար, քանի որ մի շարք մարզերում համայնքային մանկապարտեզների 

բարձր վարձավճարները պատճառ են հանդիսանում մեծ թվով երեխաների 

մանկապարտեզ չհաճախելուն: Հետազոտությունը նաև լուծումներ է առաջարկում, թե 

ինչպես է հնարավոր համայնքային բյուջեներն համալրել լրացուցիչ գումարներով, 

որպեսզի համայնքները կարողանան ինքնուրույն կարգավորել իրենց հուզող մի շարք 

հիմնախնդիրներ:  

Նշեմ, որ թեև ՀՀ կառավարությունը նպատակ ունի հանրապետության ՆԴՀ-ներում 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունն ընդլայնել, այդ նպատակով 

մի շարք ծրագրեր է մշակել, այդ թվում այս դրույթն արտացոլված է կառավարության մի 

շարք զարգացման ծրագրերում, սակայն սոցիալական կարևոր համարվող այս 

հիմնախնդիրը չի կարգավորվում ՀՀ տնտեսության թույլ զարգացվածության, պետական 

բյուջեի միջոցների անբավարարության պատճառով: Սա է հիմնական դրդապատճառը, 

որ որպես լրագրող և հետազոտող որոշել եմ անդրադառնալ մեր հանրապետության 

համար շատ կարևոր համարվող նախադպրոցական կրթությանը: 
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Հետազոտության խորագիր  

Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզներն անվճար դարձնելու 

անհրաժեշտությունը 

Հետազոտողի տվյալներ 

Անահիտ Սիմոնյան, anaitsimonyan@gmail.com 
Ամփոփում 

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի՝ 1989 թվականին ընդունած «Երեխայի իրավունքների 

մասին կոնվենցիան1» անդրադառնում է նաև երեխայի կրթական իրավունքների 

պաշտպանությանը, սակայն տնտեսապես թույլ զարգացած երկրներում այդ 

իրավունքների իրացումը սահմանափակվում է նաև օբյեկտիվ պատճառներով: 

Եվրոպական բարեկեցիկ երկրներում երեխաների՝ նախադպրոցական կրթություն 

ստանալը խնդիր չի համարվում, սակայն այս ոլորտում անելիքները շատ են ՀՀ-ում: 

Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ (ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ), Հայաստանում մինչև 5 տարեկան 

երեխաների 70%-ը մանկապարտեզ չի հաճախում, մինչև 5 տարեկան 171.000-ից ավել 

երեխա մանկապարտեզ չի հաճախում՝ կազմելով աշխարհում  նախադպրոցական 

կրթություն չստացող 175 մլն երեխաների մի մասը2:  

««ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ նոր զեկույցում նշվում է, այն երկրները, որտեղ երեխաների մեծ մասը 

նախադպրոցական կրթություն չեն ստանում, կորցնում են շահավետ ներդրում 

կատարելու հնարավորությունը, որը խորացնում է անհավասարությունը 

հասարակության շրջանում:  Օրինակ, ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում 10 երեխայից 

միայն երկուսն են մանկապարտեզ հաճախում: Համեմատության համար ասենք, 

որ Հայաստանի գյուղերում այս ցուցանիշը նույնն է: Չնայած քաղաքներում իրավիճակը 

                                                             
 

1Конвенция о правах ребенка, источник, официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок 

четвертая сессия, дополнение №49 (А/44/49), стр. 230–239, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
2 ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 

https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-

%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6

%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD

%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-

%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-

%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-

%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-

%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D

5%A6-%D5%B9%D5%AB-

%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4 

 

https://www.unicef.org/reports/a-world-ready-to-learn-2019
https://www.armstat.am/file/article/poverty_2018_a_4.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4


5 
 
 

մի փոքր ավելի լավ է, սակայն այստեղ նույնպես երեխաների մեծամասնությունը 

մանկապարտեզ չի հաճախում (քաղաքներում տասը երեխայից 4-ն է հաճախում):  

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների՝ մանկապարտեզ չհաճախելու 

հիմնական պատճառներ են.երեխայի մոր չաշխատելը` 53%, մանկապարտեզի 

բացակայությունը` 28%, այդ ծառայության թանկ լինելը` 4%»,-նշված է ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ 

կայքում3: 

Վիճակագրական տվյալները փաստում են՝ ՀՀ նախադպրոցական 

հաստատություններում երեխաների ընդգրկվածությունը փոքր թիվ է կազմում: 

Նախադպրոցական կրթության վերաբերյալ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում4 

առկա ցուցանիշների համաձայն, 2017 թվականին 0-5 տարեկան բնակչության 

թվաքանակից երեխաների ընդգրկվածությունը քաղաքների ՆԴՀ-ներում 

(նախադպրոցական հաստատություններ) կազմել է 36.6%, գյուղերում` 20.6%: 

«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության «Նախաձեռնություն հանուն երեխայի 

առողջության  կրթության» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «Հայաստանում 

նախադպրոցական կրթության մատչելիության» հետազոտության համաձայն, 

պաշտոնական վիճակագրության հիման վրա հաշվարկված ընդգրկվածության և այլ 

աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշների միջև 

որոշակի տարբերությունը պայմանավորված է նախադպրոցական տարիքի սահմանման 

մոտեցումներով՝ 0-ից 6 տարեկան երեխաներ կամ միայն 3-6 տարեկան երեխաներ,  նաև 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների թվաքանակի մասին տարբեր տվյալներով: 

Համընդհանուր ընդգրկվածության ցուցանիշը 2013-2015 թվականներին միջինում կազմել 

է 28%, բացարձակ ընդգրկվածության ցուցանիշը 2016 թվականի համար՝ 50.5%, 

հարաբերական ընդգրկվածության ցուցանիշը  մոտավորապես  60%, հետևաբար, անգամ 

ամենաբարձր ցուցանիշի պարագայում ակնհայտ է դառնում, որ ՀՀ-ում 

                                                             
 

3Տե´ս 

https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-

%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6

%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD

%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-

%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-

%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-

%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-

%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D

5%A6-%D5%B9%D5%AB-

%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4 
4Տվյալները ներկայացված են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում՝ ՀՀ նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների՝ 2017 թվականի գործունեությանը վերաբերող 

զեկույցում,  7-րդ էջում, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2017_1.pdf 

https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.unicef.org/armenia/%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-5-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-70-%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6-%D5%B9%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2017_1.pdf
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նախադպրոցական տարիքի երեխաների ավելի քան 40%-ը չի հաճախում որևէ ՎՄԶ 

(Վաղ մանկության զարգացում) հաստատություն5։ 

«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը 2017 թվականին հրապարակած  հետազոտական 

աշխատանքում անդրադառնալով հանրապետությունում նախադպրոցական 

կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ցուցանիշներին արձանագրել է.«Հայաստանում 

նախադպրոցական կրթությունից 3-6 տարեկան երեխաների չընդգրկվածության 

ցուցանիշը կազմում է 32.7%, գյուղաբնակ երեխաներն ավելի շատ են դուրս մնում 

ծառայություններից, քան քաղաքաբնակները, չընդգրկված երեխաների խնամքը 

հիմնականում իրականացվում է նրանց ծնողների կողմից (հայր, մայր)  ոչ թե տատիկ, 

պապիկների։ Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացող երեխաներն հաճախ 

աղքատ ՏՏ-ից (տնային տնտեսություն) են, նախակրթական հաստատություններից 

չօգտվողների ցուցանիշն առավել բարձր է Տավուշի մարզում՝ 61.7%, Կոտայքում՝ 59.1%  և 

Լոռիում՝ 53.2%, դուրս մնացածների ամենացածր ցուցանիշները ստացվել են Երևանի 

համար, որտեղ երեխաների 17.3%-ը չի հաճախում որևէ նախադպրոցական կրթական 

հաստատություն, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի համար՝ 22.9%  և 24.5%»6:  

Փոքր գյուղական համայնքներում մանկապարտեզների բացակայությունը կարող է 

վնասել կրթված սերունդ ունենալու տեսլականին:   

ՀՀ Կրթության  և գիտության նախարարությունը ՀՀ պետական քաղաքականության 

առաջնահերթությունների տեսանկյունից կարևորում է փոքր համայնքներում 

նախադպրոցական ծառայությունների հիմնումը, քանի որ դրանցում չկա որևէ ծրագիր 

վաղ տարիքի երեխաների համար: «Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը» 

հարցում էր ուղարկել ՀՀ կրթության  և գիտության նախարարություն, պարզելու, թե 

կառավարության՝ 2019 թվականի ծրագրի համաձայն, ինչպե՞ս է բարձրացվելու 

նախադպրոցական կրթության մատչելիության  հասանելիության աստիճանը բոլոր 

համայնքներում: Ըստ ՀՀ ԿԳՆ-ի՝ մեզ տրամադրված տեղեկատվության, մշակվել է 

«Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների 

ներդրման» ծրագիր, որի արդյունքում այլընտրանքային նախադպրոցական կրթություն 

կազմակերպող հաստատությունը, ձևավորվելով որպես համայնքահեն հաստատություն, 

կդառնա ցածր արժողությամբ նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

կառույց՝ նախադպրոցական հաստատություն չունեցող բնակավայրերում: Ըստ 

«Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների 

ներդրման» ծրագրի, դրա իրականացումը նախընտրելի է այն համայնքներում, որոնցում  

                                                             
 

5 Տե´ս «Սեյվ դը չիլդրեն»-ի հետազոտության 77-րդ էջը հետևյալ հղումով՝  

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on

%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf 
6 Տե´ս էջ 14, 

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on

%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf 

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Assessment%20on%20Access%20to%20Pre-school%20Education%20Services_ARM.pdf
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նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը փոքր է  և համայնքը չունի շատ միջոցներ 

լիարժեք մանկապարտեզ ունենալու7»։  

ԿՔՆ-ն որոշել է ուսումնասիրել նախադպրոցական կրթության ոլորտում՝ Շիրակի 

մարզում, մասնավորապես Գյումրիում տիրող իրավիճակը՝ հիմնականում 

ուշադրության կենտրոնում պահելով համայնքապատկան մանկապարտեզների բարձր 

վարձավճարները և ընտանիքների՝ դրանց վճարման հնարավորությունները:  

Մենք հարցում էինք ուղարկել Շիրակի մարզպետարան՝ մարզում նախադպրոցական 

կրթությանն հատկացվող ֆինանսավորման, գործող մանկապարտեզների թվի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար: Մարզպետարանի պատասխանի 

հիման վրա կարող ենք նշել, որ 2018 թվականի համեմատ 2019 թվականին մարզի 22 

համայնքների թվով 55 ՀՈԱԿ նախակրթարանների ֆինանսավորման  աճ է 

նախատեսված 44.251.100 դրամով կամ մոտ 4%-ով: Շիրակի մարզպետարանի`մեզ 

տրամադրված գրավոր տեղեկատվության համաձայն, Շիրակի մարզի 19-ը համայնքում 

գործում է թվով 52 համայնքապատկան մանկապարտեզ, պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում գործող նախակրթարաններ առկա են մարզի 62 

համայնքներում: ԿՔՆ-ի կատարած ուսումնասիրությամբ, մարզում կան համայնքներ, 

որտեղ գործում են և´ համայնքային մանկապարտեզներ և´ դպրոցներում գործող 

նախակրթարաններ, ինչպես Գյումրիում, Արթիկում, Մարմաշենում: Որոշ գյուղական 

համայնքներում, որտեղ չկան համայնքային մանկապարտեզներ գործում են 

մարզպետարանի ենթակայության նախակրթարաններ, ինչպես Կառնուտ, Գետք, 

Ջրառատ, Ղարիբջանյան  և այլ գյուղերում: Գյուղեր էլ կան, որոնք գրեթե բնակեցված չեն, 

ինչպես Նորշենը, Բարձրաշենը: Նորշենում մեկ հոգի է բնակվում, Բարձրաշենում 7 

ընտանիք, ուստի դրանցում մանկապարտեզներ չկան: Այս տվյալները մեզ փոխանցել են 

Անիի համայնքապետարանից: 2019 թվականի մարտ ամսին Գյումրու 

համայնքապատկան մանկապարտեզներ  և Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության՝ 

Գյումրիում գործող պետական հանրակրթական ուսումնական  հաստատությունների 

նախակրթարաններ հաճախած երեխաների թիվը կազմել է 3111-ը: Հաշվարկը կատարել 

ենք Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած Գյումրու համայնքապատկան և Գյումրու 

դպրոցներում գործող նախակրթարաններ հաճախած երեխաների թվի հիման վրա, որին 

գումարվել է նաև Գյումրու «Լուսաստղիկ» մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը:  

Գյումրիում մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների թիվը  կարող էր բավական մեծ 

լինել, եթե ԽՍՀՄ տարիների համեմատ Գյումրու բնակչությունը կրկնակի չնվազեր ոչ 

միայն արտագաղթի, այլև քաղաքում ծնելիության անկման պատճառով:  

ԿՔՆ-ի ուղարկած գրավոր հարցումներին Գյումրու ծննդատան, Գյումրու «Մոր և 

մանկան Ավստրիական» հիվանդանոցի տրամադրած տեղեկատվությունը փաստում է՝ 

2014-2016 թվականներին Գյումրիում ծնելիությունը գնալով նվազել է.2014 թվականին 

Գյումրիում ծնվել է 1564, 2015 թվականին՝ 1445,  2016 թվականին՝ 1312 երեխա: Սակայն 

                                                             
 

7«Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների 

ներդրման ծրագիր», https://www.e-draft.am/projects/1275/about 

https://www.e-draft.am/projects/1275/about
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ծնելիության նվազումը բնորոշ է ոչ միայն Գյումրուն: Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 

տվյալների, ՀՀ-ում մշտական բնակչության միջին թվաքանակը 2000-2018 թվականների 

ընթացքում գնալով նվազել է.եթե 2000-2015 թվականներին վերը նշված թիվն անցնում էր 

3 միլիոնից, 2016-2018 թվականներին մեր բնակչության միջին թվաքանակը 3 միլիոնից 

պակաս է եղել8, հետևաբար հանրապետությունում պետք է նվազեր նաև 

մանկապարտեզահասակ երեխաների թիվը:  

Գյումրու մանկապարտեզներ երեխաների հաճախելիությունը սկսեց նվազել 

հանրապետությունում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացմանը զուգահեռ:  

Գյումրու որոշ ընտանիքների շրջանում մեր անցկացրած հարցումների համաձայն, 

ծնողական բարձր վարձավճարները, որոնք ըստ Գյումրու քաղաքապետարանի 

տրամադրած տվյալների, տատանվում են 5000-8000 դրամի սահմաններում, (Գյումրիում 

միայն «Լուսաստղիկ» մանկապարտեզում է վարձավճարը սահմանված 5000 դրամ, 

վարձավճարը բավական մատչելի է «Երազանք» մանկապարտեզում՝ 6000 դրամ, մյուս 

համայնքապատկան մանկապարտեզներում վարձավճարները համեատաբար բարձր են, 

երբեմն մանկապարտեզներում երեխաներին տրամադրվող ոչ բավարար որակի 

սնունդը, շենքային վատ պայմանները,  երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվող 

դաստիարակների պատրաստվածության անբավարար մակարդակն է պատճառ 

հանդիսանում երեխաներին մանկապարտեզ չուղարկելու: Սակայն ծնողներից ոմանք 

զբաղվածության պատճառով ցանկանում են, որ Գյումրու համայնքապատկան 

մանկապարտեզներում նաև մսուրային խմբեր լինեն: Գյումրու մանկապարտեզներից 

մեկի տնօրենը մեզ հետ զրույցում հավաստիացնում է.«Հիմա երիտասարդ շատ ծնողներ 

իրենց զբաղվածության պատճառով կցանկանային երեխաներին ավելի վաղ տարիքում 

տանել մանկապարտեզ, այդ պատճառով մսուրայինի պահանջ կա, սակայն երեխաների 

զարգացվածության տեսանկյունից ցանկալի կլինի մինչև 3 տարեկան երեխան ծնողի 

մոտ գտնվի»:  

Մեկ այլ կարևոր հիմնախնդիր է մանկապարտեզներում հատուկ կարիք ունեցող 

երեխաների կրթություն ստանալու համար ոչ բավարար պայմանների առկայությունը: 

Թե Շիրակի մարզում  հաշմանդամություն կամ հատուկ կարիքներ ունեցող քանի երեխա 

է դուրս մնում հանրակրթությունից, Շիրակի մարզպետարանը չի տիրապետում 

կոնկրետ վիճակագրական տվյալների, սակայն մարզպետարանի տրամադրած 

տեղեկատվությամբ, 2018 թվականին մարզում հանրակրթությունից դուրս մնացած 35 

երեխա է հայտնաբերվել՝ պայմանավորված առողջական խնդիրներով, ծնողների՝ 

ծնողավարության ոչ բավարար դրսևորմամբ.«Իրականացված աշխատանքների 

արդյունքում  նրանցից  20-ը վերադարձել է դպրոց, 15 երեխայի ծնողների հետ տարվել 

են բացատրական աշխատանքներ՝ երեխաներին հանրակրթության մեջ ներգրավելու 

նպատակով»,-նշված է Շիրակի մարզպետարանի ուղարկած գրավոր պատասխանում: 

                                                             
 

8 Այցելիր ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայք հետևյալ հղումով՝  

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=11001 
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 «Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն»-ը շահագրգռված լինելով Գյումրիում 

նախադպրոցական կրթության զարգացմամբ, այդ գործընթացին նախադպրոցական 

տարիքի բոլոր երեխաների  ներգրավմամբ, մի շարք հարցեր էր ուղղել Գյումրու 

քաղաքապետարանին ակնկալելով դրանց վերաբերյալ բովանդակալից 

պատասխանների ստացում, սակայն որոշ հարցերի պարագայում Գյումրու 

քաղաքապետարանից ստացված պատասխանները մակերեսային էին.անհրաժեշտ 

պարզաբանումներն հստակ ներկայացված չէին: Օրինակ Գյումրու համայնքապատկան 

մանկապարտեզներում միասնական սակագին սահմանելու հնարավորության 

վերաբերյալ հարցին քաղաքապետարանից պատասխանել էին, որ այդպիսի ծրագրի 

իրականացումն իրատեսական չէ, սակայն չէին պարզաբանել, թե ինչու հնարավոր չէ, 

պետական բյուջե գնացող եկամտահարկից Գյումրի համայնքին մասհանումների 

անհրաժեշտության վերաբերյալ հարցին քաղաքապետարանից խորքային պատասխան 

չէր ստացվել, ուստի լրացուցիչ ճշգրտումները մեր աշխատանքների երկարաձգման 

պատճառ դարձան: Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակին որոշ հարցեր էինք 

ուղղել քաղաքապետարանից պատասխաններ ստանալու ակնկալիքով, ով պնդում էր, 

թե նույնաբովանդակ հարցերով հարցում էինք ուղարկել Գյումրու քաղաքապետարանի 

էլեկտրոնային հասցեին: Մեր մոտ պահպանել ենք և´ քաղաքապետարանի 

պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին ուղարկված գրավոր հարցումը և´ գրավոր 

ձևաչափով հարցազրույցի համար Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակին 

ուղարկված հարցերը.բնականաբար դրանց բովանդակությունը տարբեր է եղել.գրավոր 

հարցմամբ ավելի շատ փաստական տվյալներ ձեռք բերելու միտում ենք ունեցել: 

Մեթոդաբանություն 

Հետազոտության  նպատակն է եղել պարզել` տարեկան մոտավորապես որքան գումար 

է անհրաժեշտ Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզներն անվճար դարձնելու 

համար, արդյո՞ք հնարավոր է այդ գումարը փոխհատուցել համայնքային բյուջեից, 

առկա՞ է հնարավորություն համայնքապատկան մանկապարտեզների համար սահմանել 

մեկ, միասնական, ավելի ցածր սակագին՝ տարեկան ծնողական վարձավճարների մյուս 

մասն համայնքային բյուջեից փոխհատուցելու պայմանով, ինչպես նաև հաշվարկել 

մարզի որոշ համայնքներում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը, վեր հանել 

համայնքապետարանների կողմից Շիրակի մարզի համայնքներում 

մանկապարտեզահասակ երեխաների հաշվառման գործընթացում առկա 

խոչընդոտները: Հետազոտության իրականացման համար ընտրվել է որակական 

մեթոդը` ներառյալ անհատական խորքային՝ գրավոր,  բանավոր հարցազրույցները:  

Հետազոտության ընթացքում բազմաթիվ գրավոր հարցումներ են իրականացվել՝ 

ուղղված Շիրակի մարզպետարանին, Գյումրու քաղաքապետարանին, Գյումրու «Մոր  և 

մանկան ավստրիական հիվանդանոց»-ին, Գյումրու ծննդատանը, ՀՀ վիճակագրական 

կոմիտեին, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարությանը, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը, 

Պետական եկամուտների կոմիտեին: Փաստական տվյալներ ձեռք բերելու միջոցով 

պարզվել է, որքան է կազմում Շիրակի մարզի նախակրթարանների ֆինանսավորումը, 

վերջին տարիներին գրանցվել է ֆինանսավորման էական աճ, թե ոչ: Վեր է հանվել 
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մարզի որոշ համայնքներում մանկապարտեզներին վերաբերող այլ խնդիրներ, ինչպես 

շենքային անբավարար պայմանների, տնակներում գործող մանկապարտեզների 

առկայությունը  և  այլն: Ծնողական վարձավճարների մուծման դժվարությունների 

վերաբերյալ զրուցել ենք  ծնողների, որոշ համայնքապատկան մանկապարտեզների 

տնօրենների հետ: Շիրակի մարզպետարանի Տեղական ինքնակառավարման և  

հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության աշխատակցի հետ 

քննարկել ենք Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների տարեկան ծնողական 

վարձավճարները Գյումրու համայնքային բյուջեից փոխհատուցելու հնարավորությունը: 

Օգտագործվել են պաշտոնական կայքերից ձեռք բերված տեղեկություններ, որոնք 

վերաբերել են հանրապետությունում նախադպրոցական կրթության իրականացմանը:  

Համայնքապատկան մանկապարտեզների տարեկան ծնողական վարձավճարների չափն 

հաշվարկելիս հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր մանկապարտեզ հաճախող երեխաների 

թիվը, այն բազմապատկվել է մանկապարտեզներում սահմանված ծնողական 

վարձավճարների թվով: Սկզբում ամեն մի մանկապարտեզի համար հաշվարկվել է 

ամսական, այնուհետև տարեկան ծնողական վարձավճարների չափը:  

Հաշվի առնելով համայնքապատկան մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում 

երեխաների հաճախելիության ցուցակային թիվը, այն բազմապատկելով  ամեն մի 

մանկապարտեզում սահմանված ծնողական վարձավճարներով,  յուրաքանչյուր ամիս 

հաշվարկ կատարելու դեպքում, թե որքան գումար է կազմում համայնքապատկան 

մանկապարտեզների ծնողական վարձավճարները, տարեվերջին հնարավոր է ստանալ  

տարեկան վարձավճարների միջին ցուցանիշը: Գյումրու բյուջեում հնարավոր 

կառուցվածքային փոփոխություններին անդրադառնալիս հաշվի  է առնվել Գյումրու 

համայնքապատկան 23 մանկապարտեզի  տարեկան ծնողական վարձավճարների 

հանրագումարը՝ հաշվարկի հիմք ընդունելով տարվա ընթացքում երեխաների 

հաճախելիության միջին ցուցանիշը  և վարձավճարների միջին գինը: Իրականացվել է 

ձեռք բերված փաստական տվյալների վերլուծություն: Շիրակի մարզի որոշ 

համայնքապետերի հետաքրքրվածությունից ելնելով հետազոտության ընթացքում 

իրականացվել են հարցազրույցներ, որոնք վերաբերել են համայնքներին 

եկամտահարկից կամ շահութահարկից մասհանումների հնարավորությանը:                                                                                                                

Վերլուծության արդյունքները 

Թեև ՀՀ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի 23-րդ հոդվածը սահմանում է9՝ ՀՀ-

ում նախադպրոցական տարիքի երեխաներն ունեն նախադպրոցական կրթություն 

ստանալու հավասար իրավունքներ, սակայն օրենքի կիրառումն անհնար է  առանց 

հանրապետությունում տնտեսական վիճակի բարելավման, աղքատության վերացման: 

Չենք կարող ասել, որ մեր երկրում առկա է սոցիալական արդարություն, երբ շատերը չեն 

կարողանում իրացնել իրենց կրթության իրավունքը, երբ կան երեխաներ, ովքեր 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներից լինելով չեն հաճախում մանկապարտեզներ, 

                                                             
 

9ՀՀ օրենքը նախադպրոցական կրթության մասին, հոդված 23-րդ, 1-ին մաս,  

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=# 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=
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այնինչ նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաների մտավոր, ֆիզիկական 

զարգացումն ապահովելու նպատակով հավասար հնարավորությունների ստեղծումը 

կարևոր նշանակություն ունի: Հանրապետության ամենաաղքատ մարզում՝ Շիրակում 

այս հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ մարզային, քաղաքային 

իշխանությունները պետք է համակարգված մոտեցում ցուցաբերեն, այնինչ  Շիրակի 

մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2019 թվականի ծրագրում այս հիմնախնդրի 

կարգավորման անհրաժեշտությանն անդրադարձ չի կատարվել:  

Խնդիրն առավել սուր է արտահայտված Գյումրիում, որտեղ տնակներում բնակվող, 

մեծամասամբ թերսնվող երեխաների համար անվճար մանկապարտեզ հաճախելը 

կնպաստեր երեխաների աճին  և զարգացմանը: Գյումրու համայնքային իշխանության 

ներքո գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 

վարձավճարները բավական բարձր են, այն դեպքում, երբ Շիրակի մարզի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման 2019 թվականի ծրագրի համաձայն, աղքատության 

մակարդակով Շիրակի մարզը հանրապետությունում առաջատարն է՝ 44.3%, այլ 

մարզերի համեմատ մանկական աղքատության ցուցանիշով ևս՝ 51.8%10:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում առկա տվյալներով, 2018 թվականին 

հանրապետությունում միջին ամսական աշխատավարձի ամենացածր ցուցանիշներն 

ունեցել են Շիրակի  և Արագածոտնի մարզերը11:  

Գյումրիում իրենց երեխաներին համայնքապատկան մանկապարտեզներ ուղարկող 

ծնողները բարձրաձայնում են ծնողական վարձավճարների մուծման դժվարությունների 

մասին, իսկ մանկապարտեզներում փորձում են ավագանու սահմանած որոշման 

համաձայն զեղչերի ցուցակում ընդգրկել ավելի մեծ թվով նպաստառու, բազմազավակ 

ընտանիքների երեխաների: Բարձր վարձավճարների պատճառով ծնողներն իրենց 

երեխաներին նաև Գյումրու դպրոցներում գործող նախակրթարաններ են ուղարկում: 

Գյումրու որոշ դպրոցների տնօրենների խոսքով, դպրոցներում գործող 

նախակրթարաններն անվճար են: Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչությունից 

մեզ տեղեկացրեցին, որ դպրոցների նախակրթարաններում երեխաների սնվելու համար  

ծնողներն ամսական 400-500 դրամ  են վճարում: Նախակրթարաններն աշխատում են 

մինչև ցերեկ, դրանք, ինչպես համայնքապատկան մանկապարտեզների դեպքում շաբաթ 

և  կիրակի չեն աշխատում: Գյումրու Օյունջյան վարժարանի տնօրենի խոսքով, 

վարժարանի նախակրթարանը երեխաների համար անվճար է, այն համարվում է 0 

դասարան, օրական գործում է մինչև ժամը 14:30-ը, այստեղ երեխաներին ՄԱԿ-ի 

պարենային ծրագրով  է սնունդ տրամադրվում:  

                                                             
 

10 Տե´ս Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2019 թվականի ծրագիրը, էջ 6-րդ,  

http://shirak.mtad.am/development-plan/ 
11 Այցելել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայք,  2018 թվականի «Պարենային ապահովության և 

աղքատության զեկույց»-ը, միջին ամսական անվանական աշխատավարձ, ըստ մարզերի և 

Երևան քաղաքի, էջ 15,  https://www.armstat.am/file/article/f_sec_4_2018_1.pdf 

http://shirak.mtad.am/development-plan/
https://www.armstat.am/file/article/f_sec_4_2018_1.pdf
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Գյումրիում՝ յուրաքանչյուր համայնքային մանկապարտեզում հաշվարկվում է, թե սննդի, 

կոմունալ ծախսերի համար որքան գումար է անհրաժեշտ, այս սկզբունքից ելնելով 

ձևավորվում են ծնողական վարձավճարները: Համայնքապատկան մանկապարտեզների 

վարձավճարների բարձր լինելն ու դրանց միջև առկա տարբերությունը 

պայմանավորված է ոչ միայն սննդի համար շատ կամ քիչ, այլև կոմունալ ծախսերի 

համար տարբեր հատկացումներով.մի մանկապարտեզը կարող է տարածքով մյուսից 

մեծ լինել,  լոկալ ջեռուցման համակարգ ունենալ, մեկ այլ մանկապարտեզում գազի 

սպառումը կարող է ավելի քիչ լինել: Լոկալ ջեռուցման համակարգ ունեցող 

մանկապարտեզում գազի մեկ ամսվա ծախսը կարող է 200.000-450.000 դրամ կազմել, կա 

մանկապարտեզ, որտեղ գազի սպառման ամսական վարձավճարը շատ ավելի փոքր է՝ 

ամսական 120.000-130.000 դրամ: Գյումրու համայնքային որոշ մանկապարտեզներում 

երեխաների համար ծնողական վարձավճարներից հատկացվող սննդի գումարները 

կարող են նույնը լինել, սակայն մանկապարտեզների այլ ծախսերով պայմանավորված 

մի համայնքային մանկապարտեզում վարձավճարը կարող է մեկ այլ մանկապարտեզից 

բարձր լինել: Օրինակ, 2017 թվականին Գյումրու «Լապտերիկ» և «Ծիածան» ՀՈԱԿ-

ներում ծնողական ամսական վարձավճարները սահմանված են եղել 7000 և 6000 դրամ, 

սակայն երկու մանկապարտեզի դեպքում էլ, ծնողական վարձավճարներից երեխաների 

սննդին հատկացված ամսական գումարը եղել է նույնը`5000-ական դրամ: Այս տարի 

«Ծիածան» ՀՈԱԿ-ում ամսական ծնողական վարձավճարը բարձրացել է 1000 դրամով:  

Համայնքային մանկապարտեզներից մեկի տնօրենը մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց, 

որ նախկինում Գյումրու մանկապարտեզներում  վարձավճարները 2-3000 դրամ էր 

կազմում, դրանցում նավթի, փայտի վառարաններ էին տեղադրված, հիմա 

մանկապարտեզների պայմաններն անհամեմատ լավ են, ինչն էլ ենթադրում է ավելի 

շատ ծախսերի կատարում:  

Գյումրու բոլոր նախակրթարաններից ամենամատչելի սակագինն ունեցող 

«Լուսաստղիկ» ՀՈԱԿ-ին ֆինանսապես աջակցում է ԱՌԴԱ հայ օգնության  զարգացման 

ասոցիացիա բարեգործական հիմնադրամը: Այստեղ երեխաների բացակայության 

դեպքում վարձավճարները չեն մուծվում.եթե երեխան 10 օր չի հաճախել, ծնողը վճարում 

է 2500 դրամ՝ միայն հաճախած օրերի վարձավճարը: Այսպես մեզ ներկայացրեց 

մանկապարտեզի տնօրենը: Մյուս համայնքապատկան մանկապարտեզներում 

երեխաների հարգելի բացակայության դեպքում ծնողների՝ կոմունալ ծախսերի վճարում 

կատարելը պարտադիր է:   

Գյումրու քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվությամբ, համայնքային բյուջեից  

ամենամեծ գումարներն հատկացվում են կոմունալ ծառայությանը՝ 34.9%, 

մանկապարտեզներին՝ 17.1%, մշակույթին՝ 13.9%, սպորտին՝ 12.0%, փողոցային 

լուսավորությանը՝ 5.6%, սակայն, թե համայնքային բյուջեի 2% կամ 3% գումարներն 

ինչպիսի ծախսերի իրականացմանն են ուղղվում, համայնքապետարանից չեն 

մանրամասնել: Տարիների ընթացքում համայնքապատկան մանկապարտեզներին 

համայնքի բյուջեից հատկացվող գումարներն աճել են, սակայն ծնողական 

վարձավճարներն համայնքային բյուջեից ամբողջությամբ փոխհատուցել չի հաջողվել:  
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Գյումրիում գործող 21 համայնքապատկան նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություն հաճախող երեխաների տարեկան ծնողական վարձավճարներն 

ամբողջությամբ փոխհատուցելու համար դեռևս 2017 թվականին հարկավոր կլիներ 

189.468.000  դրամ` Գյումրու բյուջեի 6%-ից ավելին: Գյումրու քաղաքապետարանի 

տրամադրած տվյալներով, 2017 թվականին Գյումրու բյուջեից համայնքապատկան 

մանկապարտեզներին հատկացվել է 488.830.400 դրամ, քաղաքապետարանի կայքում 

առկա տվյալներով՝ 2018 թվականին քաղաքային բյուջեից12 ծրագրված է եղել 

նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթությանն հատկացնել 599.270.200 

դրամ13: 2019 թվականին Գյումրիում գործող համայնքապատկան մանկապարտեզները 

24-ն են: Գյումրու քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա 

կատարված հաշվարկի ադյունքում այս տարի համայնքային մանկապարտեզներին 

հատկացվելիք գումարը, ներառյալ աշխատավարձերը, էլեկտրաէնեգիայի, գազի, 

կոմունալ, սննդի, կապի, գրասենյակային նյութերի, ընդհանուր բնույթի այլ ծախսերը, 

գույքի ձեռքբերման, հատուկ նպատակային նյութերի, շենքերի ընթացիկ նորոգման, 

առողջապահական և  լաբորատոր, զեղչերի համար տրվելիք, կազմել է 661.334.000 դրամ, 

սակայն զեղչերից օգտվող երեխաների թիվը բավական փոքր է՝ ըստ Գյումրու 

քաղաքապետարանի՝ մինչև 330 երեխա:  

Հայաստանում համայնքապատկան մանկապարտեզները միայն Երևանում են անվճար, 

որտեղ կյանքի կենսամակարդակը ՀՀ մյուս համայնքների համեմատ բավական բարձր է: 

Երևանի քաղաքապետարանից մեզ տրամադրված տեղեկատվության համաձայն, 

մայրաքաղաքում համայնքային մանկապարտեզների ֆինանսավորման կարգն այլ է, 

ծնողական վարձավճարներ  չկան, այդ գումարները փոխհատուցվում են համայնքային 

բյուջեից, մեկ երեխայի համար ամսական ֆինանսավորման չափը կազմում է 22.500 

դրամ, ֆինանսավորումն իրականացվում է երեխաների փաստացի հաճախումների թվի 

հիման վրա, յուրաքանչյուր մանկապարտեզին ամսական հատկացվում է պահպանման 

հաստատուն ծախսերի համար նախատեսված գումար՝ 650.000 դրամ:  

Բյուջե/բնակչություն հարաբերակցության արդյունքում Գյումրիում բյուջեից մեկ շնչին 

բաժին ընկնող գումարը մոտ 2.80 անգամ պակաս է Երևանում բյուջեից մեկ շնչին բաժին 

ընկնող ցուցանիշից, որն հիմնավորվում է Գյումրու և Երևանի բյուջեի միջև առկա 

հսկայական տարբերությամբ.Գյումրու բյուջեի փաստաթղթով քաղաքի բյուջեն 2019-ին 

կազմել է 3.584.873.400 դրամ14՝ մոտ 26.46 անգամ պակաս է Երևանի բյուջեից, որն ըստ 

                                                             
 

 
12Տե´ս  Գյումրի համայնքի 2018 թվականի բյուջե, էջ 18, 

http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-community/community-budget 
13Տե´ս  Գյումրի համայնքի ավագանու նիստերի որոշումներ և արձանագրություններ, 

ընդունված 21.12.2017-ին, N 153-Ն  ՀՀ, Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2018 թվականի 

բյուջեն հաստատելու մասին, հավ. http://www.gyumricity.am/hy/council-of-the-elders/protocols-

of-the-council-of-elders 
14 Տե´ս Գյումրու բյուջե  2019, էջ 77, 

http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF 

http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-community/community-budget
http://www.gyumricity.am/Decision2017/Decision.21.12.2017/153-N.doc
http://www.gyumricity.am/Decision2017/Decision.21.12.2017/153.1.xls
http://www.gyumricity.am/hy/council-of-the-elders/protocols-of-the-council-of-elders
http://www.gyumricity.am/hy/council-of-the-elders/protocols-of-the-council-of-elders
http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF
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Երևանի քաղաքապետարանի կայքում առկա տվյալների, կազմում է 94.861.589.300 

դրամ15, հետևաբար հայրաքաղաքի բյուջեից տարբեր ոլորտներին ուղղված 

հատկացումներն ավելի նվազ են, քան մայրաքաղաքում:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքի տվյալներով, Գյումրու բնակչությունը 2018 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 114.500 մարդ, նույն 

ժամանակահատվածում Երևանի բնակչության թիվը, որտեղ կենտրոնացված է ՀՀ 

ազգաբնակչության 36.24%-ը կազմել է 1.077.600 մարդ, այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում 

մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2.972.700 մարդ16: Այս փաստը վկայում է, որ 

հանրապետությունում համայնքների զարգացման ապակենտրոնացման 

քաղաքականություն չի իրականացվում, տեղի է ունենում արտադրական 

հզորությունների, ազգաբնակչության կենտրոնացում Երևանում: Արդյունքում 

տնտեսապես թուլանում են մյուս համայնքները, որոնք իրենց սուղ բյուջեի միջոցներով 

չեն կարողանում լուծել կուտակված խնդիրները: Սեփական եկամուտների աճը 

բավական դանդաղ է տեղի ունենում, (համայնքներում մեծ չափերի հասնող սեփական 

եկամուտներ հավաքագրելը բարդ գործընթաց է՝ կապված արտագաղթի, բնակչության 

անվճարունակության  և այլ հանգամանքների հետ, ուստի Գյումրիում հավաքագրված 

սեփական եկամուտները միայն մի ուղղղությամբ ծախսել հնարավոր չի լինում), 

համայնքների բյուջեների կեսը կամ կեսից ավելին կազմում են պետբյուջեից տրվող 

դոտացիաները, այդ փաստը մեծացնում է համայնքների կախվածությունն 

իշխանություններից: Գյումրու՝ 2019 թվականի բյուջեի փաստաթղթի համաձայն, 

համահարթեցման սկզբունքով Գյումրուն պետական բյուջեից հատկացված դոտացիան 

կազմել է 2.138.447.200 դրամ17:  Մեր հաշվարկով, այն Գյումրու հաստատված տարեկան 

բյուջեի 59.65%-ն է կազմում:  

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանի արտադրական հզորությունների մեծ մասը 

չպահպանվեցին նաև մարզային, համայնքային իշխանությունների վերահսկողության 

բացակայության պատճառով: Գործարանները, որոնք անմրցունակ էին, վաճառքի 

հանելու  և դրանցից ստացված գումարը տնտեսության զարգացմանն ուղղելու փոխարեն 

փոշիացվեցին, Հայաստանի դիվերսիֆիկացված (բազմաճյուղ) տնտեսությունն արագ 

փլուզվեց, ինչից տուժեց բոլոր ոլորտների զարգացումը, մարդիկ դարձան անվճարունակ, 

նախկին անվճար հիվանդանոցներն ու մանկապարտեզները, բարձրագույն կրթությունը 

շատերի համար դարձան երազանք, կրթությունն արժեզրկվեց, չկար այն շարժիչ ուժը, 

որը մադուն կդրդեր որակյալ կրթություն ստանալու: 

Եզրակացություններ 

 Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների տարեկան ծնողական 

վարձավճարներն հնարավոր էր փոխհատուցել նախորդ տարվա Գյումրու բյուջեի  

                                                             
 

15 Երևանի ինտերակտիվ բյուջե 2019, https://budget.yerevan.am/ 
16 Տե´ս https://www.armstat.am/file/article/nasel_01.01.2018.pdf 
17 Գյումրու բյուջեի 2019 թվականի փաստաթուղթը, 76-րդ էջ, 

http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF 

https://budget.yerevan.am/
https://www.armstat.am/file/article/nasel_01.01.2018.pdf
http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF
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տնտեսված միջոցների հաշվին, սակայն քաղաքում այլ խնդիրներով պայմանավորված  

մանկապարտեզներին զեղչերի համար հատկացվող գումարը չի ավելանում 

Նախորդ տարվա Գյումրու բյուջեի տնտեսված միջոցների հաշվին կարելի էր 

փոխհատուցել Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների 2019 թվականի 

տարեկան ծնողական վարձավճարներն ամբողջությամբ, սակայն այդ գումարները 

ծախսվելու են այլ ուղղությամբ.Գյումրու համար նոր տրանսպորտային միջոցների 

ձեռքբերում և   այլն: Մեր հաշվարկներով տնտեսված գումարներից  60 միլիոն դրամով 

հնարավոր էր ամբողջությամբ փոխհատուցել Գյումրու համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ հաճախող թվով 625 երեխայի տարեկան ծնողական 

վարձավճարները, որոնց համար այն սահմանված է ամսական 8000 դրամ: 

Աուդիտոր Արա Կուրազյանն համարում է՝ օրենսդրորեն մանկապարտեզ հաճախող 

երեխաների վարձը պետք է փոխհատուցվի հաստատված բյուջեի սահմաններում, 

Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների տարեկան ծնողական 

վարձավճարների փոխհատուցումն հնարավոր է, եթե ավագանու որոշմամբ այդ 

գումարը մտցվի բյուջեի ծախսերի մեջ, քանի որ օրենքը թույլատրում է ազատ միջոցները 

ծախսել կապիտալ ծախսումների վրա:  

 Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաները մեծ 

թիվ են կազմում 

«Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության» իրականացրած հետազոտության 

շրջանակներում ուշադրության կենտրոնում ենք պահել ոչ միայն Գյումրին, այլև Շիրակի 

մարզի որոշ այլ համայնքներ, որտեղ մանկապարտեզներ չհաճախող երեխաները մեծ 

թիվ են կազմում: Անդրադառնանք Շիրակի մարզի Անի համայնքի համայնքային 

մանկապարտեզների գործունեությանը: ԿՔՆ-ն գրավոր հարցում էր ուղարկել Անիի 

համայնքապետարան, որտեղից մեզ տրամադրած տեղեկատվության համաձայն, 

համայնքում գործում են 3 համայնքային մանկապարտեզներ, իսկ հաճախող երեխաների 

թիվը 205-ն է: Մանկապարտեզներն աշխատում են տարվա մեջ 11 ամիս, շաբաթական 5 

օր, օրական 8 ժամ, երեխաներին տրամադրվում է երեքանգամյա սնունդ: 

Համայնքապատկան մանկապարտեզներից «Լանջիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում 

ծնողական վարձավճարը  կազմում է 4000 դրամ: Համայնքային բյուջեից համայնքային 

մանկապարտեզներին հատկացված գումարը, ներառյալ աշխատակիցների 

աշխատավարձերը, կոմունալ վարձերի գումարը՝ (գազ, լույս, ջուր, էլեկտրաէներգիա) 

կազմում է 33.208.000 դրամ: Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար գործում են 

ծնողական վարձավճարների զեղչեր՝ տանից երկու երեխա հաճախող սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: Անի 

համայնքում նոր մանկապարտեզներ ունենալու անհրաժեշտություն կա, չնայած զեղչերի 

առկայությանը, համայնքում սոցիալական վատ վիճակով պայմանավորված  ևս 

մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների թիվը փոքր է: Մեր ուսումնասիրությունները 

ցույց տվեցին, որ Անի համայնքում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը շատ 
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մեծ է: Ըստ Անի համայնքի 2018-2022 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրի18, 0-6 

տարեկան բնակչության թիվն համայնքում կազմել է 1759 երեխա: 2019 թվականի 

ապրիլի դրությամբ Անի համայնքում 3-6 տարեկան մանկապարտեզահասակ 

երեխաների թիվը կազմել է 1236-ը, որի վերաբերյալ մեզ բանավոր տեղեկատվություն 

տրամադրեցին Անիի համայնքապետարանից:  

Որպեսզի պարզեինք, թե Անի համայնքում քանի երեխա չի հաճախում համայնքի 

ենթակայության մանկապարտեզներ և համայնքի տարածքում՝ դպրոցներում գործող 

նախակրթարաններ, Շիրակի մարզպետարանի՝ մարզի մանկապարտեզների 

վերաբերյալ տրամադրված ցուցակների հիման վրա հաշվարկեցինք Անի խոշորացված 

համայնքի մանկապարտեզներ և  նախակրթարաններ հաճախող երեխաների ընդհանուր 

թիվը, այն Անի համայնքում կազմեց 382-ը, որից 177-ը դպրոցներում գործող 

նախակրթարաններ հաճախող երեխաների թիվն է, մնացածը՝ համայնքային 

մանկապարտեզներ հաճախողների: Մեր հաշվարկներով, Անի համայնքում 

համայնքապատկան մանկապարտեզներ  և դպրոցներում գործող նախակրթարաններ 

չհաճախող երեխաների թիվը  կազմեց 854-ը: Այս համայնքում 3-6 տարեկան 

մանկապարտեզահասակ երեխաների մոտ 70%-ը համայնքային մանկապարտեզ կամ 

դպրոցում գործող նախակրթարան չի հաճախում: 

Անդրադառնանք Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի մանկապարտեզներին: Ըստ Արթիկի 

համայնքապետարանի, 2019 թվականին համայնքի բյուջեից համայնքային 

մանկապարտեզներին հատկացվել է 127.130.000 դրամ: ԿՔՆ-ի հետազոտողն 

ուսումնասիրել է Արթիկ համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2017-2021 

թվականների հնգամյա ծրագիրը19, որի ուսումնասիրությամբ համայնքում մինչև 1 

տարեկան երեխաների թիվը կազմել է 340-ը, 1-9 տարեկաններինը` 2390-ը: Համայնքում 

0-6 տարեկան մանկապարտեզահասակ երեխաների թվի վերաբերյալ պատկերացում 

կազմելու համար Արթիկի զարգացման ծրագրում թվային ցուցանիշներն առանձին 

աղյուսակով ներկայացված չէր: Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած 

տեղեկատվությամբ, համայնքի համայնքապատկան 4 մանկապարտեզներում 

հաճախում է 420 երեխա, Արթիկի դպրոցում գործող նախակրթարան հաճախող 

երեխաների թիվը 35-ն է, ԿՔՆ-ի տեղեկություններով, Արթիկ համայնքում ևս 30 երեխա 

հաճախում է մասնավոր մանկապարտեզ: Այսպիսով, Արթիկում մանկապարտեզներ և 

դպրոցում գործող նախակրթարան հաճախող երեխաների թիվը 485-ն է: Հաշվի առնելով 

Արթիկում մանկապարտեզահասակ 0-6 տարեկան երեխաների թիվը, որը մեզ է 

տրամադրել Արթիկի համայնքապետարանը՝ թվով 839 երեխա, այս համայնքում 

                                                             
 

18Անի համայնքի 2018-2022  թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիր, աղյուսակ 2-րդ, 

տեղեկատվություն համայնքի առկա բնակչության տարիքային, սոցիալական կազմի և 

զբաղվածության վերաբերյալ 01.01.2018 թվականի դրությամբ, էջ 5-րդ, 

http://anicity.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&dt=Projects 
19Արթիկ համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2017-2021 թվականների հնգամյա 

ծրագիր, համայնքի բնակչության սեռատարիքային կազմը 09.01.17 թվականի դրությամբ,  6-

րդ էջ, http://artik.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=48f4eec6-3359-49a1-a5f5-715668030eb1 

http://anicity.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&dt=Projects
http://artik.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=48f4eec6-3359-49a1-a5f5-715668030eb1
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համայնքապատկան մանկապարտեզներ և դպրոցում գործող նախակրթարան 

չհաճախող երեխաների թիվը կկազմի 354-ը՝ համայնքում հաշվառված 

մանկապարտեզահասակ երեխաների 42.19%-ը: 

Նշենք որ սկզբում Արթիկի համայնքապետարանից մեզ բանավոր տեղեկացրել էին, որ 

հաշվառումը ողջ համայնքի տարածքում չի իրականացվում՝ պարզելու`0-6 տարեկան 

երեխաների թիվը: Համայնքապետարանից պարզաբանել էին, որ ծնողները 

մանկապարտեզներում հերթագրում են երեխաներին,  կարող են հերթագրվածների թիվը 

տրամադրել, սակայն Արթիկի համայնքապետարան գրավոր հարցում ուղարկելուց հետո 

մեզ տրամադրվեց Արթիկի համայնքապատկան մանկապարտեզներ հաճախող  և 

չհաճախող երեխաների թվի վերաբերյալ տեղեկություն: Այս համայնքում 

մանկապարտեզներ չհաճախող երեխաների մեծ թիվը պայմանավորված է ոչ միայն 

ընտանիքների սոցիալական խնդիրներով, մանկապարտեզների շենքային ոչ բավարար 

պայմաններով, այլև  մանկապարտեզներում մսուրային խմբերի բացակայությամբ: 

Արթիկի հնգամյա զարգացման ծրագրի համաձայն, մանկապարտեզները գործում են 

տիպային շենքերում, սակայն ապահովված չեն անհրաժեշտ գույքով, եղածն էլ 

հիմնականում հին է, մանկապարտեզների բակերը, խաղահրապարակներն 

անբարեկարգ են, քիչ են կանաչապատ տարածքները, մանկապարտեզների 

նյութատեխնիկական առկա պայմանները թույլ չեն տալիս ընդգրկելու ավելի շատ 

երեխաներ, չնայած մանկապարտեզ հաճախելու ցանկացողներն ավելի շատ են20: 

ՀՀ «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի21 առաջին մասի բ 

կետով ՏԻՄ-ի լիազորությունների մեջ է մտնում նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

հաշվառման իրականացումը, Կրթության մասին օրենքով, նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների հաշվառումը համայնքի ղեկավարի իրավասությունն է22: 

                                                             
 

20 Տե´ս Արթիկի զարգացման հնգամյա ծրագիր, էջ 8-րդ, ծրագիրը բեռնել այցելելով՝ 

http://artik.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=48f4eec6-3359-49a1-a5f5-715668030eb1 
21Տե´ս ՀՀ «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենք, հոդված 17, 1-ին մասի բ կետ, ՏԻՄ 

լիազորությունները նախադպրոցական կրթության ոլորտում, 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=# 
22Կրթության մասին օրենք, 39-րդ հոդված, 1-ին մասի 2-րդ կետ, 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150066&m=%27%27&sc=# 
23Գյումրու զարգացման 2017-2021 թվականների հնգամյա ծրագրի փոփոխված տարբերակ, 

Գյումրի համայնքի ժողովրդագրական ցուցանիշները, էջ 6-րդ, աղբյուրը՝ Գյումրու 

համայնքապետարան, առ  01.10.2016 թվական,  http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-

community/projects 

 

 

 

 

 

 

http://artik.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=48f4eec6-3359-49a1-a5f5-715668030eb1
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150066&m=%27%27&sc=
http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-community/projects
http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-community/projects
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Գյումրիում մանկապարտեզահասակ երեխաների հաշվառումը ոչ թե համայնքի 

ղեկավարն է իրականացնում, այլ համապատասխան տեղեկատվությունը ձեռք է 

բերվում «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Գյումրու 

տարածքային ստորաբաժանում»-ից: Մանկապարտեզներ չհաճախող երեխաների թիվն 

այս համայնքում ևս մեծ է.մեր հաշվարկով, միայն վերջին 3 տարվա կտրվածքով 

Գյումրիում 3-6 տարեկան մանկապարտեզահասակ երեխաների մոտ 38%-ը 

մանկապարտեզ չեն հաճախում, որը վերը նշված տարիներին մանկապարտեզ 

չհաճախած երեխաների միջինացված ցուցանիշն է,  (Գյումրիում մանկապարտեզներ 

հաճախող և չհաճախող երեխաների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվությանը 

կարող եք ծանոթանալ ստորև կազմված գծապատկերների միջոցով: Գյումրիում 

մանկապարտեզներ հաճախում են հիմնականում 3-6 տարեկան երեխաները): 

 «Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագրի փոփոխված տարբերակ»-ում ներկայացված 

ժողովրդագրական ցուցանիշների համաձայն, քաղաքում 3-6 տարեկան 

մանկապարտեզահասակ երեխաների թիվը կազմել է 4200 երեխա23: Գյումրու 

համայնքապատկան մանկապարտեզների տնօրենների մեծ մասը շեշտում են, որ 

հաստատություններում մսուրային խմբեր չկան:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում տեղադրված «Նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ»-ի`2017 թվականի զեկույցի համաձայն, 2017 թվականին Շիրակի 

մարզում մինչև 1.5 տարեկան երեխաների հաճախելիություն ՆԴՀ-ներ չի գրանցվել, 1.5-

ից մինչև 3 տարեկանների պարագայում  մարզում այդ թիվը կազմել է 391-ը: 3 

տարեկանից սկսած Շիրակի մարզում ՆԴՀ-ներ հաճախող երեխաների թիվը 

նկատելիորեն աճել է՝ 3-5 տարեկանների պարագայում կազմելով 2548-ը, 6 

տարեկանների պարագայում մարզում նախադպրոցական հաստատություններ 

երեխաների հաճախելիությունը կազմել է 2192 երեխա24:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում լույս տեսած նոր զեկույցի համաձայն, նախորդ 

տարի Շիրակի մարզում ի տարբերություն 1.5-ից մինչև 3 տարեկանների տարիքային 

խմբի, մարզում համայնքային և գերատեսչական ՆԴՀ-ներ հաճախած երեխաների 

ամենամեծ թիվը կազմել է 3-5 տարեկանների տարիքային խմբում՝ թվով 2 793 երեխա25: 

Չնայած մանկապարտեզներում մսուրային խմբերի բացակայությանը,  Գյումրու 

քաղաքապետարանը փորձում է նախադպրոցական կրթական համակարգում ընդգրկել 

                                                             
 

 

 

24Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեություն-2017, էջ  8-րդ, ՆԴՀ-ներ 

հաճախող երեխաների թվաքանակն ըստ տարիքի, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 

https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2017_1.pdf 
25 Տե´ս «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-մարտ ամսին», 

համայնքային և գերատեսչական ՆԴՀ-ներ հաճախող երեխաների թվաքանակն 

ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ըստ նրանց տարիքի, 2018 թվական, 208-րդ էջ, 

https://www.armstat.am/file/article/sv_03_19a_5140.pdf  

https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2017_1.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_03_19a_5140.pdf
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նաև 3 տարեկանից ցածր երեխաներին: Գյումրու քաղաքապետարանի կայքում առկա 

տվյալներով, այս տարի մոտ 16 միլիոն դրամ գումար է հատկացվել  1-6 տարեկան 

սոցիալապես անապահով  և հատուկ արտոնություններից օգտվող երեխաների 

ցերեկային խնամքը մանկապարտեզներում կազմակերպելու համար՝ ապահովելով 

վերջիններիս վարձավճարների  պահպանման ծախսերի փոխհատուցումը26:  

Նախադպրոցական կրթության մասին օրենքը սահմանում է՝ նախադպրոցական 

կրթությունը կարող է կազմակերպվել նաև տնային պայմաններում27, սակայն 

հասակակիցների հետ շփվելու, դպրոցում, հետագա կյանքում հաջողակ լինելու 

տեսանկյունից երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկելը կարող է անփոխարինելի դեր 

ունենալ, իսկ որևէ համայնքում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների մեծ թիվը 

բնութագրում է տվյալ համայնքի սոցիալ-տնտեսական վատթար իրավիճակը, 

աղքատության բարձր մակարդակը, կանխատեսում է գալիք սերնդի կրթվածության  և 

զարգացվածության ցածր մակարդակը: Երբեմն համայնքների ղեկավարները 

քաջատեղյակ լինելով  խնդրին անուշադրության են մատնում այն, մինչդեռ  

մանկապարտեզներ մեծ թվով երեխաների չհաճախելու դեպքում ապագայում բարձր 

որակավորման մասնագետներ, հզոր տնտեսություն ունենալն անհնար է:  

 Որոշ գյուղական համայնքներում մանկապարտեզների բացակայությունը 

երեխաներին մանկապարտեզներ չուղարկելու պատճառ 

Մանկապարտեզների վերաբերյալ Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած ցուցակների 

ուսումնասիրության արդյունքում եզրահանգեցինք՝ որոշ փոքր համայնքներում  

համայնքապատկան կամ մարզպետարանի ենթակայության մանկապարտեզներ չկան:  

Անի խոշորացված համայնքի Լուսաղբյուր գյուղի մանկապարտեզը չի շահագործվում,  

ըստ Լուսաղբյուրի զարգացման ծրագրում առկա տեղեկատվության, այն 

հիմնանորոգման կարիք ունի28: Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի  

սպորտի վարչությունից բանավոր կարգով տրամադրված տեղեկատվության համաձայն, 

Շիրակի մարզի Հայկասար, Լուսակերտ, Գետափ, Տուֆաշեն, Հովտաշեն, Անիպեմզա, 

Անի կայարան կամ Անիավան՝  (վերջին երկուսն Անի համայնքի կազմում են գտնվում), 

Լեռնուտ, Փոքրաշեն, Կապս (Կապսի վթարային դպրոցում նախակրթարան բացելն 

հնարավոր չէ, այն Մարմաշեն խոշորացված համայնքի կազմում է գտնվում), Կրաշեն 

գյուղերում մարզպետարանի ենթակայության նախակրթարաններ չկան: Ըստ Շիրակի 

մարզպետարանի, այս  փոքր գյուղերում համայնքապատկան մանկապարտեզներ 

ունենալու անհրաժեշտություն  չկա. գյուղ կա, որը մանկապարտեզահասակ 10 երեխա 

                                                             
 

26 Տե´ս Գյումրու 2019 թվականի բյուջեի ծրագիրը, էջ 55, «Նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների համաֆինանսավորում և սոցիալապես անապահով երեխաների վարձի 

փոխհատուցում», http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF  
27Նախադպրոցական կրթության մասին օրենք, ընդունված 2005 թվականի նոյեմբերի 15-ին, 

հոդված 23-րդ, երեխայի իրավունքները նախադպրոցական կրթության ոլորտում,  2-րդ մասի 

բ կետ, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=# 
28 Տե´ս Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման ծրագիրը 

հետևյալ հղումով՝ http://shirak.mtad.am/files/docs/24990.pdf 

http://www.gyumricity.am/data/Announcements/29.11.18/byuje%202019.PDF
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=32685&m=%27%27&sc=
http://shirak.mtad.am/files/docs/24990.pdf
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ունի: Բացի այդ, փոքր գյուղերում համայնքապատկան մանկապարտեզ ունենալը զգալի 

ծախսեր է ենթադրում: Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչությունից մեզ 

տեղեկացրեցին, որ Շիրակի մարզի Ցողամարգ, Վարդաքար, Ախուրիկ գյուղերի 

դպրոցներում նախակրթարաններ են բացվելու: Կրթության և գիտության 

նախարարություն ուղարկված ԿՔՆ-ի հարցմանն ի պատասխան ստացված 

պարզաբանման մեջ, սակայն Վարդաքարի դպրոցում նախակրթարանի բացման մասին 

խոսք չկար, նշված էր հետևյալը.«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի «Դպրոցին 

երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և հավասար մեկնարկային 

հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 2019-2020 

ուսումնական տարվա ընթացքում նախակրթարաններ կհիմնվեն Շիրակի մարզի 

Ցողամարգի, Ախուրիկի, Կրասարի և Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոցներում: 

Հաստատություններին տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը կազմում է 

22.000 ԱՄՆ դոլլարին համարժեք դրամ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքի շուրջ 75%-ը 

կազմում է դրամաշնորհի գումարը, մնացած 25%-ը՝ համայնքի  ծնողական 

ներդրումները:  

2008-2018 թվականների ընթացքում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության 

բարձրացում և հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» 

ենթաբաղադրիչի շրջանակներում Շիրակի մարզում իրականացվել են նոր 

նախակրթարանների հիմնման 72 միկրոծրագրեր»: 

 Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում մանկապարտեզների շենքերն 

հիմնանորոգման կարիք ունեն 

Գյումրիում որոշ համայնքային մանկապարտեզների շենքեր ոչ միայն հիմնանորոգման 

կարիք ունեն, այլև առկա են տնակային պայմաններում գործողները՝ «Սուրբ Մարիամ», 

«Զանգակ» և «Ծիածան» մանկապարտեզներ: Այս առումով իրավիճակը բարվոք չէ նաև 

մարզի այլ համայնքներում: Չնայած Արթիկի 580 միլիոնանոց բյուջեից այս տարի 

համայնքային մանկապարտեզներին հատկացված մեծ գումարին, այն չի բավարարում 

մանկապարտեզների շենքերի ամբողջական հիմնանորոգման աշխատանքներ 

իրականացնելուն: Արթիկում համայնքապատկան մանկապարտեզների շենքերը մոտ 40 

տարվա պատմություն ունեն: Համայնքապետարանից հավաստիացնում են՝ համայնքի 

միջոցներով համայնքապատկան մանկապարտեզների նոր պատուհաններն են 

տեղադրվում, խմբասենյակներն են վերանորոգվում, սակայն այս գումարի 

շրջանակներում, որը նաև համայնքային մանկապարտեզների այլ ծախսերն հոգալու 

համար է տրամադրվել, դրանց բոլոր շենքերը հիմնովին վերանորոգել հնարավոր չէ:  

Առաջարկություններ 

 Առաջարկություն Գյումրու քաղաքապետին, ավագանուն 

Հաշվի առնելով նախադպրոցական կրթության կարևորությունը 

մանկապարտեզահասակ երեխաների համակողմանի զարգացման հարցում, ծնողական 

վարձավճարների մուծման դժվարությունները, Գյումրու բոլոր մանկապարտեզահասակ 

երեխաների՝ նախադպրոցական կրթության ոլորտում ներգրավման 

անհրաժեշտությունը, Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների տարեկան 

ծնողական վարձավճարների կեսն համայնքային բյուջեից փոխհատուցելու նպատակով 
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ՏԻՄ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի29 և ՀՀ բյուջետային համակարգի 

մասին օրենքի 33-րդ  հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի 30 համաձայն, քննարկել Գյումրու 

բյուջեում  վերաբաշխումներ կամ փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը: 

«Կոմպասս» գիտահետազոտական կենտրոնի նախագահ, տնտեսագետ Ղարիբ 

Հարությունյանն իր փորձագիտական կարծիքն է արտահայտում՝ նշելով, որ ավագանու 

որոշմամբ համայնքային բյուջեում հնարավոր է ցանկացած կառուցվածքային 

փոփոխությունների իրականացում: Ըստ բանախոսի, թեև օրենքը չի սահմանում, մինչև 

քանի տոկոսի սահմաններում այն կարող է իրականացվել, սակայն նախընտրելի է 

համայնքային բյուջեում փոփոխությունների կատարում մինչև 3%-ի սահմաններում:  

Ղ.Հարությունյանի պնդմամբ, այս տարի Գյումրու ճանապարհաշինական 

աշխատանքներից մեծ գումարներ կան տնտեսված: Կարելի է Գյումրիում սոցոլոգիական 

հարցում անցկացնել, կնախընտրեին տնտեսված գումարները ծախսվեր նոր փողոցների 

շինարարությա՞ն, թե՞ մանկապարտեզների վարձերի փոխհատուցման համար: 

Գյումրու քաղաքապետարանի՝ ԿՔՆ-ին տրամադրած գրավոր տեղեկատվությամբ,  2019 

թվականին համայնքային մանկապարտեզների տարեկան ծնողական վարձավճարները 

զեղչերի կիրառման դեպքում կազմում են 193.638.000 դրամ, այդ գումարը կազմում է 

Գյումրու համայնքային բյուջեի 4.88%-ը: Մեր հաշվարկով համայնքային 23 

մանկապարտեզի վարձավճարների միջին գինն ու տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 

համայնքապատկան մանկապարտեզ երեխաների հաճախելիության միջին թիվն հիմք 

ընդունելով Գյումրու 23 համայնքային մանկապարտեզների տարեկան ծնողական 

վարձավճարների կեսը (համայնքապետարանի կողմից մանկապարտեզներին 

հատկացված զեղչերի գումարն հանած) կազմում է Գյումրու վարչական բյուջեի 

ծախսային մասի 2.82%-ը: 

 Առաջարկություն Գյումրու ավագանուն 

Շիրակի մարզի Արթիկ և Ախուրյան համայնքների համայնքապատկան 

մանկապարտեզների օրինակով քննարկել Գյումրու համայնքային 

մանկապարտեզներում միասնական, համեմատաբար ցածր սակագին սահմանելու 

հնարավորությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի մանկապարտեզների տարեկան 

վարձավճարների մի մասը փոխհատուցել համայնքային բյուջեից:  

Պահպանելով համայնքային մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների 

զեղչային համակարգը որպես հնարավոր տարբերակներից մեկը կարելի է Գյումրու 

համայնքային մանկապարտեզներում սահմանել միասնական ծնողական վարձավճար՝ 

ամսական  3700 դրամի չափով, (իրական ծնողական վարձավճարը պայմանականորեն 

ընդունենք 7400 դրամ, որի կեսը  տարվա ընթացքում համայնքային մանկապարտեզ 

հաճախող յուրաքանչյուր երեխայի համար փոխհատուցելու է Գյումրու 

                                                             
 

29ՏԻՄ օրենք,  18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5665&lang=arm 
30ՀՀ օրենքը բյուջետային համակարգի մասին, ընդունված ԱԺ-ի կողմից 24.06.1997 

թվականին, 33-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասեր, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150079  

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5665&lang=arm
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150079
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քաղաքապետարանը): Այս դեպքում,  տարեկան հաճախելիության միջին թվով հաշված 

23 համայնքային մանկապարտեզ հաճախող 2143 երեխայի համար տարեկան ծնողների 

վճարած վարձավճարը, որը փոխանցվում է Գյումրու քաղաքային բյուջե կկազմի 

95.149.200 դրամ, այդքան գումար էլ տարեկան համայնքային բյուջեից պետք է 

փոխհատուցվի համայնքային մանկապարտեզներին, որը Գյումրու ընդհանուր բյուջեի 

2.65%-ը կկազմի: 

Շիրակի մարզպետարանի Տեղական ինքնակառավարման  և հանրապետական 

գործադիր մարմինների հարցերով վարչությունում առաջարկել են համայնքային 

մանկապարտեզներում միասնական վարձավճարների սահմանման հարցը քննարկել 

Գյումրու քաղաքապետարանի հետ: Շիրակի մարզպետարանի վերը նշված վարչության 

աշխատակցի հետ քննարկման արդյունքում եկել ենք եզրահանգման, որ ամբողջությամբ 

համայնքային բյուջեից փոխհատուցել Գյումրու համայնքային մանկապարտեզների 

տարեկան ծնողական վարձավճարներն այս պահին հնարավոր չէ: Վարչությունում 

պարզաբանում են՝ Գյումրու բյուջեի ուսումնասիրությունն է ցույց տվել, եթե այդ ծախսն 

ամբողջությամբ կատարվի, քաղաքի համար անհետաձգելի այլ ծախսեր չեն կարող 

իրականացվել, քանի որ համայնքում առկա են նաև այլ խնդիրներ: 

 Առաջարկություն Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների տնօրեններին 

Անհրաժեշտ է հաստատությունների մանկավարժական խորհուրդների նիստերում, 

ծնողական ժողովներում քննարկել միասնական ծնողական համեմատաբար ցածր, 

միևնույն վարձավճարների հաստատման հնարավորությունը: Առաջարկը ենթադրում է 

համայնքային մանկապարտեզների տարեկան ծնողական վարձավճարների որոշ մասի 

փոխհատուցում համայնքային բյուջեից: Մանկապարտեզների բոլոր տնօրենների 

համաձայնության դեպքում մեկ ընդհանուր առաջարկություն ներկայացնել Գյումրու 

քաղաքապետարան` հարցն ավագանու նիստի օրակարգում քննարկելու: Այս հարցում 

նախևառաջ պետք է հաշվի առնել մանկապարտեզ հաճախող երեխաների  ծնողների 

կարծիքները: 

 Առաջարկություն Շիրակի մարզի համայնքապետերին 

Համայնքապետերի կողմից համայնքապետարանների համապատասխան բաժինների 

միջոցով նախադպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումն իրականացնելիս 

համապատասխան թվային տվյալները զետեղել համայնքապետարանների կայքերում: 

Շիրակի մարզի մի շարք համայնքների պաշտոնական կայքերի ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզվել է, որ վերը նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հին 

տարեթվերի է`առկա համայնքների զարգացման ծրագրերում: Միայն համայնքային 

մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների ընդհանուր թիվը ներկայացնելը թերի 

հաշվառման իրականացում է: Հաշվառում իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվառել 

համայնքի բոլոր բնակելի տների մանկապարտեզահասակ երեխաներին: Կրթության 

մասին օրենքով նախադպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումն համայնքի 
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ղեկավարի իրավասությունն է,31 սակայն այս գործընթացի իրականացման հարցում մեծ 

համայնքներում առկա են որոշակի խնդիրներ:  Շիրակի մարզի որոշ համայնքապետեր 

ԿՔՆ-ին տեղեկացրել են,  թեև օրենքի առկայությանը, համայնքապետարանների կողմից 

մանկապարտեզահասակ երեխաների հաշվառման իրականացումը դժվարությունների 

հետ է կապված. կարող են լինել քաղաքից բացակայող, մի թաղամասից մյուսը 

տեղափոխվող ընտանիքներ, ծնողների կողմից իրենց մանկապարտեզահասակ 

երեխաների թվի վերաբերյալ ոչ ճշգրիտ տվյալների տրամադրում, 

մանկապարտեզահասակ երեխաների հաշվառման իրականացման համար 

համայնքապետարաններում ոչ բավարար թվով աշխատակիցների առկայություն  և այլն, 

ուստի մեծ համայնքներում համայնքապետերը համայնքապետարանների կողմից 

հաշվառման իրականացման փոխարեն մեծամասամբ նախընտրում են 

մանկապարտեզահասակ երեխաների թվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ձեռք բերել  

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության 

ստորաբաժանումներ»-ից և ոչ ծննդատներից, որտեղ ծնունդների գրանցմանը զուգահեռ 

կարող են գրանցվել նաև նորածին երեխաների մահվան դեպքեր, ուստի ձեռք բերված 

տվյալները կարող են լինել ոչ ճշգրիտ: 

 Առաջարկություն Շիրակի մարզպետարանին 

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի`օրենքի վերածվելու 

դեպքում Շիրակի մարզպետարանը պետք է վերահսկի, որպեսզի մարզն ընդգրկող  

համայնքներում մանկապարտեզահասակ երեխաների հաշվառումը պատշաճ կերպով 

իրականացվի:   «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ  նոր օրենքի նախագծի 21-րդ 

հոդվածով սահմանված է32.«Մարզպետարանը համակարգում  և հսկողություն է 

իրականացնում նախադպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման գործընթացի, 

ուսումնական հաստատություններում նրանց ընդգրկման նկատմամբ», մինչդեռ 

«Նախադպրոցական կրթության մասին» գործող օրենքում մանկապարտեզահասակ 

երեխաների հաշվառման գործընթացի հանդեպ մարզպետարանների վերահսկողության 

անհրաժեշտության վերաբերյալ  որևէ կետ սահմանված չէ: Բացի այդ, Կրթության մասին 

օրենքով սահմանվում է33, որ մարզպետը վերահսկում է նախադպրոցական և 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին 

օրենսդրության  և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած 

նորմատիվ ակտերի կատարումը: 

 

 

                                                             
 

31 Տե´ս Կրթության մասին օրենք, հոդված 39, 1-ին մասի 2-րդ կետ, 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=155545 
32«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ  նոր օրենքի նախագիծ, 21-րդ 

հոդված`նախադպրոցական կրթության բնագավառում մարզպետարանի իրավասությունը, 

հեղինակ ԿԳՆ, քննարկվել է 15.03.2019-31.03.2019, https://www.e-draft.am/projects/1574/about 
33 Տե´ս Կրթության մասին օրենքը, hոդված 38-րդ` hանրակրթության բնագավառում 

մարզպետի իրավասությունը, http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=155545 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=155545
https://www.e-draft.am/projects/1574/about
http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=155545
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 Առաջարկություն ՀՀ կրթության  և գիտության նախարարությանը 

Հանրապետությունում նախադպրոցական կրթության ոլորտի զարգացմանն ուղղված 

քաղաքականությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու և մանկապարտեզներում  

ավելի մեծ թվով մանկապարտեզահասակ երեխաների ընդգրկման նպատակով ԿԳՆ-ն 

պետք է տիրապետի Երևանում, յուրաքանչյուր մարզում մանկապարտեզներ  հաճախող  

և չհաճախող երեխաների թվի վերաբերյալ տեղեկատվությանը՝ այդպիսով 

ընդհանրացնելով, թե հանրապետությունում քանիսն են մանկապարտեզ հաճախող  և 

չհաճախող երեխաները, «Նախադպրոցական կրթության մասին» նոր օրենքի նախագծի՝ 

օրենքի վերածվելու դեպքում, այս հարցում սերտորեն համագործակցելով 

մարզպետարանների հետ: 

 Առաջարկություն ՀՀ ԱԺ-ին, ՀՀ կառավարությանը 

ՀՀ ԱԺ համապատասխան հանձնաժողովների նիստերում անհրաժեշտ է քննարկել 

համայնքներին եկամտահարկից, շահութահարկից մասհանումներ կատարելու հարցը: 

Այդ նպատակով կառավարությունը կարող է փոփոխություններ մտցնել այս տարվա 

պետական բյուջեի մասին օրենքում: Անհրաժեշտ է ամեն տարվա պետական բյուջեի 

մասին օրենքով համայնքներին եկամտահարկից, շահութահարկից մասհանումներ 

կատարել` կիրարկել ՏԻՄ օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 1-ին կետի բ և գ 

ենթակետերը՝34 ի շահ համայնքների զարգացման: Թեև համայնքների ֆինանսական 

հնարավորությունների հավասարությանն ու զարգացմանն է ուղղված  ֆինանսական 

համահարթեցման մասին35 ՀՀ օրենքը, սակայն Երևան քաղաքի համեմատ ՀՀ-ում մյուս 

համայնքները շատ թույլ են զարգացած և  ամեն տարի պետբյուջեից հատկացվող  

դոտացիան չի բավարարում համայնքներում առկա հիմնախնդիրները կարգավորելու: 

Հետազոտության գործիքակազմ՝ հարցաշար, գրաֆիկական պատկերներ, աղյուսակներ 

Հարցեր ուղղված Գյումրու քաղաքապետարանին 

Հարց՝ անդրադառնանք Գյումրու բյուջեի կառուցվածքին, ո՞ր  ոլորտներին է առավել մեծ 

գումարներ հատկացվում քաղաքի  բյուջեից, տարբեր ոլորտներին ուղղված 

հատկացումներն հարկավոր է նշել տոկոսներով: 

Պատասխան՝ հիմնականը կոմունալ ոլորտն է (աղբահանություն, լուսավորություն  և 

այլն), համայնքապատկան կառույցները:  

Հարց՝ հնարավո՞ր է Գյումրու բյուջեի կառուցվածքում այնպիսի փոփոխություններ 

իրականացնել, որի արդյունքում որոշ ծախսեր կրճատվեին, փոխարենն 

համայնքապատկան մանկապարտեզներին հատկացվող գումարներն ավելանային, 

ամբողջությամբ կամ մասնակի փոխհատուցվեր հաճախող երեխաների տարեկան 

ծնողական վարձավճարները, մինչև քա՞նի տոկոսի սահմաններում է  թույլատրելի 

բյուջեի կառուցվածքում փոփոխությունների իրականացումը: 

                                                             
 

34Տե´ս  ՏԻՄ օրենք,  86-րդ հոդված, համայնքի բյուջեի ձևավորման աղբյուրները, 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5665&lang=arm 
35Տե´ս  ՀՀ օրենքը ֆինանսական համահարթեցման մասին, հոդված 2-րդ,  ընդունված է 2016 

թվականի հոկտեմբերի 20-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=118597  

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5665&lang=arm
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=118597
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Պատասխան՝ բյուջեն կազմվում է հատուկ մշակված ձևով, կատարվում է պարտադիր 

լիազորություններ: Հնարավոր չէ պարտադիր լիազորության ծախսը կրճատել մեկ այլ 

ծախս ավելացնելու նպատակով: 

Հարց՝  համայնքապատկան մանկապարտեզներ չհաճախող երեխաների թվի վերաբերյալ 

քաղաքապետարանն ինչպիսի՞ տեղեկություններ ունի, քաղաքապետարանն հաշվառե՞լ 

է Գյումրիում մանկապարտեզահասակ քանի երեխա կա, ովքեր չեն հաճախում 

համայնքապատկան մանկապարտեզներ: 

Պատասխան՝  նման հաշվառում չի իրականացվել:  

 Հարց՝ Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում՝ Ախուրյանում, Արթիկում       

համայնքապատկան մանկապարտեզների  համար  գործում է միասնական գնային 

համակարգ՝ Արթիկում 6000, Ախուրյանում՝ 3000 դրամ, ինչո՞վ կպայմանավորեք 

Գյումրիում համայնքապատկան մանկապարտեզների  hամեմատաբար բարձր գները: 

Պատասխան՝ վարձավճարները հաշվարկվում են ելնելով կոմունալ և սննդի համար 

անհրաժեշտ ծախսերից: 

Հարց՝ եթե  Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզներում սահմանվի 

միասնական, ավելի ցածր վարձավճար, (պայմանականորեն ընդունենք 5000 դրամ) 

ծնողական տարեկան վարձավճարների մյուս մասի՝ Գյումրու բյուջեից փոխհատուցման 

պայմանով, որքանո՞վ է իրատեսական այսպիսի ծրագրի իրականացումը: 

Պատասխան՝  այդպիսի ծրագրի իրականացումն իրատեսական չէ: 
Հարց՝  Ձեր կարծիքով  ի՞նչ միջոցներով կարող են ՀՀ իշխանություններն աջակցել վերը 

նշված հիմնախնդրի կարգավորմանը, որն առկա է նաև ՀՀ մյուս համայնքներում, բացի 

մայրաքաղաք Երևանից, որտեղ համայնքապատկան մանկապարտեզներն անվճար են: 

Պատասխան՝ իշխանությունների փոխարեն մենք չենք կարող Ձեր կողմից նշված հարցին 

պատասխանել: 

Հարց՝  վերջերս Գյումրու քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հանրային քննարկման36 

ժամանակ անդրադարձ կատարվեց  Գյումրու բյուջեում առկա ազատ միջոցներին, որը 

կազմում է 339 միլիոն դրամ, տնտեսված գումարների շնորհիվ երբևէ զեղչվե՞լ են 

մանկապարտեզների վարձավճարները: 

Պատասխան՝   նախակրթարաններում վարձավճարի զեղչային համակարգ այս պահին 

էլ կիրառվում է:  

Հարց՝  2018 թվականի համեմատ Գյումրու 2019 թվականի բյուջեում պլանավորվել է 

68.763.700 դրամ  սեփական եկամուտների աճ, (ըստ Շիրակի մարզպետարանի 

տրամադրած տեղեկատվության) վերջին երեք տարում միասին վերցրած որքանո՞վ են 

աճել Գյումրու բյուջեի սեփական եկամուտները, ինչպիսի՞ խնդիրներ են լուծվել դրանց 

հաշվին, կանխատեսելի՞ է, որ հետայսու Գյումրու բյուջեում սեփական եկամուտների 

                                                             
 

36Տե´ս հանրային բաց լսում և քննարկում Գյումրու քաղաքապետարանում, Գյումրու 

քաղաքապետարանի տեսանյութերի յութուբյան ալիք, 

https://www.youtube.com/watch?v=EzGtRFqCiDI  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EzGtRFqCiDI
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աճը շարունակական է լինելու և դրա շնորհիվ համայնքային մանկապարտեզներում 

հնարավոր կլինի որոշակիորեն նվազեցնել վարձավճարները: 

Պատասխան՝  Գյումրու բյուջեի սեփական եկամուտների աճի մասով 

տեղեկատվությունը տեղադրված է քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում: 

Գյումրու բյուջեում սեփական եկամուտների աճը շարունակական է լինելու, թե ոչ՝ 

հնարավոր չէ կանխատեսել: Եթե աճ լինի՝ հնարավոր չի լինի գումարները ծախսել միայն 

մեկ ուղղությամբ:  

Հարցեր Գյումրու ավագանու ԳԱԼԱ խմբակցության ղեկավար Արմենուհի Վարդանյանին 

Հարց` 2017 թվականին Ձեր խմբակցությունը պատրաստել էր ՀՀ կառավարության 

ղեկավարին ուղղված ուղերձի նախագիծ, որի համաձայն, Գյումրիում 1700-1800 երեխա 

զրկված է եղել համայնքապատկան մանկապարտեզներ հաճախելու 

հնարավորությունից: Ինչպե՞ս է հնարավոր եղել պարզել նախակրթարաններ չհաճախող 

երեխաների թիվը, արդյո՞ք նրանց մեծամասնությունը տնակներում բնակվող երեխաներ 

են: Իրականացրե՞լ եք ուսումնասիրություն, թե այժմ որքան է Գյումրու 

համայնքապատկան մանկապարտեզներ չհաճախող 1-6 տարեկան երեխաների թիվը: 

 Պատասխան՝ նախագիծը կազմելիս մենք հենվել ենք Շիրակի մարզպետարանի 

կրթության վարչությունից  և Գյումրու քաղաքապետարանի կրթության բաժնից 

ստացված տվյալների վրա: Ոլորտում ցավոք, լուրջ ուսումնասիրություն արված չէ, վերը 

նշված մանրամասների վերաբերյալ հստակ թվային տվյալներ ներկայացնելու համար: 

Սակայն վստահ եմ, որ մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների մեծ մասը սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներում են ապրում: Առահասարակ, հաշվի առնելով Գյումրիում 

առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, այս խնդիրն առնչվում է բոլորին: 

Չտարանջատենք, համատարած գործազրկության և աղքատության պայմաններում 

յուրաքանչյուր ընտանիքի համար էլ դժվար է ամսական 7-8000 դրամ վարձավճար տալ՝ 

իր երեխային կամ առավել ևս երեխաներին մանկապարտեզ տանելու համար: Մինչդեռ 

յուրաքանչյուրին է վերաբերվում սահմանադրորեն ամրագրված՝ կրթություն ստանալու 

իրավունքը: Մարզերի  և մայրաքաղաք Երևանի միջև առկա խայտառակ 

խտրականությունը վերացնելուն ուղղված գործնական քայլեր ցավոք մենք չենք տեսնում: 

Երևանում յուրաքանչյուրը, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, ունի 

հնարավորություն իր երեխային մանկապարտեզ տանելու, հետո նաև՝ ավելի 

պատրաստված՝ դպրոց: Հասկանալի է, որ մանկապարտեզ չհաճախող երեխան դպրոց է 

գնում անպատրաստ: Բազմաթիվ զրույցներ և քննարկումներ են եղել, երբ 

մանկավարժները բարձրաձայնել են այն դժվարությունների մասին, որոնց բախվում են 

մանկապարտեզային օղակը չանցած,  միանգամից դպրոց ոտք դրած երեխաները: 

Խնդիրը մի քանի անգամ բարձրաձայնվել է թե՛ նախորդ իշխանությունների 

պաշտոնավարման ժամանակ, թե՛ ներկայիս: Մենք ներկայացրել ենք հարցը, որ 

համայնքային միջոցները սուղ են՝ այս խնդիրը լիարժեք լուծելու համար, որ հարկավոր է 

պետական աջակցություն և  ուշադրություն, հարցին լուծում տալու համար: 

Հարց՝ երբ  Գյումրու համայնքապատկան նախակրթարաններն անվճար դարձնելու 

հարցն առաջ քաշվեց, իրականացրե՞լ էիք ուսումնասիրություն, որի համաձայն, Գյումրու 

բյուջեից հնարավոր է ամբողջությամբ փոխհատուցել համայնքապատկան 
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մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների տարեկան ծնողական վարձավճարները կամ 

Գյումրու բյուջեի վերլուծություն՝ հասկանալու համար, համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ հաճախող քանի երեխա կարող է օգտվել զեղչերից  և քանիսը: 

Պատասխան՝ զեղչերից շատ քիչ թվով երեխաներ են օգտվում, նախորդ տարի թիվը 

փոքր-ինչ ավելացավ, բայց միևնույն է, գոհացնող չէ: Ընդամենը 300 երեխա կարող է 

օգտվել զեղչային համակարգից: Հարցը միշտ է քննարկվել համայնքային 

իշխանությունների հետ, թե ինչ հնարավոր ուղիներ և ելքեր կան ծնողների հոգսը 

թեթևացնելու: Երկրորդ, քաղաքի համար շուրջ 3 մլրդ դրամ բյուջեն մեծ չէ և լիարժեք, 

այդ ծախսերը համայնքն իր վրա վերցնել չի կարող: Նախագծով ԳԱԼԱ խմբակցությունը 

առաջարկում էր, որ կառավարությունը պետական բյուջեից տրամադրեր պետական 

դրամաշնորհ, որ հնարավոր լիներ ապահովել մանկապարտեզահասակ երեխաների 

անվճար նախնական կրթությունը: Երևանի բյուջեն ավելի քան 83 մլրդ դրամ է. բախվում 

ենք ահռելի տարբերության  և մեղմ ասած, արդարացի չէ ասել, որ ինչպես Երևանը, 

այնպես էլ համայնքները պետք է կարողանան իրենց բյուջեի միջոցներով լուծել այս 

հարցը: 

Հարց՝   Ձեր խմբակցության նախաձեռնությամբ Գյումրի համայնքի ավագանին ուղերձ էր 

հղել ՀՀ նոր իշխանություններին պետբյուջեից կամ այլ հնարավոր միջոցներից ամեն 

տարի Գյումրուն 200 միլիոն դրամից ավել սուբվենցիայի (պետական նպաստ կամ 

դրամական օգնություն) տրամադրման: Ինչպիսի՞ արձագանք է ստացել Ձեր դիմումը: 

Պատասխան՝  բովանդակային առումով ոչ մի նոր բան չկա պատասխան արձագանքում: 

ՀՀ կառավարությունից ի պատասխան Գյումրիի ավագանու կողմից ուղարկված ուղերձի 

նախագծի, հայտնել են.«Համայնքի մանկապարտեզահասակ երեխաների անվճար 

նախնական կրթությունը մեկ տարվա ընթացքում ապահովելու նպատակով ՀՀ 

պետական բյուջեից  և այլ հնարավոր միջոցներից տարեկան 259.0 մլն դրամ 

հատկացնելու հարցի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ համաձայն «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի` մանկապարտեզների 

գործունեության, դրանց շահագործման, նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը  և 

կառավարումը հանդիսանում է համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունը, ուստի 

նշված ծախսերը ենթակա են իրականացման համապատասխան համայնքի բյուջեի 

միջոցների հաշվին»: Ուղերձի պատասխանում միաժամանակ, հայտնում են, որ ՀՀ 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքին ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեով՝ 

«Նախադպրոցական կրթություն» միջոցառման գծով նախատեսվել է 49,2 մլն դրամ՝ 10 

դպրոցներում ավագ նախադպրոցական տարիքի 397 երեխայի կրթության համար 

(ներառյալ դպրոցական սննդի գծով ծախսը), համաձայն երեխաների թվաքանակի 

վերաբերյալ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից ներկայացված տվյալների: 

Հարց՝   նշեցիք՝ Երևանի բյուջեն 83 մլրդ դրամ է կազմում: Նախկինում, երբ Հայաստանն 

ուներ հզոր արդյունաբերություն, որի մեծ մասը փոշիացվեց, մարզերի և Երևանի միջև 

զարգացվածության ահռելի տարբերություն չկար: Ըստ Ձեզ, ինչու՞ այժմ մյուս 

համայնքներն ի տարբերություն Երևանի, տնտեսապես չեն զարգանում: 

Պատասխան՝ որովհետև մարզերը տնտեսապես զարգացնելու ուղղությամբ օրվա 

իշխանությունները գործնական քայլեր չեն ձեռնարկել: Համայնքների համաչափ 
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զարգացման վերաբերյալ միայն նախընտրական ծրագրերում ենք կարդացել, ուրիշ 

ոչինչ: Իրականում համայնքները շարունակ դատարկվել են: Համատարած 

աղքատության  և գործազրկության պայմաններում շատերի համար չկա այլ ճանապարհ, 

քան բռնել արտագաղթի ճանապարհը: Սա իսկապես ցավոտ հարց է: Շիրակի մարզում 

կան գյուղեր, որտեղ սովորում է 1-2 աշակերտ: Լեռնուտ, Սալուտ, Սարապատ, 

Կաքավասար, Զարիշատ, Հովտուն.այս համայնքներում բառի ուղիղ իմաստով մատների 

վրա կարելի է հաշվել աշակերտների  թիվը՝ լավագույն դեպքում 5-6 աշակերտի մասին 

կարող է խոսք գնալ: Սա աղետ է, ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիք:  

Տարեցտարի նման դպրոցների թիվն ավելանում է: Երկրի զարգացման հենքը ուժեղ 

համայնքներն են, չդատարկվող գյուղը, հողին կառչած գյուղացին: Ի՞նչ է արվում, որ մենք 

ունենանք զարգացող համայնքներ.անկեղծ ասած՝ չգիտեմ: Հետհեղափոխական 

Հայաստանում էլ ես չեմ կարող ուրվագծել, թե տարածքային կառավարման ի՞նչ 

ծրագրով են առաջնորդվում նոր իշխանությունները, որպեսզի Երևան քաղաքից զատ 

տեսնենք, զգանք փոփոխություններ նաև գյուղերում  և քաղաքներում:  

Հարց՝ Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում՝ Ախուրյանում, Արթիկում 

համայնքապատկան մանկապարտեզների համար միասնական, համեմատաբար ցածր 

սակագին է սահմանված, այս համայնքների բյուջեն էլ մեծ չէ, սակայն 

համայնքապատկան մանկապարտեզները երեխաների համար ավելի մատչելի են: 

Հնարավո՞ր է առաջիկա 2-3 տարում Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզների 

համար միասնական, ավելի ցածր սակագին սահմանել կամ յուրաքանչյուր 

համայնքապատկան մանկապարտեզում սահմանված ծնողական վարձավճարը փոքր 

չափով նվազեցնել: 

Պատասխան՝  հարկավոր է քննարկել, հասկանալ հնարավորություններն ու ուղիները: 

Սակայն, ես մնում եմ այն կարծիքին, որ համակարգային մոտեցմամբ պետք է լուծել 

խնդիրը: Տարածքային կառավարման, կրթության նախարարությունը պետք է քննարկեն 

հարցը: Համայնքների զարգացումից ենք խոսում, բայց երբ առաջ ես քաշում հարցը, նոր  

և նախկին իշխանությունները մատնացույց են անում համայնքների գերաղքատիկ 

բյուջեներին: Սա ամենևին չի խոսում դատարկվող բնակավայրերը զարգացնելու 

պատրաստակամության մասին: 

Հարց՝  Գյումրու  նախորդ տարվա բյուջեից տնտեսված գումարի մեծ մասով հնարավոր 

էր փոխհատուցել 2019 թվականի համայնքապատկան մանկապարտեզներ հաճախող 

երեխաների տարեկան ծնողական վարձավճարներն ամբողջությամբ, սակայն, ըստ 

մասնագետների, այս հարցում առկա է օրենսդրական արգելք, որի համաձայն, այդ 

գումարները միայն կապիտալ ծախսերի համար կարող են օգտագործվել, բացի այդ, 

համայնքի բյուջեից մանկապարտեզներին հատկացվող գումարը պետք է նախապես 

պլանավորված լինի տվյալ տարվա համայնքի բյուջեի մասին փաստաթղթով, 

այնուամենայնիվ, հնարավոր համարու՞մ եք զեղչերի ընդլայնման համար տնտեսված 

գումարներից համայնքապատկան մանկապարտեզներին որոշակի գումար հատկացնելն 

հաջորդ տարիներին, եթե բյուջեից տնտեսված միջոցներ լինեն, եղե՞լ է նման նախադեպ:  

Պատասխան՝  նշեմ, որ նախորդ տարի շուրջ 124 մլն ազատ միջոցներից 7 մլն դրամ 

ուղղվեց մանկապարտեզներին  և ավելացավ զեղչային համակարգից օգտվող 
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երեխաների թիվը: Ինչ վերաբերում է ազատ միջոցներն ամբողջությամբ այդ ուղղությամբ 

ուղղելուն, հասկանալի է, որ իրատեսական չէ: Համայնքապատկան այլ կառույցներ էլ 

կան ՝ երաժշտական դպրոցներ, գրադարաններ, սպորտդպրոցներ՝ բազմաթիվ 

խնդիրներով հանդերձ: 

Հարց Ախուրյան համայնքի ղեկավար Արծրունի Իգիթյանին 

 «Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության» շրջանակներում իրականացվող 

հետազոտության ընթացքում զրուցել ենք Ախուրյան համայնքի ղեկավար Արծրունի 

Իգիթյանի հետ: Ախուրյանի համայնքապետն հույս ունի, որ պետության կողմից 

համայնքների հետ իրականացվող ծրագրերին ավելի մեծ  գումար կհատկացվի, որը 

կնպաստի սոցիալական բնույթի մի շարք ծրագրերի իրականացմանը, քանի որ 

համայնքներին հատկացվող դոտացիաները տոկոսային հարաբերակցությամբ 

բավական ցածր են, որոնք համայնքներին զարգացման հնարավորություն չեն ընձեռում: 

619.370.200 դրամ բյուջե,  թվով 17.520 բնակչություն (այս ցուցանիշները տրամադրել է 

Ախուրյանի համայնքապետարանը), ունեցող համայնքում համայնքապատկան 

մանկապարտեզների ծնողական վարձավճարները համեմատաբար ցածր են: 

Հարց՝ պարոն Իգիթյան, Ախուրյան համայնքում բոլոր համայնքապատկան 

մանկապարտեզներում սահմանված ծնողական վարձավճարը կազմում է 3000 դրամ, 

ի՞նչ հանգամանքներով է պայմանավորված միասնական, ցածր վարձավճարի 

սահմանումը: 

Պատասխան՝ Ախուրյան համայնքում գործում է 6 մանկապարտեզ, որոնք գործում են 

առանձին կառույցներում (ՀՈԱԿ): Դրանց համայնքապետարանը տարեկան 101.438.400 

դրամ գումար է հատկացնում: Այս գումարի մեջ են մտնում աշխատավարձերը, 

էլեկտրաէներգիայի, գազի, կոմունալ, կապի, գրասենյակային նյութերի, ընդհանուր 

բնույթի ծախսերի, սննդի, հատուկ նպատակային նյութերի, առողջապահական և  

լաբորատոր նյութերի, զեղչերի համար հատկացված գումարները («Շուշան 

մանկապարտեզում»՝ մեկ երեխա): Գույքի ձեռքբերումը և շենքերի ընթացիկ նորոգումը 

մանկապարտեզներին նախատեսված սուբսիդիայի մեջ չեն  մտնում, բայց այդ ծախսերը 

բյուջեում ներառված են ըստ անհրաժեշտության:  

Հաշվի առնելով բնակիչների վիճակը, ավագանին սահմանել է ամսական 3000 դրամ 

ծնողական վճար, որն ամբողջությամբ սննդի ձեռքբերմանն է տրամադրվում: 

Վարձավճարով ապահովվում է զուտ սննդի բազմազանությունը: Եթե ավելացնենք 

ծնողական վճարը, շատ հնարավոր է՝ կրճատվի հաճախող երեխաների թիվը: 

Աշխատավարձի, հացի, տնտեսական ապրանքների, էլեկտրաէներգիայի, գազի, 

ջեռուցման ծախսերն հոգում է համայնքապետարանը: 

Մենք շահագրգռված ենք, որ մանկապարտեզահասակ բոլոր երեխաներն հաճախեն 

մանկապարտեզներ: Նրանց 90-95%-ն հաճախում են  համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ, չհաճախելու եզակի  դեպքեր են լինում: Այնուամենայնիվ, 

շրջաբերական եմ ուղարկել պարզելու, թե ով, ինչ պատճառով չի հաճախում 

մանկապարտեզ, նաև դպրոց: Եթե գտնվեն երեխաներ, ովքեր վճարի պատճառով չեն 

հաճախի մանկապարտեզ, պատրաստ կլինենք աջակցելու  և օգնություն ցուցաբերելու: 
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Մանկապարտեզներից երեքը գտնվում են Ախուրյանում: Արևիկ գյուղի մանկապարտեզը 

տնակային է,  գործում է երկու  խումբ, 40-46 երեխայով: Այստեղ շուտով շահագործման 

կհանձնվի նորաբաց քարաշեն մանկապարտեզը: Այգաբաց գյուղի նոր բացված 

մանկապարտեզը գործում է մեկ խմբով՝ 20-30 երեխայով, այն նախատեսված է երկու 

խմբի համար, սակայն երեխաների թիվն այստեղ նվազել է: Միակ տեղը, որտեղ խնդիր 

ունենք՝ Բասեն գյուղն է: Այստեղ մանկապարտեզահասակ երեխաների թիվը տոկոսային 

հարաբերությամբ ամենաբարձրն է: Տարածքը, որտեղ գործում են երկու 

խմբասենյակները  (60-65 երեխա), նորմերին չի համապատասխանում: Նոր խումբ 

բացելու անհրաժեշտություն կա, որի աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վերանորոգման 

աշխատանքներն իրականացնելու համար համայնքապետարանը 16.000.000  դրամի 

սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացրել կառավարությանը: «Դեպի Հայք» 

կազմակերպության հետ համայնքը իրականացնելու է ծրագիր, որը ևս 

հնարավորություն կտա մանկապարտեզում լրացուցիչ տարածքներ վերանորոգել և 

ընդլայնել: Կամո գյուղում սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվում, որի շրջանակներում 

այս տարի շահագործման կհանձնվի մանկապարտեզ՝մեկ խմբի համար: Ջրառատ 

գյուղում նույնպես սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվելու մանկապարտեզ կառուցելու 

համար: Կառնուտ  և Հովիտ գյուղերում առայժմ մանկապարտեզներ չունենք: Կամո, 

Կառնուտ, Ջրառատ, Արևիկ գյուղերի դպրոցներին կից նախակրթարաններ կան, որոնք 

համայնքի ենթակայության տակ չեն գտնվում  և գործում են դպրոցների շենքերում:  

Հարց Շիրակի մարզից ընտրված ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին 

«Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության»՝ Գյումրու մանկապարտեզների 

վերաբերյալ իրականացվող հետազոտության շրջանակներում ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 

Ն.Բաղդասարյանը ներկայացրել է Գյումրու համայնքային մանկապարտեզների 

ծնողական վարձավճարների փոխհատուցման հնարավոր տարբերակները: 

Հարց՝  տիկին Բաղդասարյան, ինչպե՞ս է հնարավոր նախադպրոցական կրթության 

ոլորտում հավասարություն հաստատել՝ Երևանի և մարզերի մանկապարտեզներ 

հաճախող երեխաների միջև:  Ձեր կարծիքով, կառավարությունն ինչպիսի՞ ծրագրեր 

կարող է մշակել այս հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ:  

Պատասխան՝ մանկապարտեզները համայնքային ենթակայության կառույցներ են և 

դրանց վերաբերյալ բոլոր գործառույթներն իրականացնում է համայնքը և տվյալ 

համայնքի ավագանին: Եթե Երևանում մանկապարտեզներն անվճար են, ապա դա 

Երևանի ավագանու որոշումն է: Տրամաբանորեն Գյումրու ավագանին էլ կարող է նման 

որոշում կայացնել, բայց այստեղ հարցն այն է, որ Գյումրու բյուջեն չի բավարարում, 

որպեսզի հոգան այդ ծախսերը: Իմ ունեցած տվյալներով, Գյումրիում 20-ից ավել 

համայնքային ենթակայության մանկապարտեզ կա, բայց միևնույն ժամանակ 1500-ից 

ավել երեխա  դուրս է  մնում նախադպրոցական կրթությունից պայմանավորված 

օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով.երեխաների մի մասը երևի թե գումարների, 

մնացածներն այլ պատճառներով: Եթե Երևանում այդ խնդիրը լուծելի էր, քանի որ 

մայրաքաղաքի բյուջեն ավելի մեծ է և նախադպրոցական կրթությանը նպատակային 

գումարներ են հատկացվում, տրամաբանորեն Գյումրին ունենալով շատ փոքր բյուջե այդ 

բեռն իր վրա չի կարող վերցնել: Մյուս կողմից, խիստ անհավասար պայման է.ինչու՞ 
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պետք է գյումրեցի կամ վանաձորցի փոքրիկը մանկապարտեզ հաճախի վճարովի 

հիմունքներով: Այստեղ երկու մոտեցում կարող է լինել.առաջինը, որ հաջորդ տարվա 

պետական բյուջեի մասին ծրագիրը, երբ ընդունվեց, դրանում հստակ տող լինի, որ 

ինչպես հանրակրթական դպրոցներն են անվճար, այդ կերպ էլ նախադպրոցական 

կրթությունը պետք է  անվճար լինի: Երկրորդ տարբերակը, որ ՏԻՄ օրենքի համաձայն, 

Գյումրու ավագանին իրավասու է ցանկացած հարցով դիմել կառավարությանը:  

Գյումրու ավագանին կարող է որոշում կայացնել, որ այս հարցի վերաբերյալ 

կառավարությունը պետք է նպատակային գումար հատկացնի, հաշվարկելով, որ 

նախադպրոցական կրթությունից դուրս է մնում, օրինակ 1500 երեխա և նրանց 

կրթությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է  այսքան գումար: Մյուս կողմից, հարց է 

առաջանում, եթե նույնիսկ գումար հատկացնեն, հնարավո՞ր է մեծ թվով երեխաների 

տեղաբաշխել Գյումրու համայնքային մանկապարտեզներում, ունե՞նք նման թվով 

մանկապարտեզներ, ես չեմ լսել, որ Գյումրիում որևէ մանկապարտեզ թերբեռնված լինի, 

մանկապարտեզները հավելյալ խմբեր ունենալու հնարավորություն ունե՞ն, հնարավո՞ր է 

այլ մանկապարտեզներ բացվեն: Եթե դիմեն կառավարություն, կառավարությունը կարող 

է որոշել, պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնել, այստեղ հարց կարող է ծագել, 

ինչու՞ գյումրեցի փոքրիկը և ոչ ասենք վանաձորցի, սակայն սա էլ  ավագանու ճիշտ 

հիմնավորումից է կախված: Կարելի է մոբիլիզացնել Շիրակի մարզի 

պատգամավորներին և այս հարցին փորձել լուծում տալ: Կարծում եմ ոչ միայն ես, այլև 

մյուս պատգամավորներն այս հարցում շահագրգռված կլինեն, քանի որ այս 

հիմնախնդրի կարգավորումը քաղաքականության հետ կապ չունի և եթե ավագանին 

նախաձեռնություն ունենա, շատ մեծ պատրաստակամությամբ պատրաստ եմ սատարել 

այս նախագծին, որպեսզի հետագայում կառավարության նիստի օրակարգում հարցը 

քննարկվի: Սակայն, եթե կառավարությանն են դիմում, հստակ ֆինանսական հաշվարկ 

պետք է ունենան, թե ֆինանսավորման համար որքան գումար է անհրաժեշտ: Եթե 

ֆինանսական համահարթեցման մեթոդն իսկապես գործի, (առավել, քան վստահ եմ, 

նախորդ տարվա բյուջեի պատկերը չի լինի, որ հիմնական գումարային թիրախը Երևանը 

լինի, իսկ մարզերին շատ ավելի քիչ գումարներ հատկացվեն),  Գյումրու բյուջեն ավելի 

մեծ պետական դոտացիա ունենա, միգուցե հնարավոր լինի այս հարցը մասնակիորեն 

լուծել: Մեկ այլ տարբերակ էլ կա, որ Կրթության նախարարությունը 

նախաձեռնողականություն ցուցաբերի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի 

գումարների բաշխման ժամանակ ասի, որ պետական պատվերը պետք է մեծ լինի 

հանրակրթության և նախադպրոցական կրթության ոլորտում, որպեսզի Հայաստանի 

բոլոր մանկապարտեզները լինեն անվճար, բայց սա շատ բարդ խնդիր է, քանի որ 

մանկապարտեզներն համայնքապատկան են:  

Հարցեր Շիրակի մարզից ընտրված ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանին 

Հարց՝ արդյո՞ք խտրական վերաբերմունք չեք համարում այն փաստը, որ ի 

տարբերություն այլ համայնքների միայն մայրաքաղաքում են մանկապարտեզներն 

անվճար: 

Պատասխան՝  ոչ թե խտրական մոտեցում եմ համարում, այլ կարծում եմ՝ խնդիրը 

առաջանում է համայնքների դոտացիաներից, որի պատճառով տուժում է ընդհանուր 
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բնակչությունը: Երևանն ունի խոշոր հարկատուներ, իսկ մարզերը՝ մասնավորապես 

համայնքները չունեն այդ հարկերը, որոնք հազիվ բավարարում են տվյալ համայնքների 

առաջնային կարիքների հոգալուն: 

Հարց՝ կցանկանա՞յիք բարձրաձայնել համայնքներում՝ մասնավորապես Գյումրիում, 

մանկապարտեզների ծնողական վարձավճարների վճարման դժվարությունների մասին: 

Պատասխան՝՝  իրականում  Երևանի անվճար լինելը  և մյուս մարզերի վճարովի լինելը 

իսկապես խնդիր է, բայց Շիրակի մարզում էլ, եթե միայն Գյումրին լինի անվճար, մյուս 

համայնքները չլինեն խնդիրն էլ ավելի կխորացնենք, այն դեպքում, երբ աղքատությունը 

գյուղերում ավելի մեծ է, քան խոշոր քաղաքներում: 

Հարց՝  թեև ՏԻՄ օրենքը հնարավորություն է ընձեռում համայնքներին եկամտահարկի  և 

շահութահարկի մասհանումներից ևս ձևավորել իրենց բյուջեն, սակայն այս տարվա 

պետական բյուջեի մասին օրենքով համայնքներին այդ հարկատեսակներից 

մասհանումներ չեն կատարվելու, հնարավո՞ր է փոխել առկա իրավիճակն հօգուտ 

համայնքների զարգացման՝ հարցը քննարկելով ԱԺ համապատասխան մշտական 

հանձնաժողովի նիստերում: 

Պատասխան՝ հարցն այս պահին օրակարգային է, պարբերական խոսվում է 

համայնքների համաչափ զարգացման մասին, սակայն դեռ գործնական քայլեր շոշափելի 

արդյունքներով չկան,  հավանական է, համայնքների խոշորացման արդյունավետության 

ուսումնասիրումից հետո այս հարցին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի: 

Համայնքներին եկամտահարկից, շահութահարկից մասհանումների անհրաժեշտության 

վերաբերյալ  

Տարիներ շարունակ համայնքների ղեկավարների մեծամասնությանը հուզել է  

պետական բյուջեից համայնքներին եկամտահարկից, շահութահարկից մասհանումներ 

կատարելու հարցը, հատկապես այն համայնքների, ովքեր ունեն եկամտահարկ և 

շահութահարկ: Տարիներ առաջ նաև Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էր 

մտահոգվում, ասելով, որ անհրաժեշտ է եկամտահարկը Գյումրուն թողնել, դրանով 

հնարավոր կլիներ համայնքի կարևոր հիմնախնդիրները լուծել, սակայն ոլորտի որոշ 

մասնագետներ գտնում են, որ համայնքներում կուտակված խնդիրները պետք է 

կարգավորվեն ոչ թե հարկատեսակների ավելացման, մասհանումների, այլ երկրի 

տնտեսության հզորացման միջոցով:  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 

նախկին ռեկտոր Սամսոն Դավոյանն ասում է, թե պետական բյուջեից մասհանումների 

դեպքում կարող է համայնքներին դոտացիա չտրամադրեն կամ բավական քիչ 

հատկացնեն, քանի որ Համահարթեցման մասին օրենքով են համայնքներին 

հատկացնում դոտացիաները.«Զարգացած երկրներում 20/25 % է կազմում համայնքային, 

պետական բյուջե հարաբերակցությունը, մեր մոտ այդ ցուցանիշն այլ է, ֆինանսական 

ռեսուրսների 70%-ը կենտրոնացված է Երևանում, որտեղ բյուջեի մուտքերը 

տնտեսվարող սուբյեկտների  ֆիզիկական անձանց հաշվին է  կատարվում»: 

Խարդախության գծով միջազգային փորձագետ, աուդիտոր Ա.Կուրազյանն համարում է՝ 

եթե շահութահարկը հիմնականում գեներացվում է մայրաքաղաքում,  Արարատյան 

դաշտում, ապա որքանո՞վ են այլ համայնքները շահելու հնարավոր մասհանումից.«2019 
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թվականի համար հաստատված ՀՀ բոլոր համայնքների տեղական բյուջեների ծախսերը 

կազմում են ՀՀ համախմբված բյուջեի ընդամենը 8.96%-ը: Գործող օրենսդրությունը 

խիստ կենտրոնացված բյուջետային կարգավորման համակարգ է տեղական բյուջեների 

սահմանափակ ռեսուրսներով, և վերաբաշխումը կատարվում է պետական բյուջեի 

միջոցով՝  նվազագույնի հասցնելով համայնքների դերը ֆինանսական կառավարման 

համակարգում, ինչը թուլացնում է համայնքներին։ Գյումրի համայնքի բյուջեի 

եկամուտների 59.9%-ը ստացվում են որպես պետական բյուջեից դրամաշնորհ, թեև 

եկամտահարկից, շահութահարկից հատկացումները 0 դրամ են, դոտացիոն 

հատկացումները կազմում են տեղական բյուջեի կեսից ավելին»։  

Գյումրիում գործող «Կոմպասս» գիտահետազոտական կենտրոնի նախագահ Ղարիբ 

Հարությունյանի կարծիքով, անհրաժեշտ է ուսումնասիրություններ կատարել, թե մեր 

քաղաքից որքան եկամտահարկ ու շահութահարկ է գնում պետական բյուջե, որպեսզի 

առաջարկվի մասհանումներ կատարել Գյումրուն: Բացի այդ, պետք է պարզել, թե 

ինչպես այն կազդի պետբյուջեի վրա  և որքանով օգտակար կլինի համայնքի բյուջեին.«Ոչ 

թե խնդիրը նրանում է, որ օրենք են խախտում, այլ, որ ամեն տարվա պետական բյուջեի 

մասին օրենքով այդ հարկը չի մասհանվում: Եթե վերլուծությամբ ապացուցվի, որ 

համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման փոխարեն եկամտահարկից, 

շահութահարկից մասհանումներն ավելի նախընտրելի են, ուրեմն հաջորդ տարվա 

պետական բյուջեի մասին օրենքում կարելի է  օրենքի այդ կետը մտցնել: Բոլոր 

գործատուների ամփոփ տվյալ պետք է ունենալ, որքան ձեռնարկություն կա, որոնք 

շահութահարկ են վճարում, այդ տվյալները նույնիսկ մեր մարզային ՊԵԿ-ը չունի: Եթե 

նույնիսկ եկամտահարկից և շահութահարկից 1%-ն էլ հատկացվի Գյումրուն, դա 

բավական մեծ գումար է»: 

Թե որքան է կազմում Գյումրուց պետական բյուջե գնացող եկամտահարկը ԿՔՆ-ն փորձել է պարզել  նախարարություններից, ՊԵԿ-
ից: Հարցման պատասխանը, որը ստացանք ՊԵԿ-ից հետևյալ բովանդակությամբ էր.«Եկամտային հարկը հարկ վճարողների 
հարկվող եկամուտներից հաշվարկվում, պահվում  և պետական բյուջե է վճարվում անկախ նրանից, թե հարկային գործակալից 
(գործատուից) եկամուտներ ստացող հարկ վճարողները որտեղ են աշխատում: ՀՀ վարչատարածքային մասով եկամտային հարկի 
մուտքերի առանձնացված հաշվառում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից չի իրականացվում»: Մեր գրավոր հարցմանն ի 
պատասխան  ՀՀ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը չի հստակեցրել՝ արդյո՞ք համայնքներին եկամտահարկից 
մասհանումներ կատարելու վերաբերյալ հարցը քննարկվում է, մինչդեռ ՀՀ տարածքային կառավարման  և զարգացման 
նախարարությունից մեզ գրավոր տեղեկատվություն էին տրամադրել, որ քննարկվում են համայնքներին եկամտային հարկից 
մասհանումներ կատարելու տարբերակները: ՀՀ ֆինանսների նախարարը մեզ մանրամասն պարզաբանում էր ներկայացրել, թե ինչու 
դեռևս 1998-1999 թվականներին օրենքի պահանջի համապատասխան համայնքների բյուջեներին կատարվող եկամտահարկի 
գումարների մասհանումները 2000 թվականին դադարեցվեցին: Ներկայացնում ենք մեզ ուղարկված հարցման պատասխանից մեկ 
հատված.«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեից եկամտային հարկի և  շահութահարկի գծով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենքի 86-րդ հոդվածով սահմանված մասհանումների իրականացում ՀՀ համայնքների բյուջեներին նախատեսված չէ` հաշվի 
առնելով համայնքների միջև այդ հարկերի ոչ համամասնորեն ձևավորումը, պայմանավորված հանրապետությունում 
տնտեսաարտադրական կարողությունների ու ազգաբնակչության, ըստ համայնքների, տարիներ ի վեր ձևավորվող խիստ 
անհամաչափ տեղաբաշխման հանգամանքներով: Նման  պայմաններում մասհանումների համակարգը միտված կլինի սակավաթիվ, 
հիմնականում Երևան քաղաքի ֆինանսական բազայի ամրապնդմանը` էլ ավելի մեծացնելով համայնքների միջև առկա 
ֆինանսական անհավասարության աստիճանը: Վերը նշված մասհանումների գործընթացը էականորեն կդժվարացնի  և 
անարդյունավետ կդարձնի հարկ վճարողի եկամուտների ձևավորման վայրի վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմելուն ուղղված 
միջոցառումները, քանի որ շատ դեպքերում հարկ վճարողի գրանցման վայրը չի համընկնում հարկ վճարողի գործունեության 
իրականացման վայրերի հետ»: Պարոն Ջանջուղազյանը գտնում է, որ մասհանումների կատարման հարցին նպատակահարմար է  
անդրադառնալ վերը նշված հիմնախնդիրների կարգավորման հստակ մեխանիզմների առկայության դեպքում: Ինչ վերաբերում է 
համայնքներում եկամտահարկի  և շահութահարկի հաշվարկման հնարավորությանն ու անհրաժեշտությանը, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարը պարզաբանել է.«Եթե վարձու աշխատողը միաժամանակ աշխատում է տարբեր համայնքներում, կամ ավելին՝ շրջիկ 
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բնույթի աշխատանք է կատարում, գործնականում հնարավոր չէ և նման օրենսդրական պահանջ էլ չկա առանձնացնել յուրաքանչյուր 
համայնքի վարչական սահմաններում կատարված աշխատանքի դիմաց տրվող վարձատրությունը  և դրա մասով հաշվարկվող 
եկամտային հարկը: Առանձին համայնքներում իրականացվող գործունեության մասով շահութահարկ հաշվարկել գործնականում 
հնարավոր չէ: Նման մոտեցում մեզ հայտնի չէ աշխարհի որևէ երկրում»: Հաշվի առնելով Շիրակի մարզի որոշ համայնքապետերի 
հետաքրքրվածությունը, համայնքներին եկամտահարկից և շահութահարկից մասհանումներ կատարելու անհրաժեշտության 
վերաբերյալ  դեռևս փետրվար ամսին ԿՔՆ-ն դիմել էր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կառավարությունից մեր հարցումը 
վերահասցեագրվել էր ՀՀ տարածքային կառավարման  և զարգացման նախարարությանը, որտեղից էլ  ստացվել էր պատասխան, որ 
քննարկումներ են անցկացվում համայնքներին եկամտահարկից մասհանումներ կատարելու:  

Հարց Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանին 

Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը ողջունում է մեր առաջարկությունն ուղղված 

իշխանություններին՝ համայնքներին եկամտահարկից մասհանումներ կատարելու 

վերաբերյալ, հատկապես, երբ խոսքը գնում է ակտիվ տնտեսական ցուցանիշներ ունեցող 

համայնքների մասին, միաժամանակ տեսակետ է արտահայտում, որ կարող են լինել 

համայնքներ, որոնց համար պետական դոտացիան կարող է ավելի մեծ թիվ կազմել, քան 

եկամտահարկից հնարավոր մասհանումը՝ պայմանավորված սոցիալ-տնտեսական 

ցածր ցուցանիշներով: 

Հարց՝ պարոն Պետրոսյան տարիներ շարունակ համայնքները եկամտահարկից և 

շահութահարկից մասհանումներ չեն ստանում, որպես Շիրակի մարզպետ ի՞նչ եք 

կարծում, ինչպե՞ս է այդ հանգամանքն անդրադառնում մարզի համայնքների 

զարգացման վրա: 

Պատասխան՝  այս հարցին կոնկրետ Շիրակի մարզի դեպքում հնարավոր կլինի 

պատասխանել համակողմանի հետազոտության և դրա արդյունքների գնահատումից 

հետո միայն, պայմանավորված մի քանի գործոններով՝  նախ պետք է շատ հստակ լինի 

մասհանման ինչ տոկոսների ու մեխանիզմների մասին է խոսքը, քանի որ դրանից 

կախված լրիվ տարբեր միջոցների ներգրավման, հետևաբար զարգացման 

հնարավորությունների մասին է խոսք գնալու։ Արդյո՞ք այդ մեխանիզմների ներդրումը 

լուծելու է համահարթեցման կամ մարզերի համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները։ 

Գաղտնիք չէ, որ Երևանում է կուտակված թե´ մեր աշխատուժի զգալի մասը և թե´ մեր 

տնտեսության մեծ չափաբաժինը, ինչպես նաև միջին աշխատավարձերը զգալի մեծ են 

մարզերի միջինից, ինչի պարագայում ուղիղ մասնահանումը կարող է ներկա պահին 

այնքան էլ զգալի ազդեցություն չթողնել մարզերի զարգացման գործընթացի վրա։  

Մյուս կողմից, իհարկե, մասհանման մեխանիզմը խրախուսող գործոն է տեղերում ավելի 

մեծ թվով ակտիվ տնտեսական դերակատարներ ունենալու,  համայնքների ու մարզերի 

մակարդակով առողջ տնտեսական մրցակցային միջավայրի ձևավորման գործում։ Նույն 

դոտացիաները,  սուբսիդիաները, ըստ էության անուղղակի մասհանման մեխանիզմներ 

են, որոնցից, մասնավորապես դոտացիայի դեպքում օրենքով հաշվի է առնվում նաև 

տվյալ տարածքի սեփական հավաքագրվող եկամուտների ցուցիչը ևս,  այն որոշակիորեն 

նաև համայնքի ինքնուրույնության վրա ազդող գործոն է, քանի որ օրենքով է 

կարգավորվում և ոչ օրվա քաղաքական իշխանության մոտեցումներով։ 

Ընդհանրացնելով ասեմ, որ եթե հետազոտման  գնահատականի արդյունքում պարզվի, 

որ մասհանման առաջարկվող որևէ մոդելի դեպքում համահարթեցման  տարածքների 

համաչափ զարգացման խնդիրները լուծվում են, ապա այդ մոդելը արժանի է 

ուշադրության, եթե ոչ, հետևաբար պետք է ֆիքսվել այլ գործիքակազմերի վրա: 
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Հարցեր ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, պատասխանել 

է ՀՀ տարածքային կառավարման  և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե 

Տերտերյանը 

Հարց՝ պարոն Տերտերյան, տարիներ շարունակ համայնքներին եկամտահարկից  և 

շահութահարկից մասհանումներ չեն կատարվել, արդյո՞ք դա բացասաբար չի 

անդրադառնում համայնքների զարգացման վրա, թեև Ֆինանսական համահարթեցման 

մասին օրենքն ուղղված է համայնքների ներդաշնակ զարգացմանը, համայնքներին 

տրամադրվում է դոտացիա, սակայն տրամադրվող գումարը հաճախ բավարար չի լինում 

որոշ հիմնախնդիրների լուծման համար: 

Պատասխան՝ ակնհայտ է, որ համայնքներին ցանկացած տիպի եկամտից, այդ թվում՝ Ձեր 

մատնանշած մասհանումներից զրկելը բացասաբար է անդրադառնում համայնքների 

զարգացման վրա: 

Հարց՝  Տարածքային կառավարման նախարարությունից մեզ ուղղված պատասխանում 

նշված է, որ քննարկվում են եկամտային հարկից համայնքներին մասհանումներ 

կատարելու տարբերակները, մոտ քա՞նի տոկոս մասհանումների մասին կարող է խոսք 

գնալ, արդյո՞ք նույնը վերաբերում է շահութահարկին, կարելի՞ է ենթադրել, որ  հաջորդ 

տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով համայնքներին  եկամտային հարկից 

մասհանումների հնարավորություն կստեղծվի:  

Պատասխան՝  շահութահարկից համայնքներին մասհանումներ կատարելու վերաբերյալ 

քննարկումներ այս պահին չեն իրականացվում: 

Հարց՝  եկամտային հարկից համայնքներին հատկացումներն ինչպե՞ս կանդրադառնան 

պետական բյուջեից համայնքներին տրվող դոտացիաների և սուբվենցիաների վրա, 

հնարավո՞ր է համայնքներին տրվող դոտացիաների նվազեցում, որքանո՞վ են այս 

գործընթացներն իրար հետ փոխկապակցված: 

Պատասխան՝ եկամտային հարկից համայնքներին մասհանումներ կատարելու 

հանգամանքը պետական բյուջեից համայնքներին տրվող դոտացիաների չափի վրա 

ներազդելու հարցը պարզ կդառնա քննարկումների ընթացքում. այս պահին առկա է մի 

քանի տարբերակ և հնարավոր չէ կանխատեսել, թե որ տարբերակը կարժանանա 

հավանության:  

 

Հետազոտությունը պատրաստվել է 2019 թվականի մայիսի սկզբին, հրապարակվել 

ամռանը 

Գծապատկերների  և էջերի ձևավորման հեղինակ լրագրող, հետազոտող Անահիտ 

Սիմոնյան  
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Մուգ կապույտ գույն.2017 թվական, 

փաստացի

Բաց կապույտ գույն.2018 թվական, 

փաստացի

Երկնագույն.2019-ին նախատեսված

ՀՀ Շիրակի մարզի 22 համայնքներում գործող թվով 55 ՀՈԱԿ նախակրթարանների 

ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն.տվյալները՝ Շիրակի մարզպետարանի:

1.003.619.800 դրամ 1.054.737.200 դրամ 1.098.988.300 դրամ

1003՝

մարզպետարանի

ենթակայության

նախակրթարաններ

հաճախող

4413՝ համայնքային

մանկապարտեզներ

հաճախող

2019-ի մարտին Շիրակի մարզում նախակրթարան հաճախող երեխաների թիվը՝ 5416՝  

մարզպետարանի ենթակայության պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում գործող նախակրթարանների, մարզի համայնքային  

մանկապարտեզների. տվյալները՝ Շիրակի մարզպետարանի:

Արթիկ

21.91%

Գյումրի

18.44%

Ախուրյան

16.37%

Ախուրյանում, Գյումրիում, Արթիկում 2019 թվականին համայնքապատկան

մանկապարտեզներին համայնքային բյուջեներից հատկացվելիք գումարներնարտահայտված

տոկոսներով:

Արթիկ Գյումրի Ախուրյան
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Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում համայնքային մանկապարտեզ հաճախող մեկ երեխայի ամսական պահպանման ծախսը: 

Հաշվարկը կատարելիս հիմք է ընդունվել տարեկան ծնողական վարձավճարների և համայնքապետարանների՝ համայնքային 

մանկապարտեզներին հատկացվող տարեկան դրամական միջոցների հանրագումարը: Ըստ Գյումրու քաղաքապետարանի 

տրամադրած տեղեկատվության, համայնքային բյուջեից համայնքապատկան մանկապարտեզ հաճախող մեկ երեխայի ամսական 

ֆինանսավորման չափը կազմում է 21.400 դրամ, որը ներառում է մանկապարտեզների աշխատավարձերը, էլեկտրաէներգիան, 

սնունդը, կոմունալ ծախսերը, կապը, գրասենյակային նյութերը, ընդհանուր բնույթի ծախսերը, գույքի ձեռքբերումը, շենքերի 

ընդհանուր նորոգումը, հատուկ նպատակային նյութերը, առողջապահական և լաբորատոր ծախսերը: 
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Ախուրյան համայնք       Անի համայնք Արթիկ համայնք Գյումրի համայնք

Արթիկ և Ախուրյան համայնքներում համայնքապատկան մանկապարտեզների համար

սահմանված է միասնական սակագին, Անի համայնքի Մարալիկի և Սառնաղբյուրի

համայնքապատկան մանկապարտեզներում գործում է ծնողական վարձավճարների…

Առավելագույն ծնողական վարձավճարներն համայնքապատկան մանկապարտեզներում՝

Ախուրյան, Անի, Արթիկ համայնքներում  և  Գյումրիում.տվյալներն ըստ նշված 

համայնքների համայնքապետարանների:
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2309՝ 

2017-ի

սեպտեմբերի 

դրությամբ

2648՝
2018-ի
վերջին

2701՝ 

2019-ի

սկզբին

Գյումրու համայնքապատկան մանկապարտեզներ հաճախած երեխաների թիվը տարբեր

տարիներին.տվյալները՝ Գյումրու համայնքապետարանի:

Համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ 

հաճախած 

երեխաների թիվ՝ 

2309

Համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ 

չհաճախած 

երեխաների թիվ՝ 

1800, որը կազմել  է 

հաճախածների 77.95 

%-ը

Հաճախած և 

չհաճախած 

երեխաների      

ընդհանուր 

թիվ՝ 

4109

ԳԱԼԱ խմբակցություն.2017-ին Գյումրիում 1700-1800 երեխա համայնքապատկան 

մանկապարտեզ չի հաճախել: Գյումրու քաղաքապետարան.2017-ին համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ հաճախել է 2309 երեխա.համայնքապատկան մանկապարտեզներ 

չհաճախածները՝ մանկապարտեզահասակների  43.80%-ն են:
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Գյումրիում մշտական բնակված 0-6 տարեկան՝ մանկապարտեզահասակ երեխաների թիվը 01.01.18-ին՝ թվով 9400 երեխա. ըստ ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության: Մուգ կապույտ գույն՝ 4400, բաց կապույտ գույն`2648, երկնագույն՝ 372, 

կանաչ`1380: 2018-ի վերջին Գյումրիում մանկապարտեզներ և նախակրթարաններ չհաճախած երեխաները կազմել են 3-6 տարեկան 

մանկապարտեզահասակ երեխաների 31.36%-ը: 

 
Գյումրիում մանկապարտեզահասակ՝ 3-6 տարեկան հաշվառված երեխաների թիվը 2019 թվականի մարտի դրությամբ՝ 4996 երեխա: Այս 

ցուցանիշը մեզ է տրամադրել Գյումրու քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետ Հայկ Սուլթանյանը: Վերջինիս խոսքով, Գյումրի 

համայնքում հաշվառված մանկապարտեզահասակ ոչ բոլոր երեխաներն են հաճախում մանկապարտեզներ, քանի որ քաղաքից դուրս 

գտնվող ընտանիքներ էլ կան: Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա մեր կատարած հաշվարկների 

արդյունքում Գյումրիում նախակրթարաններ և համայնքային մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը կազմել է 3111-

ը: Մեր կատարած հաշվարկով, Գյումրիում 3-6 տարեկան մանկապարտեզահասակ երեխաների 37.73%-ը չի հաճախում քաղաքում գործող 

համայնքային մանկապարտեզներ և դպրոցներում գործող նախակրթարաններ:  

 
 

 

 

2018-ին Գյումրիում  3-6 տարեկան 

մշտական բնակչության թիվն ըստ 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 

տրամադրած  տվյալների

2018-ի վերջին Գյումրու 

համայնքապատկան 

մանկապարտեզներ հաճախած 

երեխաների թիվը ըստ Գյումրու 

քաղաքապետարանի տրամադրած 

տվյալների

2018-ի վերջին Գյումրու դպրոցների  

նախակրթարաններ հաճախած 

երեխաների թիվ.ըստ Շիրակի 

մարզպետարանի տրամադրած 

տվյալների 

Մանկապարտեզներ և 

նախակրթարաններ չհաճախած 

երեխաների թիվը Գյումրիում 2018-ի 

վերջին

Գյումրու

համայնքապատկան

մանկապարտեզներ

հաճախող երեխաների

թիվ՝ 2701

Գյումրու դպրոցներում

գործող

նախակրթարաններ

հաճախող երեխաների

թիվ՝ 410

Գյումրու

մանկապարտեզներև

նախակրթարաններ

չհաճախող երեխաների

թիվ՝ 1885
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2019 թվականի Գյումրու համայնքապատկան 23 մանկապարտեզի տարեկան ծնողական վարձավճարը՝ ընդամենը՝  229.974.000  դրամ: Հաշվարկը 

կատարվել է երեխաների հաճախելիության ցուցակային թվի և ամեն մի մանկապարտեզում սահմանված ծնողական վարձավճարի հիման 

վրա.երեխաների հաճախելիության ցուցակային թիվը ըստ Գյումրու քաղաքապետարանի՝ 2545, այս տարվա ընթացքում երեխաների 

հաճախելիության միջին թիվը  կարող է կազմել 2143, երեխաների հաճախելիության երկու ցուցակների միջև տարբերությունը՝ 402 երեխա:  

«Լուսաստղիկ» մանկապարտեզի վարձավճարը և հաճախող երեխաների թիվը չի ընդգրկվել հաշվարկներում, քանի որ վարձավճարները 

փոխանցվում են ոչ թե քաղաքապետարանի, այլ «ԱՌԴԱ» բարեգործական հիմնադրամի հաշվեհամարին: Երեխաների հաճախելիության 

ցուցակային  և հաճախելիության միջին թվի վերաբերյալ  տվյալները՝ Գյումրու քաղաքապետարանի:   

 
Գյումրու համայնքապատկան 23 մանկապարտեզի վարձավճարների միջին գինը կազմում է մոտ 7435 դրամ: 2019 թվականին համայնքային 

բյուջեից միջինը 191.198.460 դրամ գումար է անհրաժեշտ փոխհատուցել, որպեսզի Գյումրիում 2143 (Գյումրու քաղաքապետարանի տվյալներով, 

2019-ին համայնքապատկան մանկապարտեզներ երեխաների հաճախելիության միջին ցուցանիշն է, որը մոտավոր հաշվարկ է) երեխա անվճար 

հաճախի համայնքային մանկապարտեզներ, քաղաքապետարանի՝ մանկապարտեզներին զեղչերի համար հատկացված գումարի դեպքում այն 

կնվազի շուրջ 7.800.000 դրամով (զեղչերի համար հատկացված գումարի վերաբերյալ տվյալը մեզ տրամադրել է Գյումրու քաղաքապետարանը)  

և կկազմի 183.398.460 դրամ, որի կեսը՝ 91.699.230 դրամը կկազմի Գյումրու ընդհանուր բյուջեի 2.55%-ը:  

 
 

 

8.064.000

10.080.000

12.000.000

14.400.000

15.360.000

5.460.000

6.300.000

9.630.000

9.120.000

8.820.000

12.768.000
10.800.00015.840.000

5.580.000

10.350.000

4.200.000

6.300.000

11.760.000

14.496.000

14.976.000

6.480.000

8.640.000

8.550.000

«Լապտերիկ» «Ծիածան» «Թոռնիկ Մանուշակ» «Ժպիտ»
«Արձագանք» «Լիլիթ» «Նանուլիկ» «Լիանա»
«Արևիկ» «Արարատ կրթահամալիր» «Գոհար» «Փարոս»
«Անի պարտեզ» «Կարմիր գլխարկ» «Հենզել և Գրետել» «Սուրբ Մարիամ»
«Գյումրու մանկիկ» «Էյլիթիա» «Ձյունիկ» «Հուսո առագաստ»
«Երազանք» «Անուլիկ» «Զանգակ»

2019-ին հաստատված 

բյուջեն ըստ  Գյումրու 

քաղաքապետարանի 

կայքի՝

3.584.873.400

2019-ի ծնողական 

վարձավճարները 

զեղչերի կիրառման 

դեպքում՝

183.398.460 

Տարեկան ծնողական 

վարձավճարների կեսը 

կկազմի 91.699.230  

դրամ` Գյումրու բյուջեի  

2.55 %-ը
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Շիրակի մարզի համայնքային ենթակայության ներքո գործող մանկապարտեզների վերաբերյալ տեղեկատվություն.ըստ Շիրակի 

մարզպետարանի տրամադրած տեղեկատվության: 

  
Համայնքի 

անվանումը 

Համայնքում 

մանկապարտեզների 

թիվը 

Մանկապարտեզների 

երեխաների թիվը 

 
Գյումրի 24 2 545  
Արթիկ 4 420  
Ախուրյան 6 375  
Ամասիա 1 60  
Աշոցք 1 80  
Մարմաշեն 1 25  
Ազատան 1 150  
Հառիճ 1 35  
Հայկավան 1 40  
Հոռոմ 1 25  
Լեռնակերտ 1 30  
Նոր Կյանք 1 40  
Փանիկ 1 84  
Պեմզաշեն 1 60  
Փոքր Մանթաշ 1 60  
Սարատակ 1 54  
Ոսկեհասկ 1 42  
Անի 3 218  
Մեծ Մանթաշ 1 70  
Ընդամենը 52 4 413 
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Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործող 

նախակրթարանների վերաբերյալ.ըստ Շիրակի մարզպետարանի տրամադրած տեղեկատվության: 

 

Համայնք Խումբ Երեխաների թիվ 

Կամո 1 25 

Ազատան 1 19 

Կառնուտ 1 6 

Վահրամաբերդ 1 19 

Ջրառատ 1 13 

Գետք 1 5 

Ղարիբջանյան 1 9 

Առափի 1 10 

Ջաջուռ 1 10 

Բայանդուր 1 10 

Շիրակ 1 12 

Մարմաշեն 1 12 

Երազգավորս 1 17 

Քեթի 1 4 

Գյումրու թիվ 10 2 40 

Գյումրու թիվ 21 3 57 

Գյումրու թիվ 28 2 40 

Բենիամին 1 6 

Մարալիկի թիվ 2 2 30 

Բագրավան 1 5 

Նահապետավան 1 10 

Արևշատ 1 25 

Սարալանջ 1 12 

Հայրենյաց 1 10 

Արփենի 1 2 

Գառնառիճ 1 4 

Բյուրակն 1 7 

Հողմիկ 1 3 

Շիրակավան 1 17 

Բավրա 1 8 

Հայկաձոր 1 3 

Նոր Ախուրյան 1 5 

Ջրաձոր 1 3 

Քարաբերդ 1 13 
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Փ. Սարիար 1 5 

Մեղրաշատ 1 10 

Թորոսգյուղ 1 4 

Ձիթհանքով 1 17 

Ձորակապ 1 22 

Գոգհովիտ 1 5 

Մ. Սեպասար 1 19 

Գուսանագյուղ 1 6 

Սարակապ 1 5 

Գյումրու թիվ 5 1 19 

Գյումրու թիվ 7 3 74 

Գյումրու թիվ 15 1 29 

Գյումրու թիվ 23 5 70 

Գյումրու թիվ 38 2 30 

Իսահակյան 1 9 

Աղին 1 7 

Ջրափի 1 4 

Հովունի 1 5 

Հովիտ 0 0 

Մեղրաշեն 1 11 

Լանջիկ 1 12 

Արևիկ 1 18 

Արթիկի 5 1 35 

Գյումրու 19 1 27 

Գյումրու 29 1 24 

Սպանդարյան 1 25 

Մ. Մանթաշ 1 13 

Մարալիկի թիվ 1 2 27 

Ընդամենը 74 1003 
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Գյումրու քաղաքապետարանի տրամադրած տվյալներն համայնքային մանկապարտեզների վերաբերյալ: 2019 թվականին 

յուրաքանչյուր մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը,  «Լուսաստղիկ» մանկապարտեզի սաների թիվն է՝ 156, «Լուսաստղիկ» 

մանկապարտեզի սննդի  և այլ ծախսերը հոգում է «ԱՌԴԱ» բարեգործական կազմակերպությունը, Գյումրու համայնքապետարանը 

վճարում է միայն աշխատավարձերը: 

 

 

 

Մանկապարտեզի 

անվանումը 

2019 թվականի 

երեխաների 

ցուցակային 

թիվը 

2019 թվականի 

միջին 

հաճախելիություն. 

երեխաների թիվը 

«ԼԱՊՏԵՐԻԿ» 96 85 

«ԾԻԱԾԱՆ» 120 105 

«ԹՈՌՆԻԿ 

ՄԱՆՈՒՇԱԿ»                                              

 

125 

 

101 

«ԺՊԻՏ» 150 131 

«ԱՐՁԱԳԱՆՔ» 160 145 

«ԼԻԼԻԹ» 70 60 

«ՆԱՆՈՒԼԻԿ» 75 61 

«ԼԻԱՆԱ» 107 87 

«ԱՐ ԵՎԻԿ» 95 75 

«ԱՐԱՐԱՏ 

ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ»  

 

105 

 

85 

«ԳՈՀԱՐ» 133 115 

«ՓԱՐՈՍ» 120 98 

«ԱՆԻ ՊԱՐՏԵԶ» 165 140 

«ԿԱՐՄԻՐ ԳԼԽԱՐԿ» 62 59 

«ՀԵՆԶԵԼ ԵՎ ԳՐԵՏԵԼ» 115 86 

«ՍՈՒՐԲ  ՄԱՐԻԱՄ» 50 40 

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ 

ՄԱՆԿԻԿ» 

 

75 

 

65 

«ԷՅԼԻԹԻԱ» 140 113 

«ՁՅՈՒՆԻԿ» 151 120 

«ՀՈՒՍՈ ԱՌԱԳԱՍՏ» 156 136 

«ԵՐԱԶԱՆՔ» 90 80 

«ԱՆՈՒԼԻԿ» 90 79 

«ԶԱՆԳԱԿ» 95 77 
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Գյումրու համայնքային մանկապարտեզների  վարձավճարները 2017 թվականին.ըստ Գյումրու քաղաքապետարանի 

տրամադրած տվյալների: 

 

Նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատություն 

Ծնող.վարձավճարներ 

 

7000 

6000 

8000 

8000 

8000 

6000 

6500 

7000 

7500 

7500 

8000 

7500 

7500 

7000 

7000 

6000 

8000 

8000 

6000 

8000 

7500 

«Լապտերիկ» ՀՈԱԿ 

«Ծիածան» ՀՈԱԿ 

«Թոռնիկ Մանուշակ» ՀՈԱԿ 

«Ժպիտ» ՀՈԱԿ 

«Արձագանք» ՀՈԱԿ 

«Լիլիթ» ՀՈԱԿ 

«Լիանա» ՀՈԱԿ 

«Արարատ» ՀՈԱԿ 

«Գոհար» ՀՈԱԿ 

«Փարոս» ՀՈԱԿ 

«Անի պարտեզ» ՀՈԱԿ 

«Կարմիր գլխարկ» ՀՈԱԿ 

«Հենզել  և Գրետել» ՀՈԱԿ 

«Սուրբ Մարիամ» ՀՈԱԿ 

«Գյումրու մանկիկ» ՀՈԱԿ 

«Էյլիթիա» ՀՈԱԿ 

«Ձյունիկ» ՀՈԱԿ 

«Հուսո առագաստ» ՀՈԱԿ 

«Երազանք» ՀՈԱԿ 

«Անուլիկ» ՀՈԱԿ 

«Զանգակ» ՀՈԱԿ 
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2019 թվականին Գյումրու որոշ համայնքային մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարները բարձրացել 

են.տվյալները մեզ է տրամադրել Գյումրու քաղաքապետարանը: 

 

 

ՀՈԱԿ, մանկապարտեզ 

 

      Ծնող.վարձավճար 

«Լապտերիկ» 7000 

«Ծիածան» 7000 

«Թոռնիկ Մանուշակ» 8000 

«Ժպիտ» 8000 

«Լուսաստղիկ» 5000 

«Արձագանք» 8000 

«Լիլիթ» 6500 

«Նանուլիկ» 7000 

«Լիանա» 7500 

«Արևիկ» 8000 

«Արարատ» 7000 

«Գոհար» 8000 

«Փարոս» 7500 

«Անի պարտեզ» 8000 

«Կարմիր գլխարկ» 7500 

«Հենզել  և Գրետել» 7500 

«Սուրբ Մարիամ» 7000 

«Գյումրու մանկիկ» 7000 

«Էյլիթիա» 7000 

«Ձյունիկ» 8000 

«Հուսո առագաստ» 8000 

«Երազանք» 6000 

«Անուլիկ» 8000 

«Զանգակ» 7500 


