SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXVII

VR[AC, 05. DESEMBAR 2009. GODINE

BROJ 12/2009

1.

На основу члана 96 Закона o планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009
и 81/2009 - испр.), члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” бр.
129/2007) и члана 27 . став 1. тачка 6. Статута
општине Вршац (“Службени лист oпштине
Вршац” бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац на седници 04.12.2009 године,
донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ТЕХНОЛОШКО –ИНДУСТРИЈСКИМ
ЗОНАМА У ОПШТИНИ ВРШАЦ
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се:
-предмет отуђења и закупа,
-услови отуђења и закупа и обавезе
закупца,
-поступак отуђења и давања у закуп.
Предмет отуђења и закупа
Члан 2.
Општина Вршац отуђује или даје у закуп
грађевинско земљиште – земљиште у јавној
својини локалне самоуправе у технолошко –
индустријским зонама и то као парцеле прве и
друге категорије.
Парцеле прве категорије су парцеле чија је

површина најмање 1 ха, опремљене комплетном
инфраструктуром.
Парцеле друге категорије су парцеле чија
је површина мања од 1 ха.
Услови закупа и обавезе закупца
Члан 3.
Парцеле прве категорије могу
се
отуђивати или издавати у дугорочни закуп на
период до 49 година, за вредност која не може
бити мања од цене по којој је предметна парцела
стечена.
Купац односно закупац може бити само
привредни субјекат, који се бави развојем
нових технологија и производњом која својим
процесом не угрожава животну средину, који у
истој делатности послује најмање десет година,
има запослене и остварује послoвни приход
у пословној години која претходи години
расписивања огласа.
Члан 4.
Парцеле друге категорије могу се
отуђити или издавати у дугорочни закуп на
период до 49 година за вредност која не може
бити мања од цене по којој је предметна парцела
стечена, а купац или закупац може бити мало
или средње предузеће које сe бави развојем
нових технологија и производњом која својим
процесом не угрожава животну средину.
Члан 5.
Купац или закупац парцеле у технолошко
– индустријским зонама је дужан да изгради
производни погон и отпочне производњу
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најкасније у року од 36 месеца од дана
потписивању уговора о куповини или закупу
и предаји у посед предмета уговора , као и да
запосли одређен број радника на неодређено
време који имају пребивалиште на подручју
општине Вршац.
Члан 6.
Купац
или закупац који подиже
производни погон на парцели прве категорије
мора обављати регистровану производњу
најмање следећих 10 година, a свој пословни
рачун задржати односно платни промет вршити
путем филијале пословне банке са седиштем
на територији општине Вршац све време
пословања.
Купац или закупац који производни
погон подиже на парцелама друге категорије
мора обављати регистровану производњу
најмање следећих 5 године и свој пословни
рачун задржати односно платни промет вршити
путем филијале пословне банке на територији
Општине Вршац све време пословања.
Члан 7.
Купац или закупац обавезни су да не
смањују број запослених најмање пет година од
почетка обављања делатности.
Члан 8.
Земљиште у технолошко – индустријским
зонама не може се издавати у подзакуп.
Члан 9.
Купац и закупац су обавезни да уговорени
новчани износ по основу купопродајне цене или
закупнине, исплати у року од три месеца од дана
потписивања уговора .
Купац или закупац је обавезан да као
гаранцију извршења обавеза из уговора о продаји
или закупу, положи банкарску гарнацију у
корист Општине Вршац која ће бити неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без
приговора.
Поступак давања у закуп
Члан 10.
Поступак отуђења и издавања у закуп
спроводи се по принципима транспарентности,
равноправног третмана, пропорционалности,
недискриминације и слободне конкуренције, а

05.12.2009.

изузетно путем поступка непосредне погодбе
који се спроводи у складу са законом.
Члан 11.
Издавање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини - парцела прве
категорије врши се јавним надметањем, а
издавање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини -парцела друге категорије врши
се прикупљањем писмених понуда јавним
оглашавањем.
Оглашавање
јавног
надметања
и
прикупљања писмених понуда врши ће се у
најмање једном дневном листу који има тираж
на целокупној територији Републике Србије,
свим локалним штампаним и електронским
гласилима и на веб страници Општине Вршац.
Члан 12.
Издавање у закуп и отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини - парцела како прве
тако и друге категорије може се спровести
путем непосредне погодбе у складу са законом
и уз претходно прибављену сагласност владе
на основу одлуке Скупштине општине којом се
утврђује посебан интерес локалне самоуправе
за закључење уговора о давању у закуп или
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом.
Члан 13.
Скупштина Технолошког парка д.о.о
Вршац доноси одлуку о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини
-одређене категорије и одређене парцеле.
Управни одбор Технолошког парка
д.о.о Вршац донеће све потребне одлуке ради
спровођења поступка јавне лицитације или
непосредне погодбе о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини
– парцела које се налазе у обухвату технолошко
- индустријских зона, утврдиће начин, услове
конкурса и елементе из чланова 3, 4, и 5. ове
Одлуке и обавезно као један од критеријума
за избор најповољнијег инвеститора одредити
минимум броја запослених и минимални приход
потенцијалног инвеститора , те спровести
поступак уговорања и закључења уговора.
Након спроведеног поступка председник
Управног одбора Друштва или лице које он
овласти закључује уговор о отуђењу или давању
закупу, у складу са донетим одлукама.

05.12.2009.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 14.
На поступак отуђења или издавања
у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини - у технолошко – индустријским
зонама општине Вршац неће се примењивати
одредбе Одлуке о грађевинском земљишту
и Одлуке о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског замљишта, као и одредбе других
одлука Скупштине општине Вршац, које су у
супротности са овом Одлуком.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о условима и поступку давања
у закуп осталог неизграђеног грађевинског
земљишта у технолошко – индустријским
зонама у општини Вршац бр. 011-027/2009-II-01
од 18.06.2009. године (“Службени лист општине
Вршац” бр. 6/2009).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-043/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

2.

На основу чл. 20 тач.9 и чл. 32 тач. 6
Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС
бр. 129/2007) и чл. 27 тач. 6 Статута општине
Вршац (Сл. лист општине Вршац бр. 10/2008 и
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној дана 04.12.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ
ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Утврђује се посебан интерес општине
Вршац да се грађевинско земљиште у јавној
својини у обухвату Технолошког парка (блок 82)
отуђи или изда у закуп непосредном погодбом у
складу са одредбама чл. 96 Закона о планирању
и изградњи и то Fresenius medical care Ag и
Атлантик групи.
Члан 2.
Посебан интерес за отуђење или издавање
у закуп грађевинског земљишта из чл. 1 ове
Одлуке утврђује се због унапређења локалног
економског развоја, потребе привлачења страних
инвестиција и запошљавања већег броја радника
са пребивалиштем на територији општине
Вршац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-044/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r
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3.

05.12.2009.

плана Општине за насеља за која се неће
радити планови генералне регулације, израдиће
се шематски прикази уређења насеља за 17
насеља и то: Ватин, Војводинци, Вршачки
Ритови, Загајица, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам,
Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац,
Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица, Стража,
и Шушара што представља даљу разраду
просторног плана.

На основу члана 216. ст. 2. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09), члана 20. ст.1.тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07), чл. 13 ст.1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 04.12. 2009. године, донела је

Члан 5.
За насељена места Уљма, Избиште,
Гудурица, Влајковац, Павлиш и Велико Средиште
радиће се планови генералне регулације.
Рок за доношење ових планова је 3 године
од дана ступања на снагу Закона о планирању и
изградњи («Сл. Гласник РС» бр. 72/2009).

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАДЊИ

Члан 6.
Средства за усклађивање Просторног
плана Општине Вршац обезбеђују се из
буџета oпштине
Вршац односно су/
финасирањем израде/ усклађивање Плана од
стране Министарства надлежног за просторно
планирање.

Члан 1.
Овом Oдлуком приступа се усклађивању
Просторног плана Општине Вршац («Сл. лист
oпштине Вршац», 6/2009 и 11/2009 ) урађен
од стране обрађивача ЈП «Завод за урбанизам
Војводине» Нови Сад, са Законом о планирању
и изградњи («Сл. Гласник РС» бр. 72/2009).
Члан 2.
Просторни план Општине Вршац («Сл.
лист oпштине Вршац», 11/2009) донет 19.06.2009.
године ускладиће се са одредбама Закона о
планирању и изградњи («Сл. Гласник РС» бр.
72/2009) у року од 18 месеци од дана ступања на
снагу Закона о планирању и изградњи, односно
до 11.03.2011. године.
Члан 3.
До усклађивања просторног плана
примењиваће се Просторни план oпштине
Вршац («Сл. лист oпштине Вршац», 6/2009 и
11/2009 ).
Члан. 4.
У поступку усклађивања Просторног

Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће
се Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове Општинске управе
Вршац.
Члан 8.
Ова Oдлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у ”Службеном листу oпштине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-045/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

05.12.2009.
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примењиваће се Генерални план Вршца («Сл.
лист општине Вршац», 6/2007 ).

4.

На основу члана 216.ст. 5. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09 81/09), члана 20. ст. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07), чл. 13 ст.1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 04.12. 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ
ПЛАНА
ВРШЦА СА ЗАКОНОМ О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се усклађивању
Генералног плана Вршца («Сл. лист општине
Вршац», 6/2007 ) урадјен од стране обрађивача
ЈП «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад, са
Законом о планирању и изградњи («Сл. Гласник
РС» бр. 72/2009 и 81/09).

Члан 4.
Средства за усклађивање Генералног
плана Вршца обезбедиће се из буџета општине
Вршац.
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће
се Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско- правне послове Општинске управе
Вршац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у ”Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-046/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

5.

Члан 2.
Генерални план Вршца («Сл. лист
Општине Вршац», 6/2007) ускладиће се са
одредбама Закона о планирању и изградњи
(«Сл. Гласник РС» бр. 72/2009 и 81/09), које се
односе на генерални урбанистички план а који
ће садржати:
1)границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2)границе обухвата планова генералне
регулације за цело грађевинско подручје;
3)генералну намену површина које су
претежно планиране у грађевинском подручју,
на нивоу урбанистичких зона;
4)генералне правце и коридоре за
саобраћајну,
енергетску,
водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру.

На основу члана 216.ст. 5. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 81/09), члана 20. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07), чл. 13 ст.1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08), по
предходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове oпштине Вршац, Скупштина општине
Вршац на седници одржаној дана 04.12.2009.
године, донела је

Члан 3.
До усклађивања
Генералног плана
Вршца односно до доношења Планова генералне
регулације за грађевинско подручје Вршца

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ПОДРУЧЈЕ ВРШЦА
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Члан 1.
Овом Одлуком приступа се у начелу
изради Планова генералне регулације на целом
грађевинском подручју Вршца у складу са
Законом о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09).
Члан 2.
Општина Вршац донеће Планове
генералне регулације на целом грађевинском
подручју Вршца у року од 2 (две) године од
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09).
Члан 3.
До доношења Планова генералне
регулације на целом грађевинском подручју
Вршца примењиваће се Генерални план Вршца
(«Сл. лист општине Вршац», 6/2007 ).
Члан 4.
Границе обухвата Планова генералне
регулације на целом грађевинско подручје
Вршца утврдиће се у поступку усклађивања
Генералног плана Вршца(«Сл. лист општине
Вршац», 6/2007) са Законом о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и
81/09).
Члан 5.
Средства за израду планова генералне
регулације на целом грађевинско подручје Вршца
обезбедиће се из буџета oпштине Вршац.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће
се Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско- правне послове Општинске управе
Вршац и ЈП «Варош» Вршац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у ”Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-047/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

05.12.2009.

6.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09
И 81/09), члана 20. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/07), чл. 13 ст. 1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац уз претходно
прибављено мишљење комисије за планове
општине Вршац на седници одржаној дана 04.12.
2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРГ КОНСТАНТИНА
СПАЈИЋА У ВРШЦУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне
регулације за Трг Константина Спајића у Вршцу
на кат. парц. бр. 8180 и 9795 КО ВРШАЦ.
Изради плана се приступа на иницијативу
Службе за катастар непокретности Вршац.
Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је
померање регулационе линије улице, између кат.
парцела 8180 (Трг) и парцела 9795 (Улица) КО
ВРШАЦ на Тргу Константина Спајића у Вршцу
чији је корисник оштина Вршац.
Члан 3.
Планско подручје обухватиће део кат.
парц. 9795 и кат. парц. бр. 8180 КО ВРШАЦ.
Ближа граница планског обухвата утврдиће се
концептом плана, а коначна Планом.
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђују се
из буџета општине Вршац.

05.12.2009.
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Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевиске и
имовинско-правне послове о неприступању
изради Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину, уз претходно прибављено
мишљење Одељења за комунално-стамбене
послове општине Вршац.
Члан 6.
Носилац израде планског документа је
оштина Вршац путем ЈП «Варош» из Вршца.
Члан. 7.
Рок за израду концепта Плана је 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта
Плана 60 дана од дана достављања мишљења
Комисије за планове општине Вршац.
Члан 8.
Пре
подношења
предлога
Плана
Скупштини општине Вршац на доношење, План
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Члан. 9.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове општине Вршац, која саставља
извештај, са подацима о извршеној контроли,
са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби. Извештај се доставља обрађивачу
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан. 10.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном
и локалном листу, као и средствима јавног
информисања.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове оштине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни део
образложења предлога плана.
Урбанистички план доноси Скупштина
оштине Вршац, уз претходно прибављено
мишљење Комисије.

Члан.11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-048/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

7.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09
И 81/09), члана 20. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/07), чл. 13 ст. 1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац уз претходно
прибављено мишљење комисије за планове
oпштине Вршац на седници одржаној дана
04.12.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА
ЛОКАЦИЈИ КАТ. ПАРЦ. БР. 1354 И КАТ.
ПАРЦ. БР. 2168/2 У КО. ЗАГАЈИЦА И
КОРИДОРА 35 КВ ДАЛЕКОВОДА ОД КАТ.
ПАРЦ. БР. 2168/2 ДО ТРАФОСТАНИЦЕ
“ВРШАЦ 1”

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације ветроелектрана на локацији кат. парц.

419

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 12/2009

бр. 1354 и кат. парц. бр. 2168/2 у Ко. Загајица
и коридора 35 кв далековода од кат. парц. бр.
2168/2 до трафостанице “Вршац 1” ( у даљем
тексту: План ), који ће бити урађен у складу
са чл. 27-32 Закона о планирањи и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) од
стране обрађивача Института за архитектуру и
урбанизам Србије из Београда, Булевар краља
Александра бр. 73/2.
Изради плана се приступа на иницијативу МКFINTEL WIND а.d. из Београда, ул. Мекензијева
бр. 53.
Члан 2.
Циљ израде Плана је обезбеђење палнског
основа, односно издавање локацијске дозволе
за изградњу две ветроелектране са пратећим
објектима ( оквирне, номиналне снаге од по 2,5
МW ) и преносног далековода до трафостанице
“Вршац 1”.
Члан 3.
Планско подручје обухватиће део кат.
парц. 1354 и део кат. парц. бр. 2168/2 у Ко.
Загајица, као и простор укупне ширине од око 30
м дуж 35 кв далековода, од кат. парц. бр. 2168/2
до трафостанице110/35(20) кв “Вршац 1”.
Ближа граница планског обухвата
утврдиће се концептом плана, а коначна
Планом.
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђује
иницијатор израде Плана, одн. МК-FINTEL
WIND а.d. из Београда, ул. Мекензијева бр. 53.
Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевиске и
имовинско-правне послове о изради Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину, уз
претходно прибављено мишљење Одељења за
комунално-стамбене послове општине Вршац.
Члан 6.
Рок за израду концепта Плана је 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта
Плана 60 дана од дана достављања мишљења
Комисије за планове општине Вршац.
Члан 7.
Пре
подношења
предлога
Плана
Скупштини општине Вршац на доношење, План

05.12.2009.

подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Члан 8.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове општине Вршац, која саставља
извештај, са подацима о извршеној контроли,
са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби. Извештај се доставља обрађивачу
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном
и локалном листу, као и средствима јавног
информисања.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни део
образложења предлога плана.
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-049/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

05.12.2009.
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8.
9.

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС” бр.129/07), члана 73. Закона о изменама и
допунам Закона о заштити животне средине
(“Сл. гласник РС” бр.36/09) и члана 27. тачка
6. Статута општине Вршац (“Сл. лист општине
Вршац” бр.10/08 и 13/08), Скупштине општине
Вршац на седници одржаној 04.12.2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о оснивању
Фонда за заштиту животне средине општине
Вршац («Службени лист општине Вршац» бр.
3/07).
Члан 2.
Права, обавезе, опрема, средства за рад
и архива, настали у раду Фонда за заштиту
животне средине општине Вршац, преносе се у
Буџетски фонд општине Вршац.
Члан 3.
Чланови Управног и Надзорног одбора
и директор Фонда за заштиту животне средине
општине Вршац разрешавају се функције и
престају са радом 31.12.2009. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-050/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС» бр.129/07), члана 73. Закона о изменама и
допунама закона о заштити животне средине
(«Сл.гласник РС бр. 36/2009), члана 64. Закона
о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр.54/09)
и члана 27. тачка 6. Статута општине Вршац
(«Сл.лист општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
04.12.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
Овом Oдлуком, оснива се Буџетски фонд
за заштиту животне средине општине Вршац (у
даљем тексту: Фонд).
Фонд се оснива као евиденциони рачун
у оквиру главне књиге трезора, као индиректан
корисник буџета општине Вршац.
Фонд послује у складу са законом којим
се уређује буџетски систем.
Члан 2.
Циљеви и задаци Фонда су:
-наменско обезбеђивање средстава за
програме и пројекте заштите и унапређења
животне средине,
-рационално и програмирано коришћење
средстава из различитих извора за програме
и пројекте заштите и унапређења животне
средине,
- подстицање предузећа и институција
за улагање у решења, програме и пројекте за
заштиту и унапређење животне средине.
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Фонд се оснива како би се поједина
буџетска примања и издаци водили одвојено,
ради остварења циља који је предвиђен посебним
републичким, односно општинским прописом.
Члан 3.
Приходи Фонда обезбеђују се из:
1.наменских средстава буџета Републике
остварених по основу накнада прописаних
Законом о заштити животне средине;
2.средстава остварених по основу
промене власништва предузећа у поступку
приватизације;
3.прихода
остварених
на
основу
међународне сарадње на програмима, пројектима
и другим активностима у области заштите
животне средине;
4.прихода и примања од управљања
слободним новчаним средствима Фонда;
5.прилога, донација, поклона, помоћи и
6.других извора у складу са законом.
Висина средстава остварених по основу промене
власништва предузећа у поступку приватизације
из става 1. тачка 2. овог члана одређује се у складу
са законом којом се уређује приватизација.
Члан 4.
Средства Фонда користе се наменски, за
финансирање акционих и санационих планова
у складу са Националним програмом, односно
за финансирање програма и планова општине
Вршац у складу са Законом о заштити животне
средине.
Средства Фонда користе се на основу
утврђеног програма и планова коришћења
средстава Фонда који доноси Скупштина
општине Вршац.
Скупштина општине је дужно да прибави
сагласност Министарства животне средине и
просторног планирања на предлог програма
коришћења средстава Фонда.
Извештај о коришћењу средстава
остварених по основу накнада утврђених
Законом о заштити животне средине, Општинско
веће доставља Министарству животне средине и
просторног планирања најкасније до 31. марта
текуће године за претходну годину, односно на
захтев Министарства.
Члан 5.
Фонд се оснива на неодређено време.

05.12.2009.

Члан 6.
Фондом управља начелник Општинске
управе, односно друго лице, по посебном
овлашћењу начелника.
Административно-техничке послове за
Фонд обавља Одељење за финансије Општинске
управе општине Вршац.
Члан 7.
Плаћања на терет Фонда врше се до нивоа
расположивих средстава у оквиру апропријације
Фонда, а обавезе се преузимају у оквиру реално
планираних примања Фонда.
На крају текуће године, неискоришћена средства
Фонда, преносе се у наредну годину.
Члан 8.
Одлуку о укидању Фонда доноси
Скупштина општине Вршац, а права и обавезе
Фонда преузима Општинска управа Вршац.
Члан 9.
Отварање Фонда из ове Одлуке, у складу
са законом којим се уређује буџетски систем,
у надлежности је Општинског већа општине
Вршац.
Општинско веће је дужно да отвори Фонд
најкасније до 31. децембра 2009. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”, а примењује се почев од 01.01.2010
године.
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ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 04.12.2009. ɝɨɞɢɧɟ,
ɭɫɜɨʁɢɥɚ ʁɟ

ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ɉɈɅɈɀȺȳȺ
ɂɁȻȿȽɅɂɏ ɂ ɂɇɌȿɊɇɈ ɊȺɋȿȴȿɇɂɏ ɅɂɐȺ ɍ ɈɉɒɌɂɇɂ
ȼɊɒȺɐ 2009-2013

ɒɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɍ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ1 ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ2 (ɂɊɅ)
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚɦɟɪɚɜɚɦɨ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢɦɨ ɭ ɫɜɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ 2009/2013 ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɭ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɫɜɢɯ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧɚ. Ʌɨɤɚɥɢ ɚɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢɥɢ ɩɥɚɧɫɤɭ ɨɞɥɭɤɭ ɤɨʁɨɦ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɧɚɱɢɧɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɰɢʂɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɫɜɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɩɪɢɫɢɥɧɨɦ ɧɚɩɭɲɬɚʃɭ ɫɜɨʁɢɯ
1

ɂɡɛɟɝɥɢɰɚ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨʁɟ ɜɨʂɟ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɢɡ ɫɜɨɝ ɡɚɜɢɱɚʁɚ ɢɥɢ ɦɟɫɬɚ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ. Ⱦɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ 1938., ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɨɜɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɫɜɪɫɬɚɧɟ ɢ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɭɬɟɦɟʂɟɧɢɦ ɫɬɪɚɯɨɦ ɨɞ ɩɪɨɝɨɧɚ ɡɛɨɝ ɟɬɧɢɱɤɟ ɢ
ɜɟɪɫɤɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɭɛɟɻɟʃɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɬɨɦ ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɨɲɢɪɢɨ ɢ ɧɚ
ɫɜɟ ɨɧɟ ʂɭɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɛɟɝɥɢ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɞɨɦɨɜɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɦɟɫɬɚ ɭɧɭɬɚɪ ɫɜɨʁɢɯ ɡɟɦɚʂɚ.
Ⱦɚɧɚɫ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨʁɚɦ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɬɡɜ. ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ. ɂɡɛɟɝɥɢɱɤɢ ɫɬɚɬɭɫ ɬɪɚʁɟ ɫɜɟ ɞɨɤ ɥɢɰɟ
ɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɧɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɢɥɢ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɤɭʄɢ.
(http://sr.wikipedia.org/wiki/ɂɡɛɟɝɥɢɰɚ).
2
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɍɧɢɬɟɞ ɇɚɬɢɨɧɫ ɪɟɩɨɪɬ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ: ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ
ɫɭ ɥɢɰɚ, ɢɥɢ ɝɪɭɩɟ ɥɢɰɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɢʂɟɧɢ ɞɚ ɩɨɛɟɝɧɭ ɢɥɢ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ
ɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨɝ ɛɨɪɚɜɢɲɬɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɢ ɟɮɟɤɬɢ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɧɚɫɢʂɚ, ɤɪɲɟʃɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɪɟɲɥɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. Ɂɚɬɨ
ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɭ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ. ɂɚɤɨ ɢɯ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ, ɧɟ ɲɬɢɬɢ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɍɇ, ɢ ɞɚʂɟ
ɢɯ ɲɬɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɡɚɤɨɧɢ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɜɧɢ ɚɤɬɢ
ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ (http://en.wikipedia.org/wiki/Internally_displaced_person)
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ɞɨɦɨɜɚ ɢ ɪɚɫɟʂɚɜɚʃɭ, ɡɛɨɝ ɪɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɢɜɲɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ ɢ
ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ
ɫɬɟɤɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɝɪɚɻɚɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɚʂɟ ɢɦɚʁɭ ɧɟɪɟɲɟɧɟ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (ɂɊɅ) ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɭ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ. Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ȼɥɚɞɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɚ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɢ
ɨɞɪɠɢɜ ɧɚɱɢɧ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ
ɭɧɢʁɚ, ɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ (International
Organiyation for Migration – ɂɈɆ). Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɫɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ȼɥɚɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ:
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ (ɄɂɊɋ), Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ Ʉɨɫɨɜɨ ɢ
Ɇɟɬɨɯɢʁɭ (ɆɢɧɄɢɆ) ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ (ɆɊɋɉ), ɤɚɨ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ, ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ/ɝɪɚɞɨɜɢ.
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɢ ɩɪɚɜɰɢɦɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ. ɍ ɰɢʂɭ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɝ ɪɚɞɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɥɟɤɰɢʁɚ ɢ
ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɩɪɚɤɫɢ, ɨɜɚʁ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ,
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɨɜɞɟ ɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɦɚʃɟʃɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɞɨɧɨɫɢ ɫɟ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 5 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ 2009/2010 ɝɨɞɢɧɭ.
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɫɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɱɢʁɟ ɫɭ ɨɧɨɜɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɚ ʁɟ:
-

ɥɨɤɚɥɧɢ – ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ;

-

ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧ – ɭɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɢɬɧɟ ɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;

-

ɭɬɟɦɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ;

-

ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɬɟɠɢ;

-

ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ;

-

ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɨɞɧɨɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.

ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ʁɟ
ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ, ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɪɨɦɫɤɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɢ
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ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɩɨɞɚɰɢ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɉɥɚɧɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɮɟɛɪɭɚɪ-ɨɤɬɨɛɚɪ 2009.
ɝɨɞɢɧɟ.

ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɭ ɫɭ
ɱɢɧɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ: ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɚɨ ɧɨɫɢɨɰɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɞɨɧɨɫɢɨɰɚ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɛɚɜɟ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɢ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ.
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɊȺȾɇȺ ȽɊɍɉȺ
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ȴɢʂɚɧɚ Ɋɚɤɢʄ

Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɋ

Ɉɤɪɭɠɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ

Ȼɢʂɚɧɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ȼɪɲɚɰ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ

Ⱦɟʁɚɧ ɉɚɧɬɨɜɢʄ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ȼɪɲɚɰ

ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ,
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ʉɚɥɧɚɤ Ƚɨɪɞɚɧɚ

Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ

ɑɥɚɧ ɜɟʄɚ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ)

Ⱦɪɚɝɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰ.ɪɚɞ ȼɪɲɚɰ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

ɍɪɨɲ ɇɟɞɢʄ

ɇȼɈ

ɇɋɏɐ – ɫɚɪɚɞɧɢɤ

ɑɟɞɨ ɉɭɩɚɜɚɰ

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ "Ȼɨɠɭɪ"
ȼɪɲɚɰ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɍɥɨɝɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ:
-

ɤɪɟɢɪɚʁɭ ɩɥɚɧɨɜɟ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɥɢɰɚ, ɞɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɧɚ ɨɞɪɠɢɜ ɧɚɱɢɧ ɡɚɞɨɜɨʂɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɚɨ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɰɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ;

-

ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɤɪɨɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɭɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɂɈɆ-ɚ;

-

ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞ ɰɢʂɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ;

-

ɪɚɡɦɟʃɭʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ;

-

ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ, ɩɪɚɜɰɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ;
ɩɥɚɧɢɪɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ;

-

ɪɚɞɢ ɧɚ ɩɢɫɚʃɭ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;

-

ɢɧɢɰɢɪɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɨ ɧɚɰɪɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɞɚ ɮɢɧɚɥɧɚ
ɜɟɪɡɢʁɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.

ɇɚ ɢɡɪɚɞɢ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɢ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɞɚɥɢ ɫɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭɞɭʄɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ
ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
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ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɦ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ ɩɨɞɚɬɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɡɚ ɅȺɉ: ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ȼɪɲɚɰ.
ɉɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢɡɪɚɠɚɜɚɦɨ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɭ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɋ ɢ ɂɈɆ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɬɢɦɭ.

ɋɚɠɟɬɚɤ / Ɋɟɡɢɦɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (ɂɊɅ) ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ (2009.2013) ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚ
ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚ ɭɫɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ.
Ɉɜɚʁ ɉɥɚɧ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨʁ ɚɧɚɥɥɢɡɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ. Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧ ɤɚ
ɫɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɩɪɢɫɢɥɧɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢ ɫɭ ɤɚ: ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ, ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɧɚɝɥɚɫɤɨɦ ɧɚ ɬɪɚʁɧɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ
(ɨɬɤɭɩɨɦ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɤɭʄɚ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɯ ɰɢʂɟɜɚ, ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɧɢɡ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ:
-

ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2011. ɝɨɞɢɧɚ, ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɢ ɂɊɅ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɨɬɤɭɩɨɦ 15 ɤɭʄɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ;

-

ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢɥɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ, ɡɚ 30 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɄɂɊɋ;

-

ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ 15 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ + 3 ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɡɜɨ;

-

ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ
2009-2013.
ɝɨɞɢɧɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɦɚɥɨɝ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɛɢɡɧɢɫɚ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɋɉ ɢ Ɏɨɧɞɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ⱥɉȼ.

ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɟ
ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɤɨ 800.000 ȿUR. Ⱦɟɨ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɨɩɲɬɢɧɚ,
ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɦ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɢɡɞɜɚʁɚʃɟɦ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɚ ɨɫɬɚɥɚ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɚɜɢ ʄɟ ɫɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ ȼɥɚɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ , ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ, ɤɚɨ ɫɜɨʁ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɢɦɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɪɟ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ.
ɋɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟ ɅɉȺ, ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ.
ɋɚɜɟɬ ʄɟ, ɤɚɨ ɞɟɨ ɫɜɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɞɚ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɱɢɧɢʄɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɬɢɦɨɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɭ ɰɢʂɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɅɉȺ, ɛɢʄɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɨɞɟɥɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ - ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ. ɋɜɚɤɢ ɚɤɬɟɪ ʄɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɜɨɞɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɥɚɡɧɚ
ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.
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ɉɈȽɅȺȼȴȿ 1.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ

ɋɥɢɤɚ 1: ɥɨɤɚɰɢʁɚ ȳɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚ ɤɚɪɬɢ ɋɪɛɢʁɟ

Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɨɩɲɬɢɧɢ

ɋɥɢɤɚ 2: ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɢɡɧɨɫɢ 10 ɤɦ2 ɫɚ 180 ɭɥɢɰɚ, 11 ɬɪɝɨɜɚ ɢ 3 ɛɭɥɟɜɚɪɚ.
ɇɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɢɧɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ʁɟ 94 ɦɟɬɚɪɚ.

426

427

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 12/2009

05.12.2009.

Ɉɫɨɛɟɧɨɫɬ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ȼɪɲɰɚ ɢ ɨɫɨɛɢɧɚ ɪɟʂɟɮɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɱɢɧɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɟʄɢɧɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɧɨɧɫɤɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ,
ɧɟɝɨ ɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɥɟɩɨɬɭ ɩɪɟɞɟɥɚ.
ȼɪɲɚɰ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ 450 7’ 11’’ ɫɟɜɟɪɧɟ ɲɢɪɢɧɟ ɢ 210 17’ 54’’ ɢɫɬɨɱɧɟ
ɞɭɠɢɧɟ ɧɚ ɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 118 ɦ, ɩɨɜɪɲɢɧɟ 10 ɤɦ2.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɫɭ:
- ɉɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɉɚɧɨɫɧɤɨɦ ɛɚɫɟɧɭ,
- ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɛɥɢɡɢɧɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ,
- ȼɢɫɢɧɫɤɚ ɪɚɡɭɻɟɧɨɫɬ ɪɟʂɟɮɚ ɧɟɬɢɩɢɱɧɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,
- Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɩɭɬɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɞɨɛɪɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɫɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ.
ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ȼɪɲɰɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɨɜɨʂɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɩɲɬɢɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ
ɜɚɠɧɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɭɬɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ȿ-70, ɤɨʁɢ ɫɩɚʁɚ ɞɜɚ ɩɚɧɟɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ, ɢ
ɬɨ X ɢ IV.
ȼɪɲɚɰ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɥɟɩɲɢɯ ɛɚɧɚɬɫɤɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ
ɞɟɥɭ ɋɪɛɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɭɡ ɪɭɛ ɉɚɧɨɧɫɤɟ ɧɢɡɢʁɟ, ɭ
ɩɨɞɧɨɠʁɭ ɢ ɧɚ ɨɛɪɨɧɰɢɦɚ ȼɪɲɚɱɤɢɯ ɩɥɚɧɢɧɚ. Ⱦɟɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɪɟɡɟɪɜɚɬɚ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɟ ɩɟɲɱɚɪɟ, ɩɨɡɧɚɬɟ ɤɚɨ
"ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɋɚɯɚɪɚ".
ɇɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 84 ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ, ɨɞ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ ɭɞɚʂɟɧ ʁɟ ɫɜɟɝɚ 14 ɤɦ (ɨɞ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɚ 77 ɤɦ), ɚ ɨɞ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɭɞɚʂɟɧ ʁɟ 147 ɤɦ. ɋɭɫɟɞɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɭ: Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ, Ʉɨɜɢɧ, Ⱥɥɢɛɭɧɚɪ ɢ
ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ; ɚ ɜɟʄɚ ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɫɭ: Ɉɩɨɜɨ, Ʉɨɜɚɱɢɰɚ,
Ⱥɥɢɛɭɧɚɪ, ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ, Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ, Ʉɨɜɢɧ, ɉɚɧɱɟɜɨ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɩɚɞɚ ɦɟɻɭ ɧɚʁɜɟʄɟ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ (ɧɚɥɚɡɢ
ɫɟ ɧɚ 4. ɦɟɫɬɭ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ). Ƚɪɚɞ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ Ȼɚɧɚɬɚ. ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɡɚɭɡɢɦɚ 801 ɤɦ2 ɢ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ 24 ɧɚɫɟʂɚ.
ȼɪɲɚɰ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɞɨɛɪɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɫɚ ɨɤɨɥɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɭ
ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɢ ɬɨ ɤɚɤɨ ɭ ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɬɚɤɨ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ. ɍ
ɫɚɦɨɦ ȼɪɲɰɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɝɪɚɧɢɱɧɢ ɩɪɟɥɚɡ ɩɪɟɦɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɚ ɞɪɭɦɫɤɢ
ɤɨɞ ȼɚɬɢɧɚ. ɇɚ ɬɪɢ ɤɢɥɢɦɟɬɪɚ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɉɢɥɨɬɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ȳȺɌɚ, ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭʃɭ ɢ ɚɟɪɨɞɪɨɦ ɡɚ ɦɚʃɟ ɚɜɢɨɧɟ ɢ avio-taxi.

ɉɊɂȼɊȿȾȺ
ɉɪɟ ɞɜɚ ɜɟɤɚ ȼɪɲɚɰ ɤɚɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɫɟɞɢɲɬɟ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɰɟɧɬɚɪ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ Ȼɚɧɚɬɚ. Ɉɞ ɬɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ, ɡɚɧɚɬɫɬɜɨ, ɬɪɝɨɜɢɧɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ,
ɲɬɨ ɱɢɧɢ ɨɫɧɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ.
Ⱦɚɧɚɫ ȼɪɲɚɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɦe ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ. ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɦɚɥɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ.
Ƚɥɚɜɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɝɪɚɧɟ:
- ɏɟɦɢʁɫɤɚ ɢ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
- ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧɚ ɢ ɤɨɧɞɢɬɨɪɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
- ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɢɧɚ ɢ ɩɢɜɚ
- Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
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ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ – ɇɨɫɢɨɰɢ ɩɪɢɜɪɟɞɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ȼɪɲɰɭ ɫɭ:
- ɏɟɦɨɮɚɪɦ ɋɬɚɞɚ
- Swisslion ɢ Ʉɨɧɞɢɜɢɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ
- ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ
- ȾɄɉ Ⱦɪɭɝɢ ɨɤɬɨɛɚɪ
- Ȼɪɨʁɧɚ ɦɚɥɚ, ɫɪɟɞʃɚ ɢ ɦɢɤɪɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ɍɚɛɟɥɚ 1: Ȼɪɨʁ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ȼɪɲɰɭ3
ɋɟɤɬɪɨɪ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ
ɒɭɦɚɪɫɬɜɨ
ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɂɧɠɟʃɟɪɢɧɝ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
Ɍɪɝɨɜɢɧɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɢ ɬɭɪɢɡɚɦ
Ɂɚɧɚɬɢ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɟɪɜɢɫɢ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɋɨɰɢɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
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ɍ ȼɪɲɰɭ ʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ 1200 ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ 2007. ɝɨɞɢɧɢ. Ɉɞ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɧɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ. Ȼɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɚɥɨ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟ ɛɨʂɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɧɢɜɨɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 2: ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɞɧɟɥɚ ɡɚɜɪɲɧɢ ɪɚɱɭɧ ɡɚ 2007. ɝɨɞɢɧɭ4
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
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ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦ ɩɪɨɮɢɬɨɦ

557

ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɦ ɭ 2007

317

ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɦ ɭ 2007

240

ɇɟɩɪɨɮɢɬɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

351

ɍɤɭɤɩɚɧ ɢɡɧɨɫ ɩɪɨɮɢɬɚ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨɝ ɭ 2007 ɭ ɞɢɧ.

1,044.6 M

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɞɚɥɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ (ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2006)
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ɇɚʁɜɟʄɢ ɢɧɞɟɤɫ ɪɚɫɬɚ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ʁɟ ɭ 2001. ɝɨɞɢɧɢ (269,09%), ɞɨɤ ʁɟ
ɧɚʁɦɚʃɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɭ 1995. ɝɨɞɢɧɢ (1,47%). ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɚɞ ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɭ
1999. ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 51,65%.
3
4

ɂɡɜɨɪ: Ɉɩɬɲɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 2006. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
ɂɡɜɨɪ: Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɩɪɢɯɨɞɚ
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ɞɨɦɨɜɚ ɢ ɪɚɫɟʂɚɜɚʃɭ, ɡɛɨɝ ɪɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɢɜɲɢɯ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ ɢ
ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ
ɫɬɟɤɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɝɪɚɻɚɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɚʂɟ ɢɦɚʁɭ ɧɟɪɟɲɟɧɟ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (ɂɊɅ) ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɭ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ. Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ȼɥɚɞɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɚ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɢ
ɨɞɪɠɢɜ ɧɚɱɢɧ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ
ɭɧɢʁɚ, ɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ (International
Organiyation for Migration – ɂɈɆ). Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɫɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ȼɥɚɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ:
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ (ɄɂɊɋ), Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ Ʉɨɫɨɜɨ ɢ
Ɇɟɬɨɯɢʁɭ (ɆɢɧɄɢɆ) ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ (ɆɊɋɉ), ɤɚɨ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ, ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ/ɝɪɚɞɨɜɢ.
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɢ ɩɪɚɜɰɢɦɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ. ɍ ɰɢʂɭ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɝ ɪɚɞɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɥɟɤɰɢʁɚ ɢ
ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɩɪɚɤɫɢ, ɨɜɚʁ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ,
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɨɜɞɟ ɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɦɚʃɟʃɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɞɨɧɨɫɢ ɫɟ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 5 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ 2009/2010 ɝɨɞɢɧɭ.
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɫɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɱɢʁɟ ɫɭ ɨɧɨɜɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɚ ʁɟ:
-

ɥɨɤɚɥɧɢ – ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ;

-

ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧ – ɭɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɢɬɧɟ ɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;

-

ɭɬɟɦɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ;

-

ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɬɟɠɢ;

-

ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ;

-

ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɨɞɧɨɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.

ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ʁɟ
ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ, ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɪɨɦɫɤɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɢ
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Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɥɨɜɫɬɜɚ ɫɭ:
-

ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɧɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɫɢɬɧɟ ɢ ɤɪɭɩɧɟ ɞɢɜʂɚɱɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɚʁɜɪɟɞɧɢʁɢɯ ɜɪɫɬɚ (ʁɟɥɟɧ, ɫɪɧɚ, ɞɢɜʂɚ ɫɜɢʃɚ),

-

ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɩɨɥɧɟ ɢ ɫɬɚɪɨɫɧɟ) ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɤɪɭɩɧɟ ɞɢɜʂɚɱɢ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɬɪɨɮɟʁɚ,

-

ɨɱɭɜɚʃɟ ɪɟɬɤɢɯ ɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɜɪɫɬɚ,

-

ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɯ ɫɬɚʃɚ ɞɢɜʂɚɱɢ ɩɨ ɜɪɫɬɢ ɢ ɛɪɨʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɛɨɧɢɬɟɬɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɫɬɚɧɢɲɬɚ.

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɜɨɞɚ – ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɞɨɜɨʂɧɢɯ ɡɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ (ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɉɚɜɥɢɲ ɢ ɋɬɪɚɠɚ). ɇɚ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ɇɟɫɢʄ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ ʁɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɧɢɫɤɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɜɨɞɟ, ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɡɛɨɝ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɢ ɥɟɤɨɜɢɬɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ. ɂɫɬɪɚɠɧɢ
ɛɭɧɚɪ ɛɭɲɟɧ ʁɟ ɞɨ ɞɭɛɢɧɟ ɨɞ 68 m, ɚ ɜɨɞɚ ʁɟ ɩɪɨɧɚɻɟɧɚ ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɢɡɦɟɻɭ 50 ɢ 65
m. Ʉɚɧɚɥ ȾɌȾ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɜɚɥɨɪɢɡɨɜɚɧ ɤɪɨɡ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɜɪɯɟ. Ɋɟɤɚ Ʉɚɪɚɲ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɦ
ɫɦɢɫɥɭ. ȼɟɥɢɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɪɢɛʃɚɰɢɦɚ ɨɛɨɝɚʄɭʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɪɟɫɭɪɫɟ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ȼɪɲɚɱɢ ɩɪɟɞɟɨ ʁɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɫɢɪɨɦɚɲɚɧ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ.
ȳɟɞɢɧɚ ɪɟɤɚ ʁɟ Ʉɚɪɚɲ, ɤɨʁɢ ɢɡɜɢɪɟ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɢ ɩɪɨɬɢɱɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ȼɪɲɰɚ.
Ɇɟɫɢʄ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɢɡɜɢɪɟ ɭ ɛɪɞɢɦɚ ɢɡɧɚɞ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝ ɫɟɥɚ ɢ
ɩɪɨɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ɫɚɦ ɝɪɚɞ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɨɞ ɏVIII ɜɟɤɚ ɞɨ
ɞɚɧɚɫ, ɱɢɬɚɜɚ ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ.
ɇɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɤɚɧɚɥ Ⱦɭɧɚɜ-Ɍɢɫɚ-Ⱦɭɧɚɜ, ɤɨʁɢ ɩɪɨɥɚɡɢ ɧɚ ɨɤɨ 10-ɬɚɤ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɨɞ
ȼɪɲɚɰɚ. ɍ ɫɚɦɨɦ ɝɪɚɞɭ ʁɟ ɜɟɲɬɚɱɤɨ ʁɟɡɟɪɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɨ ɤɚɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɤɭɩɚɥɢɲɬɟ,
ɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ, ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɪɢɬɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɢɛʃɚɤ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 9065 ha, ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɚɨ
ɫɬɚɧɢɲɬɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɜɪɫɬɚ ɛɚɪɫɤɢɯ ɩɬɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɢɜʂɚɱɢ.
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɢɥɭʁɟ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ, ɚɪɬɟɲɤɢɦ ɛɭɧɚɪɢɦɚ,
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɬɟɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɢɫɤɨɦɢɧɟɪɚɥɧɟ ɜɨɞɟ, ɪɢɬɫɤɢɦ ɜɨɞɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ
ɪɢɛʃɚɰɢɦɚ. ɍ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɡɟɪɛɚɬ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɟ ɩɟɲɱɚɪɟ
ɢ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɇɟɪɚ.
Ȼɪɨʁ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ʁɟ 15.
ɉɪɟɞɦɟɬɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɪɢɩɚɞɚ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ,
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɪɟɱɧɢɯ ɜɨɞɚ.
Ɂɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɨɞɚɦɚ ɪɟɤɚ Ʉɚɪɚɲ ɢ ɇɟɪɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɫɚɦɨ ɭɡ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɫɭɫɟɞɧɨɦ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɪɚɞɚ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɨɦ ɜɨɞɚ, ɭɡ ɩɚɫɢɜɧɟ
ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɦ ɛɚɧɚɬɫɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɯɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɢɥɚɫɤɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ.
ɇɚ ɜɟʄɢɦ ɪɟɱɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɢ ɭ ɡɚʁɟɡɟɪɟɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨɦ ɭɡɝɨʁɭ ɪɢɛɚ, ɚ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɛɭɞɭ ɩɪɢɦɟɧɢɥɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɦɟɪɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɨɞɚ, ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ
ɢ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɪɢɛɨɥɨɜɚ.
Ɇɢɧɟɪɚɥɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ: ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ, ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɥɟɠɢɲɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɭ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢ :
-

ɨɩɟɤɚɪɫɤɟ ɝɥɢɧɟ (ɥɟɠɢɲɬɟ ɤɨɞ ɧɚɫɟʂɚ ɍʂɦɚ);
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-

ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ (ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɬɪɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ: 1. ȼɪɲɚɰ, 2.
Ɇɚɪɤɨɜɚɰ, Ƚɭɞɭɪɢɰɚ ɢ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ ɢ 3. ɋɨɱɢɰɚ ɢ ȳɚɛɥɚɧɤɚ);

-

ɤɜɚɪɰɧɨɝ ɩɟɫɤɚ ɢ ɲʂɭɧɤɚ (ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭ ɋɨɱɢɰɚ,
Ɇɟɫɢʄ, ȼɪɲɚɱɤɟ ɩɥɚɧɢɧɟ);

-

ɝɪɚɧɢɬɚ (ɥɟɠɢɲɬɟ ɧɚ ȼɪɲɚɱɤɢɦ ɩɥɚɧɢɧɚɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ȼɪɲɰɚ ɢ Ɇɚɥɨɝ
ɋɪɟɞɢɲɬɚ).

ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɢɡɜɨɪɢ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ:
-

ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɟ
ɧɚɮɬɧɟ ɢ ɝɚɫɧɟ ɦɪɟɠɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ/ɦɪɟɠɚ;

-

ɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ, ɧɚ ɛɚɡɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ
ɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɭ ɫɜɪɯɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɲɢɪɨɤɟ
ɩɨɬɪɨɲʃɟ;

-

ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɩɪɢɦɟɪɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɭ (ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɟɬɪɚ ɢ ɫɭɧɰɚ, ɛɢɨɦɚɫɚ ɢ ɛɢɨɝɚɫ),
ɢɦɚʁɭʄɢ ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɦ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ;

-

ɫɦɚʃɟʃɟ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ (ɧɚɫɟʂɚ, ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢɬɞ.) ɢ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
(ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟ / ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɲɬɟɬɚ ɢɬɞ.).

Ɍɭɪɢɡɚɦ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ
Ɍɭɪɢɡɚɦ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɧɝɭ, ɭ ɜɢɤɟɧɞɢɡɥɟɬɧɢɱɤɨʁ ɡɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɨɝ ɟɦɢɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɋɪɛɢʁɟ. Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ
ɩɪɢɩɚɞɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨʁ ɡɨɧɢ, ɫɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɪɟɝɢʁɨɦ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɟ
ɩɟɲɱɚɪɟ ɢ ȼɪɲɚɱɤɢɯ ɩɥɚɧɢɧɚ. ȼɢɞɨɜɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ
ȼɪɲɚɰ ɫɭ: ɟɤɨɥɨɲɤɢ, ɥɨɜɧɢ, ɫɟɨɫɤɢ... Ʉɪɨɡ ɨɩɲɬɢɧɭ ɩɪɨɥɚɡɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɚɜɚɰ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɪɚɧɝɚ ɢ ɬɨ: ɞɪɭɦɫɤɢ (ȿ-70) ɫɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɩɪɟɥɚɡɨɦ ȼɚɬɢɧ.
ɉɪɟɦɚ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ, ʃɢɯɨɜɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɨɩɲɬɢɧɭ ȼɪɲɚɰ ɭ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝ ɢ ɭɦɟɪɟɧɨɝ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɫɥɟɞ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ. Ɂɚ ɨɜɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ:
ɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚɫɟʂɚ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɜɨɞɚ ɢɡ
ɧɚɫɟʂɚ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɭ ɩɪɢɦɟɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ. Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɢ ɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ
ɭɪɛɚɧɨ-ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ.
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢɦɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ,
ɨɛɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɡɚɫɥɚʃɟɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɚɭɬɨɯɨɬɧɢɦ ɲɭɦɚɦɚ.

ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ - ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɚ ɢ ɫɚɦ ɝɪɚɞ ȼɪɲɚɰ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɟɨɦɚ ɲɚɪɨɥɢɤɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɬɨɤɨɦ ɜɟɤɨɜɚ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɱɟɫɬɢɯ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɢɯ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯ ɦɧɨɝɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ.
ɇɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɧɚɫɟʂɚɜɚʃɚ ɋɪɛɚ ɤɪɨɡ ɱɢɬɚɜ 15. ɜɟɤ, ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭ,
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ɭ ɜɟʄɢɦ ɢɥɢ ɦɚʃɢɦ ɬɚɥɚɫɢɦɚ ɨɞ 17-20 ɜɟɤɚ. Ɂɚɞʃɚ ɜɟʄɚ ɞɨɫɟʂɚɜɚʃɚ ɜɪɲɟɧɚ ɫɭ
ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɥɟ I ɢ II ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ.
Ɍɨɤɨɦ 18. ɢ 19. ɜɟɤɚ ɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɩɥɚɧɫɤɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɧɚɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɡ ɇɟɦɚɱɤɟ, ɂɬɚɥɢʁɟ, Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɢ ɒɩɚɧɢʁɟ. ɍ ɢɫɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɥɚɡɢ ɢ
ɞɨ ɫɩɨɧɬɚɧɨɝ ɧɚɫɟʂɚɜɚʃɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ: Ɋɭɦɭɧɚ, Ɇɚɻɚɪɚ, ɑɟɯɚ, ɋɥɨɜɚɤɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ⱦɚɧɚɫ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɟɦɚ ɟɬɧɢɱɤɢ ɱɢɫɬɨɝ ɦɟɫɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɚɦɨɦ ɝɪɚɞɭ,
ɠɢɜɢ ɩɪɟɤɨ 20 ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4: Ʉɪɟɬɚʃɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (1948-2002)
ɇɚɫɟʂɟ

Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɩɢɫɚ

ɉɪɨɫ.ɫɬɨɩɚ ɪɚɫɬɚ

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

1948/02

1981/02

ȼɚɬɢɧ

548

586

553

489

417

316

250

-1,46

-2,47

ȼ.ɋɪɟɞɢɲɬɟ

2050

2044

2120

1815

1698

1525

1340

-0,79

-1,13

ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

1656

1830

1855

1530

1356

1330

1178

-0,63

-0,67

ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

1196

1098

1012

902

727

588

417

-1,97

-2,68

ȼɪɲɚɰ

23038

26110

31620

34256

37513

36940

36623

0,86

-0,11

ȼ.Ɋɢɬɨɜɢ

500

600

636

424

224

156

91

-3,21

-4,38

Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

1474

2024

2105

1560

1448

1332

1267

-0,28

-0,64

Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

1185

1184

1214

1055

928

791

575

-1,35

-2,31

ɂɡɛɢɲɬɟ

2506

2410

2408

2257

2094

2010

1728

-0,69

-0,92

ȳɚɛɥɚɧɤɚ

850

789

760

633

536

460

281

-2,07

-3,12

Ʉɭɲɬɢʂ

1666

1594

1596

1416

1189

1084

806

-1,35

-1,87

Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

999

1034

880

698

565

499

379

-1,81

-1,92

Ɇ.ɋɪɟɞɢɲɬɟ

436

435

405

295

223

161

120

-2,42

-2,9

Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

1125

1129

1042

817

717

576

329

-2,30

-3,78

Ɇɟɫɢʄ

490

477

470

431

392

347

227

-1,44

-2,64

Ɉɪɟɲɚɰ

801

840

813

738

647

572

420

-1,20

-2,08

ɉɚɜɥɢɲ

2356

2300

2248

2188

2137

2042

2237

-0,10

0,22

ɉɚɪɬɚ

731

716

770

737

629

518

444

-0,93

-1,67

ɉɨɬɩɨɪɚʃ

590

598

637

507

453

390

311

-1,19

-1,81

Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

1157

1099

1098

1017

954

802

509

-1,53

-3,04

ɋɨɱɢɰɚ

654

618

595

470

340

292

170

-2,53

-3,36

ɋɬɪɚɠɚ

1261

1295

1393

1254

1207

1107

693

-1,11

-2,68

ɍʂɦɚ

3775

3933

4237

4391

4115

3968

3598

-0,09

-0,64

ɒɭɲɚɪɚ

748

851

819

648

496

473

376

-1,28

-1,33

ɍɤɭɩɧɨ

51792

55594

61284

60528

61005

58279

54369

0,09

-0,55

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢ ɫɭ
ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ Ȼɚɧɚɬɚ. Ɇɢɝɪɚɰɢʁɟ ɭ ɢ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ ɪɚɬɨɦ ɢ
ɩɨɬɪɚɝɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɨɦ, ɢɦɚɥɟ ɫɭ ɨɝɪɨɦɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ. ɇɚɤɨɧ II
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɜɥɚɫɬ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɩɥɚɧɫɤɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ
ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ. ɍ ɫɤɨɪɢʁɨʁ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ɭɡɪɨɤɨɜɚɥɢ ɫɭ ɧɨɜɟ ɬɚɥɚɫɟ ɞɨɫɟʂɟɧɢɤɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɋɪɛɚ ɢɡ ɏɪɜɚɬɫɤɟ
ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ:
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ɉɪɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɩɨɩɢɫɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɛɚɜʂɟɧɨɦ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɭɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 54.369. ɍ ɫɚɦɨɦ ɝɪɚɞɭ ɠɢɜɢ 36.623
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɞɨɤ ɭ ɨɤɨɥɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɠɢɜɢ 17.746 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨ
ɤɦ² ʁɟ 67. Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ʁɟ ɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɦ ɨɩɚɞɚʃɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɛɪɨʁɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɉɚɞ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɢɡɧɨɫɢ 17
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨ ɝɨɞɢɧɢ.
ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ 1961. (61.284), ɞɨɤ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɢ ɛɪɨʁ
ɛɢɨ 1948. (51.792). ɇɚʁɜɟʄɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɩɚɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɭ 1991. ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɩɚɨ ɡɚ 6.453, ɤɚɨ ɢ 1948. ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɩɚɨ ɡɚ 6.159.
Ɂɚɩɚɠɚ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɬɨ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɪɟɜɢɪɚʃɚ ɭ ɡɟɦʂɢ.
ɇɚʁɜɟʄɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɪɚɫɬɚ ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɭ 1961. (5690), ɭ 1953. (3802) ɢ ɭ 1992. (3048).
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɬɪɟɧɞ ɫɬɚɝɧɚɰɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2001-2005.
Ʉɚɞ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁɭ, ɨɧ ɢɦɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɞɢɦɟɧɡɢʁɭ. ɇɚ 1000
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɧ ɢɡɧɨɫɢ -5, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɚ “Ȼɟɥɚ ɤɭɝɚ” (ɜɟʄɢ
ɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬ ɨɞ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬɚ). ɇɚʁɜɟʄɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɭ 2005. (-6,1),
ɞɨɤ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɢ ɛɢɨ 2004. (-4,3), ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɧɚʁɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɭɦɪɥɢɯ ɨɞɨʁɱɚɞɢ
ɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɠɢɜɨɪɨɻɟɧɢɯ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5: ɂɦɢɝɪɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 100 ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ
1940 ɢ ɪɚɧɢʁɟ
1941-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2002

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɭ
364
472
5017
3496
3135
2451
6481

Ȼɪɨʁ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ (%)
1.69%
2.20%
23.42%
16.32%
14.63%
11.44%
30.26%

Ȼɪɨʁ ɢɦɢɝɪɚɧɚɬɚ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɪɟɝɢɨɧɚ
1946
2147
29761
23798
20281
16617
35752

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ȼɪɲɱɚɧɚ ʁɟ 40 ɝɨɞɢɧɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ
ʁɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɨɩɚɞɚʃɚ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ (ɨɤɨ 2%). ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɝɪɭɩɚɰɢʁɢ ɨɞ 45-49 ɝɨɞɢɧɚ, ɞɨɤ ɢɯ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɢɡɧɚɞ 80
ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ. ɍ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɠɟɧɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɦɭɲɤɚɪɰɟ. ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɧɨɫɢ 4% ɭ 2002. ɝɨɞɢɧɢ.
ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ ʁɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɝɪɭɩɚɰɢʁɢ ɨɞ 0-19 ɝɨɞɢɧɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ
ɦɭɲɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɨɞ 20-29 ɝɨɞɢɧɚ ɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɠɟɧɫɤɨɝ ɩɨɥɚ, ɞɨɤ ɨɞ 30-34 ɝɨɞɢɧɟ
ɨɩɟɬ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɦɭɲɤɢ ɩɨɥ, ɞɨɤ ɧɚɤɨɧ 35 ɝɨɞɢɧɟ ɜɢɲɟ ɢɦɚ ɠɟɧɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 6: ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɩɨ ɭɡɪɚɫɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ (ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ) – 2002.6
0 -14
ȼɪɲɚɰ
ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɋɪɛɢʁɚ
6

%

15 – 64

%

65 +

%

ɍɤɭɩɧɨ

%

8,459

15.6

36,999

68.1

8,912

16.4

54,369

100

50,276

16.0

214,003

68.2

49,658

15.8

313,937

100

323,576

15.9

1,391,892

68.5

316,524

15.6

2,031,992

100

1,184,322

15.8

5,065,152

67.6

1,248,526

16.7

7,498,001

100

ɂɡɜɨɪ: Ɉɩɬɲɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 2006. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɨɜɚɤɨ: ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɢ ɫɭ ɋɪɛɢ 72%, ɡɚɬɢɦ Ɋɭɦɭɧɢ - 11%, Ɇɚɻɚɪɢ - 5%, Ɋɨɦɢ - 2%, Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ ɢ ɏɪɜɚɬɢ ɫɚ
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 1%, ɚ ɫɜɢ ɨɫɬɚɥɢ ɱɢɧɟ ɭɤɭɩɧɨ 7% ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ.
Ɍɚɛɟɥɚ 7: ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ 1961-2002. ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭ ȼɪɲɚɰ
ɇɚɰɢɨɧ.
ɦɚʃɢɧɟ
2002

ɉɨɩɭɥɚɰɢʁɫɤɟ
ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ %
1961 - 2002

1961

1971

1981

1991

2002

31620

34256

37513

36885

36623

553

489

417

316

250

ɋɪɛɢ

-54.79

ȼ.ɋɪɟɞɢɲɬɟ

2120

1815

1698

1584

1340

ɋɪɛɢ

-36.79

ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

1855

1530

1356

1328

1178

ɋɪɛɢ

-36.50

ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

1012

902

727

593

417

Ɋɭɦɭɧɢ

-58.79

ȼ.Ɋɢɬɨɜɢ

636

424

224

156

91

ɋɪɛɢ

-85.69

Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

2105

1560

1448

1338

1268

ɋɪɛɢ

-39.76

Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

1214

1055

928

790

575

ɋɪɛɢ

-52.64

ɂɡɛɢɲɬɟ

2408

2257

2094

2004

1728

ɋɪɛɢ

-28.24

880

698

565

499

379

Ɋɭɦɭɧɢ

-56.93

1042

817

717

570

329

Ɋɭɦɭɧɢ

-68.43

Ɉɪɟɲɚɰ

813

738

647

570

420

Meɲɚɧɨ

-48.34

ɉɚɜɥɢɲ

2246

2188

2137

1999

2237

ɋɬɪɚɠɚ

1393

1254

1207

1107

693

ɍʂɦɚ

4237

4391

4115

3961

3598

819

648

496

472

376

ɍɤɭɩɧɨ ɫɟɥɚ

25294

22737

20757

19278

16881

-33.26

ɍɤɭɩɧɨ ɨɩɲɬɢɧɚ

61284

60528

61005

54552

54369

-11.28

ȼɊɒȺɐ
ȼɚɬɢɧ

Ɇ.ɀɚɦ
Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

ɒɭɲɚɪɚ

+15.82

ɋɪɛɢ

-0.40

Ɋɭɦɭɧɢ

-50.25

ɋɪɛɢ

-15.08

Ɇɚɻɚɪ

-54.09

Ȼɪɚɱɧɢ ɫɬɚɬɭɫ, ɛɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɞɟɰɟ - ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ȼɪɲɱɚɧɚ ɭ 2002.
ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ ɭ ɛɪɚɤɭ - 40%, 35% ɧɢʁɟ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɭɞɚɜɚɥɨ ɢɥɢ ɠɟɧɢɥɨ, 17% ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ
ɛɟɡ ɛɪɚɱɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɫɚɦɨ 7% ɪɚɡɜɟɞɟɧɨ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢ ʁɟ ɞɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟ
ɧɟɨɠɟʃɟɧɢɯ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ, ɧɟɝɨ ɧɟɭɞɚɬɢɯ ɞɟɜɨʁɚɤɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 38%
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɯ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɤɨɞ ɠɟɧɚ ɱɚɤ 62%. Ʌɚɤɨ ʁɟ ɭɨɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ
ɱɚɤ ɱɟɬɢɪɢ ɩɭɬɚ ɜɢɲɟ ɭɞɨɜɢɰɚ, ɧɟɝɨ ɭɞɨɜɚɰɚ.

“
ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭ ȼɪɲɰɭ ɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɞɟɬɟ (36%), ɦɟɻɭɬɢɦ
ɥɨɲ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɱɚɤ 31% ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɛɟɡ ɞɟɰɟ. ɋɚ ɞɜɨʁɟ ɞɟɰɟ ʁɟ 29% ɩɨɪɨɞɢɰɚ,
ɞɨɤ ɫɚ ɬɪɨʁɟ ɞɟɰɟ ɢɦɚ ɫɜɟɝɚ 3% ɚ ɫɚ ɱɟɬɜɨɪɨ - 1%. ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɞɨ 25
ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɱɢɧɟ 62%. Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ʁɟ ɨɧɢɯ ɫɚ
ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ. Ɂɚɬɢɦ ɫɥɟɞɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ ɱɥɚɧɨɦ, ɬɟ ɫɚ ɬɪɢ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɱɥɚɧɚ.
ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɫɚ 5 ɢ ɜɢɲɟ ɱɥɚɧɨɜɚ. ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɱɚɥɧɨɜɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ʁɟ 2,89.
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ɒɤɨɥɫɤɚ ɫɩɪɟɦɚ ɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɦɚ ɫɪɟɞʃɭ ɫɬɪɭɱɧɭ
ɫɩɪɟɦɭ - 42%, ɡɚɬɢɦ ɫɥɟɞɟ ɨɧɢ ɫɚ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ - 24%, ɩɚ ɫɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ 7 ɪɚɡɪɟɞɨɦ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ – ɨɤɨ 16%, ɞɨɤ ɫɚɦɨ 10% ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɦɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɭ ɜɢɲɭ ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɲɤɨɥɭ (5% ɜɢɲɭ ɢ 5% ɜɢɫɨɤɭ). Ȼɟɡ ɲɤɨɥɫɤɟ ɫɩɪɟɦɟ ɢɥɢ
ɫɚ ɩɪɚɜɚ ɬɪɢ ɪɚɡɪɟɞɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ʁɟ 6,7%.
Ȼɪɭɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɞɨɯɨɞɚɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɢɡɧɨɫɢ 27,450 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ
ɢɥɢ €32,294 ɦɢɥɢɨɧɚ ɭ 2006 Ȼɪɭɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɞɨɯɨɞɚɤ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɢɡɧɨɫɢ
27,450 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢɥɢ €32,294 ɦɢɥɢɨɧɚ ɭ 2006. ɇɚɦɟɬɧɭɬɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɩɪɚʄɟɧɟ ɪɚɬɨɦ ɢ ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ. ɇɟɫɬɚɥɚ ɫɭ ɛɪɨʁɧɚ ɦɚɥɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚ:
ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ, ɦɟɬɚɥɨɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ, ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɭ
ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ɛɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ. ȵɢɯɨɜ ɧɟɫɬɚɧɚɤ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨ ʁɟ ɪɚɫɬɨɦ ɫɬɨɩɟ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ.
ɍ 2004. ɝɨɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨ 12.221 ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ. ɍ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨ 4.330
ɭ 1.562 ɪɚɞʃɟ, ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ 1.339 ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ ȼɪɲɰɭ, ɚ 223 ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɭ ʁɟ 2,8. Ȼɪɨʁ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ʁɟ 3.622 (20%). ɍ ɦɚɪɬɭ 2005. ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ 6.648 ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ, ɚ ɭ ɦɚɪɬɭ 2006. - 7.104 ɥɢɰɚ, ɡɚ ɬɢɯ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɫɬɨɩɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ ɡɚ 1,43%, ɫɚ ɞɚʂɢɦ ɬɪɟɧɞɨɦ ɪɚɫɬɚ.
ɇɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ ɝɪɭɩɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɬɪɠɢɲɬɟ ɪɚɞɚ ɫɭ
ɇɄ ɪɚɞɧɢɰɢ ɫɚ 29,74%, ɞɨɤ ɫɭ ȼɄ ɪɚɞɧɢɰɢ ɫɚ 2,76% ɧɚʁɦɚʃɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ.
ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɩɨ ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ ɧɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɫɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚ.
ɋɬɨɩɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ ȼɪɲɰɭ ʁɟ ɜɢɲɚ ɧɟɝɨ ɭ ʁɭɠɧɨ ɛɚɧɚɬɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɭ,
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɢ ɋɪɛɢʁɢ.
Ɍɚɛɟɥɚ 8: ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ (2005)7

ȼɪɲɚɰ
ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɋɪɛɢʁɚ

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ

11,759
56,689
400,748
1,546,471

4,614
19,804
144,018
522,493

ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
16,373
76,493
544,766
2,068,964

ɋɬɨɩɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
44.3
35.78
39.1
40.8

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ, ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɭɤɭɩɧɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ ȼɪɲɰɭ,
ɧɢɠɢ ʁɟ ɨɞ ɩɪɨɫɟɤɚ ʁɭɠɧɨɛɚɧɚɬɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ.

7

ɂɡɜɨɪ: Ɉɩɬɲɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 2006. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
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Ɍɚɛɟɥɚ 9: ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟ ɩɨ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ (2002.)
Ɉɩɲɬɢɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ – ɭɤɭɩɧɨ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ, ɥɨɜ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ
Ɋɢɛɚɪɫɬɜɨ
ȼɚɻɟʃɟ ɪɭɞɚ ɢ ɤɚɦɟɧɚ
ɉɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ (ɟɥ.ɟɧɟɪɛɢʁɚ, ɝɚɫ, ɜɨɞɚ)
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ
Ɍɪɝɨɜɢɧɚ ɢ ɨɩɪɚɜɤɚ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɏɨɬɟɥɢ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ ɜɟɡɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ
ɇɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟ, ɞɪɭɬɲɜɟɧɟ ɢ ɥɢɱɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɜɚɬɧɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɫɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

18.938
4.407
50
51
5.331
76
419
2.299
293
1.078
286
300
880
776
1.304
702
8

ɍɞɟɨ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ (%)
100,00
23,27
0,26
0,27
28,15
0,40
2,21
12,14
1,55
5,69
1,51
1,58
4,65
4,09
6,88
3,71
0,04

Ɂɜɚɧɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɛɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ 2007. ɝɨɞɢɧɢ ɝɨɜɨɪɟ ɨ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɟɥɢɤɨʁ ɫɬɨɩɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 30,65% (ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɡɚ ɰɟɥɭ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɭ ɤɨʁɢ ɢɡɧɨɫɟ 19,5%).
Ɍɚɛɟɥɚ 10: ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ8
Ƚɨɞɢɧɚ

Ȼɪɨʁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

2005
2006
2007

6,856
8,398
7,304

ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ %
ɭɤɭɩɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ
29.5
33.2
30.65

ɀɟɧɟ

ɀɟɧɟ ɭ %

ɂɫɩɨɞ 30
ɝɨɞɢɧɚ ɭ %

3,737
4,488
3,808

54.5
53.4
52.1

16.81
15.67
15.51

ɉɊȺȼɇɂ ɈɄȼɂɊ ɈɉɒɌɂɇȿ ȼɊɒȺɐ

8

-

ɉɪɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɱɢɧɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɢ ɋɬɚɬɭɬ ɨɩɲɬɢɧɟ.

-

Ɉɪɝɚɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɭ: ɋɤɭɤɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ,
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ.

-

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɢ ɨɪɝɚɧ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɨɞ 45 ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɢɪɚʁɭ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɚɫɬɚʁɟ ɫɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ,
ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɦ ɭ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ.

ɂɡɜɨɪ: ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɭ ȼɪɲɚɰɭ
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Ɍɚɛɟɥɚ 11: ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ, 2008.

ɉɨɤɪɟɬ ȼɊȿɊ
Ⱦɋ + ɦɚʃɢɧɟ
ɋɊɋ
ɋɉɋ + ɉɍɉɋ
ɍɄɍɉɇɈ

Ȼɪɨʁ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢ
18
15
8
4
45

ɍɞɟɨ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ
ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ
40.00 %
33.33 %
17.78 %
8.89 %
100.00 %

-

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɢɦɚ ɢɡɜɪɲɧɭ ɜɥɚɫɬ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢ ɱɢɧɟ ɝɚ 13 ɱɥɚɧɨɜɚ.
ȼɟʄɟ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɚɬɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɫɬɚɪɚ ɫɟ ɨ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɛɭʇɟɬɚ.

-

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɲɬɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩɚ ɨɩɲɬɢɧɭ ɢ ɧɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰ ʁɟ
ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɛɭʇɟɬɚ.

-

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɪɚɞ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɫɚɡɢɜɚ ɫɟɞɧɢɰɟ, ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚ
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɫɬɚɪɚ ɫɟ ɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ,
ɩɨɬɩɢɫɭʁɟ ɚɤɬɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɥɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɜɪɲɢ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨʁɟ ɦɭ ɩɨɜɟɪɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ.

-

ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɨ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ: ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɞɛɨɪ ʁɟ 08.08.1995. ɝɨɞɢɧɟ
ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɨ ɒɬɚɛ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ. Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ʁɟ ɞɨ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɥɨ ɪɚɞ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ, ɚ ɨɞ ɬɚɞɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ ʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɫɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɚɧɝɚɠɦɚɧɢɦɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢɦ ɤɚ ɭɱɟɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɦɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɫɬɪɭɱɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɜɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ.

ɉɢɬɚʃɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɨɦ. ɍ ɧɨɜɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ʁɟ ɢ ɱɥɚɧ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ.

ɉɈȽɅȺȼȴȿ 2.
ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ ɨɲɬɢɧɢ
ȼɪɲɚɰ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɝɟɝɥɢɰɟ Ɋɋ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1992. ɞɨ 2008. ɝɨɞɢɧɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ ʁɟ
3.882 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡ Ȼɨɫɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɢ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ 493 ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ (ɨɞ ɬɨɝɚ ɨɤɨ 2/3 ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ).
ɉɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɩɨɩɢɫɭ 2005. ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ 1167 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ ɢ 363
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ. ɉɨɞɚɬɚɤ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɨɫɟɬɧɨɝ ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɨɜɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɢ ɬɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭɫɥɟɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ
ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɫɬɚɥɚ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢ Ɋɋ. Ɇɚʃɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɜɪɚɬɢɥɚ ɭ
ɦɚɬɢɱɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɫɟ ɩɪɟɫɟɥɢɥɚ ɭ ɬɪɟʄɟ ɡɟɦʂɟ.
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɚ ɨɜɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɫɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ:
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɋ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɯɭɦɚɧɢɬɟɪɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɍɇɏɐɊ-ɚ.
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ: ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ ɧɢɫɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɡɛɨɝ
ɬɨɝɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɨɬɟɠɚɧɚ. Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɮɚɤɬɨɪ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɨɛɪɚɫɰɢɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɦɚɬɢɰɚ ɢ ɧɨɜɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ
ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ. ɉɚɫɢɜɧɨɫɬ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɬɢɱɟ ɢ ɧɚ ɦɚʃɭ ɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ.
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ɉɈȽɅȺȼȴȿ 3.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɱɟɬɢɪɢ ɜɪɫɬɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ:
1. ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɲɢɪɟɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ,
2. ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚʃɚ (SWOT),
3. ɚɧɚɥɢɡɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢ
4. ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
1. ɉɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ, ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɤʂɭɱɧɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ,
ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ,
ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ.
- ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (2002);
-

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ (2003);

-

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ (2008);

-

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɋ 2006-2012;

-

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ 2005-2010;

-

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ 2007-2012;

-

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɡɚɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ (2005);

-

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɞɟɰɭ (2004).

Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ʁɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɟɝɥɢɰɚɦɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɭɨɱɟɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɬɚʁ Ɂɚɤɨɧ ɛɨʂɟ ɩɪɚɬɢ ɚɤɬɭɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ
ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ, ɫɚɱɢʃɟɧ ʁɟ ɉɪɟɞɥɨɝ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ, ɚɥɢ ɨɧ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟ. Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɫɭ:
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ 2008-2012; Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ 2008/2012 (Ⱥɥɢɛɭɧɚɪ, Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ, ȼɪɲɚɰ ɢ ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ);
Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ Ɋɨɦɟ. Ɋɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɨɤɜɢɪ ʁɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ Ȼɚɧɚɬɚ (ɊɋȿɉȾ), ɚ ɭ ɮɚɡɢ ɢɡɪɚɞɟ ʁɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɦɧɨɝɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ
ɛɪɨʁɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɫɜɪɫɬɚɥɚ ɫɟ ɭ ɪɟɞ ɨɩɲɬɢɧɚ ɤɨʁɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ
ɪɟɲɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ.
Ɉɞ 1998. ɛɪɨʁ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɫɦɚʃɟɧ ʁɟ ɫɚ ɩɟɬ ɧɚ 1 ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ. 1999. ɢɡɝɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɱɧɨ ɧɚɫɟʂɟ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ ɫɚ 20 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ 20 ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ. 2000. ɢɡɝɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɱɧɨ ɧɚɫɟʂɟ
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Ƚɭɞɭɪɢɰɚ ɫɚ 20 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ 20 ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɢɡɝɪɚɞʃɚ ɡɚ 10 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧɨ 30 ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ. ɍɡ ɩɨɦɨʄ ɂɇɌȿɊɋɈɋ-ɚ ɨɬɤɭɩʂɟɧɨ ʁɟ 11 ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɡɚ 11
ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ɏɟɥɜɟɰɢʁɚ" ɡɚɬɜɨɪɟɧ ʁɟ 2007. ɝɨɞɢɧɟ ɚ
ɫɜɚ ɥɢɰɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɰɟɧɬɪɚ ɬɪɚʁɧɨ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ. ɍɡ ɩɨɦɨʄ Ⱦɚɧɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɜɢɲɟɫɬɚɦɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɫɚ 10 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ 19
ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ. ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɨɬɤɭɩɢɥɚ 30
ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɡɚ 30 ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ. Ɂɚ 17 ɥɢɰɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɛɢɨ ɧɚʁɟɞɟɤɜɚɬɧɢʁɢ ɨɛɥɢɤ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ʁɟ ɬɪɚʁɚɧ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ
ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɟ ɰɟɧɬɪɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ.
ɍ ȼɪɲɰɭ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɋȾɎ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ 20
ɩɨɪɨɞɢɰɚ.
ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ:
- ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ (2002)
ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ɞɟɥɨɜɚʃɚ – ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ,
ɚɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ʁɨʁ ɚɤɬɭɟɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɫɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɫɬɚʃɟɦ;
- ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɧɚɱɟɥɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɞɚʁɭ
ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɂɊɅ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɭɤɭɩɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ;
-

ɥɨɤɚɥɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɞɨ ɫɚɞɚ ɫɟ ɧɢɫɭ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ
ɛɚɜɢɥɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɨ-ɩɪɨɝɧɚɧɭ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ, ɦɚɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɫɟɬʂɢɜɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɚɥɢ
ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. ȵɢɯɨɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɟ ɧɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɢɡɨɥɨɜɚɧɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ;
- ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɢɡɟɝɥɟ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɜɨɚɧɢ, ɤɚɨ ɢ
ɨɧɢ ɤɨʁɭ ɫɭ ɭ ɬɨɤɭ, ɛɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɦ, ɝɪɚɧɬɨɜɢɦɚ ɡɚ ɩɨɱɟɬɧɢ
ɛɢɡɧɢɫ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɦ ɩɨɦɨʄɢ ɲɤɨɥɫɤɨʁ ɞɟɰɢ.
2. Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚʃɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɪɨɡ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɡɭɥɬɚɬɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ ɢ ɂɊɅ ɢ
ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɫɭɨɱɚɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɋɥɟɞɢ ɩɪɢɤɚɡ SWOT ɚɧɚɥɢɡɟ Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ ɢ ɂɊɅ.
SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ
ɍɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɧɚɝɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɍɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ

- ɫɬɪɭɱɚɧ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɤɚɞɚɪ
- ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɜɨʂɚ
- ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ
- ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ
ɞɨɦɢɰɢɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
- ɚɤɬɢɜɚɧ ɨɞɧɨɫ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
- ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚɩɭɲɬɟɧɢɯ ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
- ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ
ɩɨɦɨʄ ɢ ɫɚɪɚɞʃɭ
- ɥɨɤɚɥɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
- ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ

- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɝɪɚɞɫɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
- ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ
ɧɚɦɟɧɫɤɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
- ɧɟɭɫɜɨʁɟɧ ɅȺɉ
- ɨɩɲɬɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ
- ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɢ ɧɟɩɨɜɨʂɚɧ ɫɬɚɦɛɟɧɢ
ɮɨɧɞ
- ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

05.12.2009.
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SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ

ɋɩɨʂɚɲʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ

ɋɩɨʂɚɲʃɟ ɩɪɟɬʃɟ

- ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ
- ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ
- ɚɤɬɢɜɚɧ ɨɞɧɨɫ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
- ɮɨɧɞɨɜɢ

-

ɫɜɟɬɫɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɚɡɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ

ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ
- Ƚɥɚɜɧɚ ɫɧɚɝɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ.
- ɋɥɚɛɨɫɬɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢɫɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɞ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ.
Ɉɛɥɚɫɬ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ.
- ɋɩɨʂɚɲʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɥɚɧɭ ɭɡ
ɩɨɦɨʄ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ Ɏɨɧɞɨɜɚ. ɂɡɪɚɞɚ ɋɉ ɤɚɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɚ.
- ɉɪɟɩɪɟɤɟ ɫɭ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɨɩɲɬɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɤɚɨ
ɢ ɟɪɨɡɢʁɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ.
3. ɚɧɚɥɢɡɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ ɤʂɭɱɧɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɝɟɛɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɪɚʁʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ/ɰɟ ɅȺɉ-ɚ
(ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ) ɢ ɤʂɭɱɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɟ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɭ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɪɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.
Ʉɪɚʁʃɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ/ɰɟ ɭɫɥɭɝɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɭ: ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɚ ɧɟɦɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɟɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɥɢɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
Ʉʂɭɱɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɢ/ɢɥɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɫɭ:
1. ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɨ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɢ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ
ɫɬɚɬɭɫɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ.
2. Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɫɜɨʁɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ (ɢɡɜɨɞ ɢɡ ɤʃɢɝɟ ɪɨɻɟɧɢɯ...)
3. ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɤɚɨ ɤɚɞɪɨɜɫɤɢ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɞɨɛɪɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨʁɚ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɧɨɦ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ Ɉɞɥɭɤɨɦ
ɨ ɩɪɨɲɢɪɟɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭ ȼɪɲɚɰ.
4. ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ, ɤɨʁɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɚ,
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɯɪɚɧɟ, ɯɢɝɢʁɟɧɤɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ, ɨɛɭʄɟ ɢ ɨɞɟʄɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɩɲɬɢɧɚ.
5. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ – Ɉɞɟʂɟʃɟ ȼɪɲɚɰ ɤɨʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɜɨʁɢɯ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢɡɛɟɝɥɢɦ
ɢ ɂɊɅ.
6. ȳɚɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ.
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Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɫɜɨʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ:
- Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɨɦ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɤɨʁɢ ɞɚʁɟ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɪɚɞ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɬɚɬɭɫɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɩɢɬɚʃɚ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɫɜɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ.
- ɍɇɏɐɊ-ɨɦ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɚ
ɤɨʁɟ ɍɇɏɐɊ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ.
- ɋɪɩɫɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɮɨɪɭɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ɜɟʄ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɚ ɥɢɰɚ.
- Ⱦɚɧɫɤɢɦ ɫɚɜɟɬɨɦ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɨʁɨɦ ɤɨʁɚ ɩɪɭɠɚ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɡɚ
ɂɊɅ.
- ɂɇɌȿɊ ɋɈɋ-ɨɦ ɤɚɨ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɬɪɚʁɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɤɪɨɡ
ɞɨɞɟɥɭ ɝɪɚɧɬɨɜɚ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢ ɨɬɤɭɩɨɦ ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ.
- ɇɨɫɢɨɰɢɦɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɍɇɏɐɊ-ɨɦ ɢ ɂɈɆ-ɨɦ.
4. Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɫɥɟɞɟʄɢ:
- ɉɪɢɫɬɭɩ ɥɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ, ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɥɢɱɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ Ɋɋ – ȼɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɱɢɧɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɥɢɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ) ɭ
Ɋɋ,ɡɛɨɝ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɭ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɭ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ ɢ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɢɱɧɟ ɤɚɪɬɟ. ȼɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɨɜɨɝɚ
ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ Ɋɋ (ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɬɭɻɚ ɧɟɝɚ ɢ ɩɨɦɨʄ, ɞɟɱɢʁɢ ɞɨɞɚɬɚɤ, ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɢ ɞɪ.). Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ
ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɢ ɞɟɨ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢʁɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɡɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ Ɋɋ ɢɡ ɫɬɪɚɯɚ ɞɚ ɛɢ ɬɨ ɛɢɥɚ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɢɥɢ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɟɪɟɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɭ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ
(ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɩɪɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢʁɭ, ɭɩɢɫ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɢ ɫɥ.).
- ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ – ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɞɢʁɚ – ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɫɬɚɬɭɫ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ʁɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɰɟɧɢɬɢ
ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɜɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ. ȼɟɥɢɤɢ
ɞɟɨ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ʁɟ ɪɟɲɢɥɨ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ. ɍɇɏɐɊ ɢ ɋȾɐ ɫɭ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɨɦ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɢɡɝɪɚɞɢɥɢ ɤɭʄɟ ɭ
ȼɥɚʁɤɨɜɰɭ ɢ Ƚɭɞɭɪɢɰɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɟ ɭ ȼɪɲɰɭ. Ɇɚʃɢ ɞɟɨ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ʁɟ ɪɟɲɢɥɨ ɫɬɚɦɛɟɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɭɩɨɜɢɧɨɦ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢɦɚʃɚ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɞɨɛɪɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ, ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɤʂɭɱɧɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ.
- ɉɪɢɫɬɭɩ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ – ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɬɚ ɩɪɚɜɚ ɤɚɨ ɢ
ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɜɢɞɟɧɬɧɢ ɫɭ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɡɛɨɝ ɧɟɪɟɲɟɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ,
ɤɨʁɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɩɢɫɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ 2001/2005. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɬɭɫ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧ
ɢɥɢ ɫɟ ɧɢɫɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɨɩɢɫ ɨɞɚɡɜɚɥɚ. Ɉɜɚ ɥɢɰɚ ɫɭ ɢɥɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ
ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ Ɋɋ ɢɥɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɞɧɟɥɚ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɢɫɬɨɝ, ɧɟɦɚʁɭ
ɭ Ɋɋ ɧɢ ɛɨɪɚɜɢɲɬɟ ɧɢ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ, ɬɟ ɧɟɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɧɢ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɫɧɨɜɭ. Ɇɟɻɭ ɨɜɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁɫ ɬɚɪɢɯ ɢ ɛɨɥɟɫɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɤɨʁɚ
ɡɛɨɝ ɧɟɭɤɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɞɚ
ɛɢ ɨɜɨ ɩɪɜɨ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ. ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɤɨɞ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ
ɂɊɅ ʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚɰ ʃɢɯɨɜɢɯ ɠɢɜɨɬɚ. ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚʁɭ ɫɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɩɨɫɬɪɚɭɦɚɬɫɤɨɝ ɪɚɬɧɨɝ
ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɤɨɞ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ.
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- Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɨɞɪɚɫɥɢɯ – ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ. ɋɜɚ ɞɟɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ. ɉɨɬɟɲɤɨʄɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ʁɟɞɢɧɨ ɦɟɻɭ ɞɟɰɨɦ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɚɦɨ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ, ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɢɥɢ ʁɟɡɢɱɤɟ ɛɚɪɢʁɟɪɟ.
- ȼɢɫɨɤ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ – ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɂɊɅ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢ ʁɟɞɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɡɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ. ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ
ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɦɟɻɭ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɦ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɱɤɨɦ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɨɦ. Ɂɛɨɝ ɧɢɫɤɨɝ
ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɦɟɻɭ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɦɟɻɭ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ, ɨɜɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ ɞɚ
ɧɚɻɟ ɫɬɚɥɧɨ ɡɚɩɨɫɥɟʃɟ, ɩɚ ɫɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɨɧɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʁɭ ɪɚɞɟʄɢ ɫɥɚɛɨ
ɩɥɚʄɟɧɟ ɢ ɧɟɪɟɞɨɜɧɟ ɫɟɡɨɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɥɢɥ ɩɨɫɥɨɜɟ "ɧɚ ɰɪɧɨ". Ⱦɟɨ ɨɜɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɜɧɢɯ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɭ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭ ɞɨɤɚɡɚ ɨ
ɫɬɟɱɟɧɨʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɭ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɨɤɚɡɚ ɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦ ɪɚɞɧɨɦ
ɫɬɚɠɭ ɢɥɢ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɩɟɧɡɢʁɭ. ɋɜɟ ɨɜɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨɝ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɦɟɻɭ
ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ.
ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɰɟɥɨɜɢɬɟ ɫɥɢɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɫɟ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ:
- ɇɟɞɨɜɨʂɧɢ ɢ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɩɨɬɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢɡɛɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ
- ɇɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɫɬɚɪɢɦ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɛɟɡ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɛɪɢɝɟ
ɦɥɚɻɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ
- ȼɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɦɟɻɭ ɢɡɝɟɝɥɢɰɚɦɚ ɢ ɂɊɅ
- ɇɟɪɟɲɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ
- ɋɥɚɛɚ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ
- ȼɢɫɨɤ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
- ɂɊɅ ɧɟ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɥɢɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ: ɭɫɥɟɞ ɢɡɦɟɲɬɟɧɢɯ ɢɥɢ
ɭɧɢɲɬɟɧɢɯ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ, ɧɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɟɩɪɢʁɚɜʂɟɧɟ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɟ ɞɟɰɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɦɨɝɭʄɢ ɩɪɚɜɰɢ ɡɚ
ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ:
1. ɉɪɚɜʂɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɤɚɪɬɟ – ɩɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ ɬɟɪɟɧɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ
ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɚ ɪɟɚɥɧɚ ɫɥɢɤɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɢɡɛɟɝɚɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɲɬɨ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɪɟɚɥɧɢʁɭ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɪɟɫɭɪɫɚ;
2. ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɦɭɥɬɢɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ ɬɢɦɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɩɨɦɨʄ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɦɚ. ɍɥɨɝɚ ɐɟɧɬɪɚ ɫɚ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ, ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɰɟɥɨɜɢɬɨɦ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ;
3. ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɇȼɈ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɢɥɢ ɫɟ ɜɟʄ ɛɚɜɟ
ɩɨɦɚɝɚʃɭ ɢɡɛɟɝɥɢɦ-ɩɪɨɝɧɚɧɢɦ, ɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɦɚ ɢɥɢ Ɋɨɦɢɦɚ ɱɢʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɚ ʁɟɪ ɢɯ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 60%;
4. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɪɨɟʁɬɧɨɝ ɬɢɦɚ – ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɂɊɅ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ
ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ;
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5. ɋɬɪɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɨɛɭɤɚ – ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ
ɂɊɅ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟɲɢɬɢ ɛɟɡ ɩɨɩɪɚɜʂɚʃɚ ʃɢɯɨɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ɇɨɝɭʄɟ
ɨɛɭɤɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ. ɂɞɟɚɥɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ɛɭɞɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚʃɟ ɤɭɪɫɟɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ.

ɁȺɄȴɍɑɐɂ ɂ ɉɊȿɉɈɊɍɄȿ:
ɂɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
- ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɫɬɚɬɭɫ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɭ ɦɧɨɝɨɦɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɩɨʂɟ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɜɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɢɚɤɨ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɢɦɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ;
- ɧɟɪɟɲɟɧɨ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɢ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɭ ɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɠɢɜɨɬɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɂɊɅ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚɦɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ;
- ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɢɬɟɬɚ – „ɉɪɚɜɧɨ
ɧɟɜɢɞʂɢɜɚ ɥɢɰɚ“, ɬʁ. ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɭɩɢɫɚɧɚ ɭ ɦɚɬɢɱɧɟ ɤʃɢɝɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɩɢɫɚɧɚ ɭ ɦɚɬɢɱɧɟ ɤʃɢɝɟ ɚ ɧɟ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ
ɥɢɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɊȺȿ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ;
- ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɢɦɚʁɭ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɧɢɜɨ ɲɬɨ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɨɬɟɠɚɜɚ ʃɢɯɨɜɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɠɢɜɨɬ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ;
- ɩɚɫɢɜɧɨɫɬ, ɫɥɚɛɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ ɢ ɥɨɲɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɫɚɦɢɯ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ʃɢɯɨɜɨɦ
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɫɬɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ;
- ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɥɨɲ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɠɟɧɚ,
ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɚ ɊȺȿ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ.

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɂɊɅ
- ɉɨɤɪɟɧɭɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ ɜɟʄɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɡɞɜɚʁɚʃɚ ɢɡ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɢɧɢɰɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɜɢɯ ɪɚɬɨɦ ɩɨɝɨɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ.
- ɍɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɫɜɢɯ ɤʂɭɱɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɭɡ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɜɢɯ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.

05.12.2009.
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- Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢ ɐɟɧɬɚɪ ɊȺȿ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɂɊɅ.
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ.

ɦɥɚɞɢɯ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɊȺȿ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɭ

- ɉɨɜɟʄɚɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɂɊɅ ɡɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɚ ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɢ ɩɨɡɧɚɬɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɟ.
- Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ ɨɛɭɤɟ ɡɚ ɠɟɧɟ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɟ ɊȺȿ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.

ɉɈȽɅȺȼȴȿ 4.
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɝɪɭɩɟ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɦɟɻɭ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ:
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɪɨɞɢɰɚ – ɫɬɟɩɟɧ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ
- ɛɪɨʁɧɨɫɬ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ/ɧɟɜɢɞʂɢɜɨɫɬ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ʃɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
- ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ-ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ
- ɚɤɬɢɜɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ – ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ ɢ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
- ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɪɟɲɟɧɨ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ
- ɢɡɝɟɛɥɢɰɟ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɬɟɲɤɨʄɟ ɩɪɚɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɧɩɪ. ɇɟɪɟɲɟɧɨ
ɩɢɬɚʃɟ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɂɊ) ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ.
ɇɚ ɛɚɡɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɛɚɡɢɪɚɥɢ ɧɚ ɬɟɠɢɧɢ ɢ
ɪɚɲɢɪɟɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚʁɭ ɝɪɚɻɚɧɢ ɢɡ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɢ ɂɊɅ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɨɜɚʁ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ʄɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɛɢɬɢ ɭɫɦɟɪɟɧ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɪɭɩɟ:
- ɫɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ
- ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ
- ɛɨɥɟɫɧɚ ɥɢɰɚ
- Ɉɋɂ
- ɋɚɦɚɱɤɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɚ ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ
- ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɧɟɡɛɪɢɧɭɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
- ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɞɟɰɟ/ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
- ɏɪɨɧɢɱɧɨ ɨɛɨɥɟɥɚ ɥɢɰɚ
- Ɋɨɦɢ
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ ʁɟ 3.882 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡ Ȼɨɫɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɢ
ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ 493 ɢɧɬɟɪɧɨ ɫɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ (ɨɞ ɬɨɝɚ ɨɤɨ 2/3
ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ).
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ɉɈȽɅȺȼȴȿ 5.
Ɉɩɲɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɅȺɉ-ɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ,
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɨɩɲɬɢ ɰɢʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɚɥɧɨ ɦɨɝɭʄɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2009-2013.
ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɨ ɩɭɬɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɢ ɨɞɪɠɢɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ.
ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɰɢʂ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɬɚʃɚ, ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ,
ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ
ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɢɦɚ.

Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ
1. ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ – ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ (ɂɊɅ-Ɋɨɦɢ)
ɉɨɛɨʂɲɚɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ, ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɬɪɚʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ
1. ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2011. ɝɨɞɢɧɚ, ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɢ ɂɊɅ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɨɬɤɭɩɨɦ 15 ɤɭʄɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ;
2. ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢɥɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ, ɡɚ 30 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɄɂɊɋ-ɨɦ;
3. ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ 15 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ + 3 ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɡɜɨ;
4. ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɋɉ ɢ Ɏɨɧɞɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ⱥɉȼ.

05.12.2009.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɭɩɨɜɢɧɟ
(ɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɧɢ
ɭɝɨɜɨɪ)

ɍɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɩɪɨɞɢɰɚ

1.10.

2.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ
ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɉɪɚɜʂɟʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɢ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɬɤɭɩ ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ
ɨɞɚɛɢɪ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ 15 ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
- ʁɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ
ɂɡɛɨɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
(ɩɨɪɨɞɢɰɚ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.9.

1.8.

1.7.

1.6.

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.
1.1.

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2011. ɝɨɞɢɧɟ

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2010. ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2010. ɝɨɞɢɧɟ

II, III ɤɜɚɪɬɚɥ
2010. ɝɨɞɢɧɟ

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɨɞ – ɞɨ)
3.
III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞ

Ʉɭɩʂɟɧɨ 15
ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɡɚ 15
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
15 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɭɫɟʂɟɧɨ ɭ ɤɭʄɟ

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ
ɭɫɥɨɜɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɤɭɩɨɜɢɧɭ
15 ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɝ ɩɨɡɢɜɚ –
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɩɪɢʁɚɜɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

4.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 15
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɂ ɢ ɂɊɅ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 15
ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɇɚɩɪɚɜʂɟɧ ɩɥɚɧ ɢ
ɨɬɩɨɱɟɬɢ ɤɨɧɬɚɤ ɫɚ
ɞɨɧɚɬɨɪɨɦ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɡɛɪɢɧɭɬɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ 15
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɂ ɢ
ɂɊɅ
Ȼɪɨʁ ɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɤɭʄɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ
ɤɨɧɤɭɪɫ

ɂɡɧɨɫ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɍɫɜɨʁɟɧ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ

Ɋɟɲɟʃɟ

5.
Ȼɪɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ȼɪɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɫɟɨɫɤɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ȼɪɨʁ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɞɨɧɚɬɨɪɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɤɢ
ȴɭɞɫɤɢ
ɎɢɧɚɧɆɚɬɟɪɢɫɢʁɫɤɢ
ʁɚɥɧɢ
6.
7.
8.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɩɲɪɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ,
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

9.
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɨɞɢɰɟ, ɄɂɊɋ,
Ⱦɨɧɚɬɨɪ

ɉɨɪɨɞɢɰɟ, ɄɂɊɋ,
Ⱦɨɧɚɬɨɪ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ, ɄɂɊɋ

ɄɂɊɋ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪ, ɄɂɊɋ

ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ , ɄɂɊɋ

Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

10.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ
Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 1: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2011. ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɢ ɂɊɅ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɨɬɤɭɩɨɦ 15 ɤɭʄɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ.

Ɍɚɛɟɥɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɡɚɞɚɰɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɅȺɉ
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2.9

2.8

2.7.

2.6.

2.5.

2.4.

ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:
ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:
ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:
ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ –
ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɂɡɪɚɞɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ
ɨɞɚɛɢɪ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ɉɞɚɛɢɪ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɨɦɨʄɢ

2.2.

2.3.

2.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɟ
ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ
ɩɨɞɪɲɤɨɦ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.
2.1.

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ɍɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɤɨɦ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɤɨɦ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞɢɧɟ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞɢɧɟ

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞɢɧɟ

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɨɞ – ɞɨ)
3.
III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009. ɝɨɞ

(ɡɚ 6 ɩɨɪɨɞɢɰɚ)

(ɡɚ 6 ɩɨɪɨɞɢɰɚ)

(ɡɚ 6 ɩɨɪɨɞɢɰɚ)

(ɡɚ 6 ɩɨɪɨɞɢɰɚ)

ɉɨɞɟʂɟɧɚ ɩɨɦɨʄ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ 6
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

4.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɤɨʁɟɢɦɚʁɭ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɭ ɝɪɚɻɟɮɢɧɫɤɨɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ 5
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɂ ɢ ɂɊɅ
ɇɚɩɪɚɜʂɟɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

5.
Ȼɪɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

+

+

+

+

ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɤɢ
ȴɭɞɫɤɢ
ɎɢɧɚɧɆɚɬɟɪɢɫɢʁɫɤɢ
ʁɚɥɧɢ
6.
7.
8.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

9.
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄɂɊɋ

ɄɂɊɋ

ɄɂɊɋ

ɄɂɊɋ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ

10.
Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 2: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɢɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ, ɡɚ 30 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɄɂɊɋ-ɨɦ.
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Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɢʁɟɦ
ɫɬɚɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɍɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

3.11.

3.12.

3.10.

3.9.

3.8.

3.7.

3.6.

3.5.

3.4.

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ zɚ
ɨɞɚɛɢɪ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ
ɫɬɚɦɛ. ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ
ɨɛɪɚɞɚ ɩɨɞɧɟɬɢɯ
ɩɪɢʁɚɜɚ
Ɉɞɥɭɤɚ ɨ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɝɪɚɞʃɭ
ɉɪɚɜʂɟʃɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ
ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɨɞɚɛɢɪ ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɪɚɞɨɜɚ
Ɉɬɩɨɱɢʃɚʃɟ
ɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ

3.2.

3.3.

2.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.
3.1.

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2012.

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2012.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2011.

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2011.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2011.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2011.

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2011.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

II, III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2009,
I, II ɤɜɚɪɬɚɥ
2010

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɨɞ – ɞɨ)
3.
III ɤɜɚɪɬɚɥ
2009.

ɂɡɝɪɚɻɟɧɨ 15+3
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ
15 ɂ ɢ ɂɊɅ +3
ɞɨɦ.ɫɬ. ɭɫɟʂɟɧɨ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ 15+3
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɫɬɚɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɩɪɢʁɚɜɚ

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ƚɪɚɻɟʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɟ

ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ
ɪɟɲɟʃɟ, ɩɨɡɧɚɬ
ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ

ɇɚɩɪɚɜʂɟɧ ɩɥɚɧ
ɢ ɤɨɧɬɚɤɫɬɢ ɫɚ
ɞɨɧɚɬɨɪɢɦɚ

4.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 15 ɂ ɢ
ɂɊɅ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 3
ɫɨɰ.ɭɝɪ.ɩɪɨɞ.ɞɨɦ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɡɟɦʂɢɲɫɬɚ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
ɩɨɬɪ.ɩɨɜɪɲɢɧɟ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɡɛɪɢɧɭɬɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ȼɪɨʁ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ȼɪɨʁ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ȼɪɨʁ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ
ɤɨɧɤɭɪɫɬ

ɍɫɜɨʁɟɧ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ

Ɋɟɲɟʃɟ

Ȼɪɨʁ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
ɫɬɚɧɨɜɚ

ɂɞɟʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɟɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɧɚɬɨɪɚ

ɉɨɜɪɢɧɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
ɝɪɚɻ.ɡɟɦʂɢɲɬɚ

5.
Ȼɪɨʁ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɤɢ
ȴɭɞɫɤɢ
ɎɢɧɚɧɆɚɬɟɪɢɫɢʁɫɤɢ
ʁɚɥɧɢ
6.
7.
8.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɂɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ
ɇɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɪɝɚɧ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

9.
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞɧɢɤ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɦɟɞɢʁɢ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɄɂɊɋ

Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ
ɄɂɊɋ

10.
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɚɧ ɪɚɞ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 3: Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ 15 ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ 15 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ + 3 ɫɬɚɦɛɟɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɡɜɨ.
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ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɩɥɚɧ
ɰɟɥɨɜɢɬɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɞɥɭɱɟ ɡɚ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɨɫɢɨɰɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɛɢɡɧɢɫɚ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɩɪɜɢ
ɤɪɭɝ ɩɨɞɪɲɤɟ

ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:
ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:
ɂɫɬɢ ɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɡɚ:

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.8.

4.7.

4.2.

ɂɫɩɢɬɚɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɢɡɦɟɻɭ ɂ ɢ ɂɊɅ
ɂɫɬɪɚɠɢɬɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɬɪɠɢɲɬɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4.1.

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

(ɬɨɤɨɦ) 2013.

(ɬɨɤɨɦ) 2012.

(ɬɨɤɨɦ) 2011.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

I ɤɜɚɪɬɚɥ 2010

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɨɞ – ɞɨ)
I ɤɜɚɪɬɚɥ
2010.

Ƚɪɚɧɬɨɜɟ ɞɨɛɢɥɨ
5 ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ƚɪɚɧɬɨɜɟ ɞɨɛɢɥɨ
5 ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ƚɪɚɧɬɨɜɟ ɞɨɛɢɥɨ
5 ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ƚɪɚɧɬɨɜɟ ɞɨɛɢɥɨ
5 ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ

ɇɚɩɪɚɜʂɟɧ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ
ɩɥɚɧ ɡɚ ɫɜɚɤɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
ɧɚʁɦɚʃɟ 5
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɛɢɡɧɢɫ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ,
ɢɡɧɨɫ ɝɪɚɧɬɚ

Ȼɪɨʁ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɬ.ɡɚɞɨɜɨʂɫɬ.
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

Ȼɪɨʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɥɚɧɨɜɚ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɧɚɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɉɪɨɮɢɥɢɫɚɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

+

+

ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɤɢ
ȴɭɞɫɤɢ
ɎɢɧɚɧɆɚɬɟɪɢɫɢʁɫɤɢ
ʁɚɥɧɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
+
+
ʂɭɞɫɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɮɨɧɞ
ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɦɚɥɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɅȿɊ,
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɅȿɊ,
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɅȿɊ,
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɅȿɊ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɉɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ,
ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɦɚɥɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
ȻȺɇȺɌ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
ȻȺɇȺɌ
Ɏɨɧɞ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
Ⱥɉȼ, ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɢ,
ɄɂɊɋ, Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 4: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2010-2013. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɦɚɥɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɋɉ ɢ Ɏɨɧɞɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ⱥɉȼ.
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ɉɈȽɅȺȼȴȿ 7.
Ɋɟɫɭɪɫɢ/ɛɭʇɟɬ
ɉɪɨɰɟʃɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ 2009-2013.
ɝɨɞɢɧɟ, ɛɢɬɢ ɭɤɭɩɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɤɨ 800.000 ȿɍɊ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɨɝ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɡɜɨɪɚ: ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɦɨʄɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ.
ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ ɢ ɮɨɧɞɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɅɉȺ ɫɭ
ɂɈɆ, ɍɇɏɐɊ, ȺɋȻ, ɍɋȺɂȾ, ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɮɨɧɞ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɢɡɜɨɪɢ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɛɭɞɭ ɪɚɡɜɢʁɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʄɟ ɩɨɪɟɞ ɜɟʄ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚ ɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ.
ɉɨɫɬɭɩɚʁɭʄɢ ɭ ɫɤɥɚɞɢ ɫɚ ɞɨɧɟɬɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɦɚ, ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɪɟɫɨɪɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɅɉȺ.
ɉɪɨɰɟɧɚ ɰɟɧɟ ɤɨɲɬɚʃɚ ɅɉȺ ʄɟ ɫɟ ɪɚɞɢɬɢ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ.
ɍ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɅɉȺ, ɩɨɥɚɡɢʄɟ ɫɟ ɨɞ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɜɢɯ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ (ɤɚɤɨ ʂɭɞɫɤɢɯ ɬɚɤɨ
ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ), ɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɜɟʄɨʁ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɟɲʄɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ.

ɉɈȽɅȺȼȴȿ 8.
ɉɥɚɧɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ
Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɅɉȺ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɪɟ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ:
1.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟ ɅɉȺ ɢ

2.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɅɉȺ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟ ɅɉȺ, ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ.
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ʄɟ, ɤɚɨ ɞɟɨ ɫɜɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɞɚ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɚɨ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɚɬɤɟ:
- ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ;
- ɢɦɟɧɭʁɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɬɢɦɨɜɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɧɭ ɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ ɨɞ ɫɜɚɤɨɝ ɚɤɬɟɪɚ-ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
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- ɨɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
- ɭɩɪɚɜʂɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɚʄɟʃɚ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ) Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
- ɨɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ʁɚɜɧɨɲʄɭ ɢ ɞɨɧɨɫɢɨɰɢɦɚ ɨɞɥɭɤɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɅȺɉ ɱɢɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɢ ɬɢɦɨɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɭ ɰɢʂɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɅȺɉ-ɨɦ, ɛɢʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ
ɩɨɞɟɥɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ. ɋɜɚɤɢ ɚɤɬɟɪ ʄɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɜɨɞɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ
ɩɪɢɩɪɟɦɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ. ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɥɚɡɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰʁɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɚɬɤɟ
ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ:
- Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
- ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ;
- Ɋɟɞɨɜɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ/ɤɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɫɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ;
- ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɨɛɭɤɚɦɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɞɚɬɚɤɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
- ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.
ɍɩɪɚɜʂɚɱɤɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ʄɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɩɪɚɬɢʄɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ. ɉɥɚɧ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɪɟɞɢʄɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɧɚɱɢɧɟ
ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɚɤɰɢʁɚ.
Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɤɨɧ 2010. ɝɨɞ.
ɩɪɢɩɪɟɦɚʄɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭɡ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ. ɉɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɋɚɜɟɬ ʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɪɚɞɧɟ ɬɢɦɨɜɟ.
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɢ ɩɪɚʄɟʃɚ, ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɉɥɚɧɨɦ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ
ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ (ɩɥɚɧɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ).
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ɉɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɐɢʂ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɨɰɟɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ) ɅȺɉ ʁɟ
ɞɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɩɨɞɚɰɢ, ɩɪɚɬɢ ɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ
ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɭɫɩɟɯ ɅȺɉ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɥɚɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ.
ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ: Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ (ɤɚɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ) ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɟ.
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ (ɤɚɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɰɟɧɟ ɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ) ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ - ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɩɨɞɧɨɫɢʄɟ ɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɟɰɟɦɛɪɚ. Ɏɢɧɚɥɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɨɛɚɜɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ: Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ
ɰɟɥɨɜɢɬɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ.
Ʉʂɭɱɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɢ:
- ɛɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɭɫɥɭɝɚ - ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɟɪɚ/ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ;
- ɨɛɭɯɜɚɬ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ;
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɦɟɪɚ/ɩɪɨɝɪɚɦɚ;
- ɧɢɜɨ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
- ɨɛɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ;
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ
(ɛɭʇɟɬ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɢ ɢɡɜɨɪɢ...).
ɉɪɨɰɟɫɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɬɚɛɟɥɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
- Ȼɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢɯ
- Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɪɚɞɭ
- Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɞɨɛɢɥɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɟ ɨ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɢ
- Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
- Ȼɪɨʁ ɩɨɬɩɢɫɚɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɨɞɚɛɪɚɧɢɦ ɇȼɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ.
Ɇɟɬɨɞɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ: Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɫɟɬ ɚɥɚɬɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ:
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɢɧɬɟɪɜʁɭɢ ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ (ɭɩɢɬɧɢɰɢ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ,
ɚɧɤɟɬɟ), ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪ.
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɛɢʄɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɜɪɲɢʄɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ (Ɇ) ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ (ȿ). Ɍɢɦ ɡɚ Ɇɢȿ ɱɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ
ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɢɯ
ɝɪɭɩɚ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ. ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ
ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɪɚɞɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɧɚɱɢɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼɊɒȺɐ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ ȼɊɒȺɐ

Ȼɪɨʁ: 031-145/2009-II-01
Ⱦɚɬɭɦ: 04.12.2009. ɝɨɞ.
ȼɪɲɚɰ, Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ 1

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ɈɉɒɌɂɇȿ
ɋɬɟɜɢɰɚ ɇɚɡɚɪɱɢʄ, ɫ.ɪ
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11.

05.12.2009.

12.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (¨Сл.гласник РС¨, бр.
129/2007), члана 69б. став 3 и 4 Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 36/91,
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01,
84/04,101/0581/2005 - др. закон и 115/05), члана
27. тачка 9. Статута општине Вршац (¨Сл.лист
општине Вршац¨ бр. 10/2008 и 13/20008) и члана
10. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр. 10/91, 2/92,
4/907 и 6/2000), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 04.12.2009.године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (¨Сл.гласник РС¨, бр.
129/2007), члана 69б. став 3 и 4 Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 36/91,
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01,
84/04,101/0581/2005 - др. закон и 115/05), члана
27. тачка 9. Статута општине Вршац (¨Сл.лист
општине Вршац¨ бр. 10/2008 и 13/20008) и члана
10. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр. 10/91, 2/92,
4/907 и 6/2000), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 04.12.2009.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНУ ВРШАЦ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ВРШАЦ

I
Петровић Драгану, престаје функција
директора Центра за социјални рад у Вршцу, са
04.12.2009. године, због истека мандата.

I
Миодраг Талпеш, дипломирани социјални
радник, именује се за директора Центра за
социјални рад за општину Вршац, од 05.12.2009.
године

II
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

II
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-055/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Broj:02-051/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

05.12.2009.
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14.

13.

На основу члана 100. Статута општине
Вршац (‘’Сл.лист општине Вршац’’, бр.
10/08) и члана 4. Одлуке о оснивању Савета за
међунационалне односе општине Вршац (‘’Сл.
лист општине Вршац’’ 10/04 и 14/08), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 04.12.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Савета за
међунационалне односе општине Вршац број
02-107/2008-II-01 од 03.10.2008. године (``Сл.
лист општине Вршац`` број 12/2008).
II
Золтан Кери разрешава се дужности
члана Савета за међунационалне односе општине
Вршац.
III
Тодоран Трајан именује се за члана
Савета за међунационалне односе општине
Вршац.
IV
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Савета за међунационалне
односе општине Вршац остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено
``Службеном листу општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-052/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

у

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 04.12.2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Паја Јовановић” у Вршцу бр. 02-69/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008) и
бр. 02-33/2009-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.5/2009).
.
II
Бајаш Дуња, представник локалне
самоуправе, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Паја
Јовановић” у Вршцу.
III
Кампфер Јован именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Паја
Јовановић “ у Вршцу као представник локалне
самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Паја
Јовановић” у Вршцу остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-053/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r
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15.

05.12.2009.

16.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 04.12.2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН СТЕРИЈА
ПОПОВИЋ “ У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Јован Стерија Поповић “ у Вршцу бр.
02-80/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2008).
II
Ступар Биљана, представник Савета
родитеља, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Јован Стерија
Поповић” у Вршцу.
III
Лазаревић Слађана именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Јован Стерија
Поповић” у Вршцу као представник Савета
родитеља.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
“ Јован Стерија Поповић “ у Вршцу остаје
непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-054/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 04.12.2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
У ИЗБИШТУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Жарко Зрењанин” у Избишту бр. 0274/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2008).
II
Николин Жарко, представник локалне
самоуправе, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе” Жарко
Зрењанин “ у Избишту.
Секулић Добривоје именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин “ у Избишту као представник локалне
самоуправе.
III
Ђурић Ђурица, представник
Савета
родитеља, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин “ у Избишту.
Стојиловић-Бранков Данијела именује
се за члана Школског одбора Основне школе
“Жарко Зрењанин “ у Избишту као представник
Савета родитеља.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” у Избишту остаје непромењено.

05.12.2009.

V
Ово
Решење
биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-056/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Грубач Рената именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Моша Пијаде”
у Гудурици као представник Савета родитеља.
III
Баљак Мирјана представник
Савета
родитеља разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Моша Пијаде”
у Гудурици
Вучковић Владимир именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Моша Пијаде”
у Гудурици као представник Савета родитеља.

Stevica Nazar~i},s.r

IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Моша
Пијаде” у Гудурици остаје непромењено.
17.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 04.12.2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МОША ПИЈАДЕ” У
ГУДУРИЦИ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Моша Пијаде” у Гудурици бр. 02-70/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008).
II
Милошевић Саша представник Савета
родитеља разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе”Моша Пијаде”
у Гудурици.

V
Ово
Решење
биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.
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OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-057/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

18.

На основу члана 67. став 3. Закона о
друштвеној бризи о деци (‚‚Сл. гласник РС`` бр.
49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96,
29/2001, 16/2002 – др. Закон, 62/2003 – др. Закон,
64/2003 – испр. др. Закон и 101/2005 – др. Закон),
члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање
цене услуга у дечјим установама (``Сл. Гласник
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РС``, бр.1/93 и 6/96) и члана 101. став 1. Статута
Општине Вршац (‚‚Сл. лист општине Вршац``
бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће општине
Вршац, на седницама одржаним 27. и 29. октобра
2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У
ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ У ВРШЦУ
I
Овим Решењем утврђују се цене за
услуге у Дечјем вртићу у Вршцу у месечном и
дневном износу.
II
Просечна економска цена за целодневни
боравак месечно, односно дневно, износи и то:

1. ȳɚɫɥɢɰɟ
2. Ɉɛɞɚɧɢɲɬɟ
3. Ɂɚɛɚɜɢɲɬɟ

Ɇɟɫɟɱɧɢ ɢɡɧɨɫ
15.000,00
15.000,00
4.067,44

Ⱦɧɟɜɧɢ ɢɡɧɨɫ
681,00
681,00
184,88

III
Учешће корисника у економској цени
услуга Дечјег вртића износи 20% од економске
цене и то:
1. ȳɚɫɥɢɰɟ
2. Ɉɛɞɚɧɢɲɬɟ
3. Ɂɚɛɚɜɢɲɬɟ

Ɇɟɫɟɱɧɢ ɢɡɧɨɫ
3.000,00
3.000,00
800,00

05.12.2009.

Регресирану цену корисник услуга
остварује према стварном присуству детета.
Регресна скала из овог Решења примењује
се од 01. новембра 2009. до 31. августа 2010.
године.
V
Утврђене цене из тачке II и III овог
Решења примењиваће се почев од 01. новембра
2009. године.
VI
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о утврђивању цена услуга у Дечјем
вртићу у Вршцу бр. 38-4/2008-III-01 од 19. јуна
2008. године (‚‚Сл. лист општине Вршац``, бр.
9/2008).
VII
Ово Решење биће објављено
``Службеном листу општине Вршац``.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKO VE]E
Broj:38-3/2009-III-01
Datum: 29.10.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Mirko Dobrosavqevi},s.r

Ⱦɧɟɜɧɢ ɢɡɧɨɫ
136,00
136,00
36,36

Наплата услуге по утврђеној цени врши
се месечно.
За дане присуства детета услуга се
наплаћује у пуном износу, а за дане одсуства у
износу од 50% дневне цене услуга по детету.

19.

IV
Родитељи, корисници материјалног
обезбеђења у складу са прописима из области
социјалне заштите, ослобађају се плаћања
трошкова боравка деце у Дечјем вртићу.
Самохрани родитељи имају право на
регресирање цене из овог Решења за 20%.
Родитељи који истовремено користе неки
од облика боравка у Дечјем вртићу за двоје деце,
имају право на регресирање цене за друго дете
за 10%.

Општинска
управа,
Одељење
за
комуналне и стамбене послове, на основу члана
23. став 1. Одлуке о ауто - такси превозу (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 6/2005 и 7/2006) и
члана 17. Одлуке о организацији општинске
управе (“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 2/2009),
доноси

05.12.2009.
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Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ такси стајалишта у
Вршцу:
1.на Светосавском тргу, на коловозу, на
делу између улице Вука Караџића и улаза у ХТП
“Србија” (6 места),
2. у улици Абрашевићева, испред Опште
болнице “Вршац” (4 места),
3. на Тргу зелена пијаца, са десне стране
коловоза посматрано у смеру од центра града,
испред пословног објекта АМ “Продукт” (4
места),
4. на Омладинском тргу, на делу паркинга
код СЦ “Милениум”, лево од првог улаза у
паркинг, посматрано у смеру од центра града (2
места),
5.На Тргу Андре Лукића, на уређеном
паркинг простору са десне стране коловоза
непосредно иза раскрснице са улицом Змај
Јовина, посматрано у смеру од те улице ка улици
Поп Маринкова односно Загорке Маливук (2
места),
6. У улици Кумановска, испред пословног
објекта кућног броја 1. (2 места).
II
Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац

“ВАРОШ” у року од 15 дана, од дана доношења
овог решења, поставиће саобраћајне знаке
“Забрана заустављања и паркирања” (II-34) са
допунском таблом (IV-5 осим за такси возила) на
горе наведеним такси стајалиштима и обележиће
одговарајућу хоризонталну сигнализацију.
III
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о одређивању такси стајалишта
у Вршцу (“Сл. лист Општине Вршац”, бр.
2/2007).
IV
Ово
Решење биће објављено
“Службеном листу Општине Вршац“.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC

Broj:344-55/2009-IV-04
Datum: 10.11.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK ODEQEWA

Donevski Bosiqko,s.r

у
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IZDAJE SKUP[TINA OP[TINE VR[AC - Redakcija i administracija : Slu`ba za poslove organa
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