ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 5

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

36.
На основу члана 1. став 1., члана 4. став 3. и члана
2. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр.
и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са
чланом 66. став 3. и члана 20. став 1. тачка 29. и тачка 39.,
а у вези са чланом 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 19. став 1. тачка 8. и члана 14. став 1. тачка 29. и
тачка 39. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева број 2/2008 ),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
20. марта 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
СМЕДЕРЕВО
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће „Градска стамбена
агенција“, Смедерево (у даљем тексту: Предузеће) ради
израде аналитичко-планске основе у области социјално
стамбене политике града и реализације локалних и других
усвојених пројеката изградње, рентирања и продаје станова крајњим корисницима.
Члан 2.
Предузеће се оснива и послује ради:
1. Стварања потребних предуслова за утврђивање
стамбене политике: снимања и анализе стања
постојећег
стамбеног фонда, утврђивања реалних стамбених потреба,
израде предлога програма и сл.;
2. Вођења пројекта изградње станова ренталног стамбеног фонда и субвенционисање продаје и становања,
обезбеђивања
потребне
инвестиционо-техничке
документације, обезбеђивања
потребних услова код надлежних органа у циљу обезбеђења локације за
градњу, оперативну реализацију одобрених пројеката инвестиционе изградње;
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3. Израде програма прибављања и отуђења станова, као и координације изградње других објеката који су
намењени решавању стамбених потреба;
4. Спровођења локалне социјалне стамбене политике;
5. Управљања, коришћења и одржавања јавног социјално ренталног стамбеног фонда: наплате ренте, отплате
кредита, подуговарања послова одржавања са ЈКП или другим предузећима;
6. Сервисирања хипотекарних зајмова према корисницима који купују станове: сакупљања ануитета и преноса средстава по изворима финансирања.
7. Развијања нових програма финансирања социјалног
становања: рехабилитације постојећег стамбеног фонда,
јавно-приватно партнерство, агент за некретнине и сл.;
8. Везе са крајњим корисницима: прикупљања
и администрирања захтева,
организовања комисија,
уговарања закупа, куповине стана или доделе кредита,
сервисирања рата и ануитета, наплата ренте и слично уз
сарадњу са институцијама социјалне заштите, Повереништвом за избеглице, градском управом и сл.;
9. Развоја и унапређивања обављања делатности, за
које се оснива предузеће;
10. Обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
11. Стицања добити;
12. Конкурисања за добијање финансијских средстава ради обављања послова у реализацији
програма
социјалног становања у складу са законом и другим прописима;
13. Остваривања другог законом утврђеног интереса.
II ФИРМА, СЕДИШТЕ И
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Предузеће послује под фирмом: Јавно предузеће
„Градска стамбена агенција“ Смедерево. Скраћени назив
фирме је: ЈП “ГСА“ Смедерево. Оснивач Предузећа је Град
Смедерево са седиштем у Смедереву, Улица Омладинска
број 1 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 4.
Седиште Предузећа је у Смедереву, Улица Омладинска број 1.
Члан 5.
О промени назива и седишта Предузећа одлуку доноси Управни одбор Предузећа уз сагласност оснивача.
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Члан 6.

Члан 11.

Предузеће има свој печат, штамбиљ и знак који
садржи назив и седиште Предузећа.
Изглед и садржина печата, штамбиља и знака
утверђује се Статутом предузећа.

Основни капитал из члана 10. ове Одлуке састоји се
од државног капитала.

Члан 7.
Предузеће обавља своје пословање као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација радних
места Предузећа ближе се уређује Правилником, који доноси директор.
Сагласност на Правилник дају Управни одбор
Предузећа и надлежни орган Оснивача.
III ДЕЛАТНОСТ

Члан 12.
Средства за оснивање и рад Предузећа чине новчана
средства у износу од 500 ЕУР-а у динарској противвредности на дан уписа у регистар привредних субјеката.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ИЗМЕЂУ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 13.
Оснивач има право управљања Предузећем на начин
утврђен законом и овом Одлуком.
Члан 14.

Члан 8.
Делатност Предузећа је:
65232 Остало финансијско посредовање
70110 Развој пројеката о некретнинама
- повезивање финансијских, техничких и физичких
средстава за реализацију пројекта о некретнинама
за каснију продају, за стамбене или друге зграде,
70120 Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
- куповина и продаја некретнина,
70200 Изнајмљивање некретнина
- изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама,
70320 Управљање некретнинама за туђ рачун,
74140 Консалтинг и менаџмент послови
74202 Пројектовање грађевинских и других објеката,
74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и
технички савет,
74402 Реклама и пропаганда,
75210 Послови са иностранством.
О промени делатности Предузећа одлуку доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 9.
Предузеће може без уписа у регистар привредних
субјеката да врши и друге делатности које служе обављању
делатности које су уписане у регистар, у мањем обиму или
повремено, или које доприносе потпунијем искоришћавању
капацитета и материјала који се употребљавају за вршење
уписане делатности.
IV ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 10.
Имовину Предузећа чине право коришћења на покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући
и право коришћења средстава и добара у државној својини,
односно добара од општег интереса.
Предузеће из става 1. овог члана, за обављање делатности, може користити средства и добра у државној и другим облицима својине, у складу за законом, овом Одлуком
и Уговором.

Оснивач одговара за обавезе Предузећа, само у
случајевима прописаним законом.
Члан 15.
У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа преносе се на правне следбенике.
Члан 16.
У случају поремећаја или прекида у обављању делатности, услед више силе или других разлога који се нису
могли предвидети, односно спречити, Предузеће је дужно
да без одлагања предузима мере прописане законом и одлуком Скупштине града на отклањању узрока поремећаја, односно прекида.
Члан 17.
У случају штрајка у Предузећу се мора обезбедити
минимум рада у обављању делатности у складу са законом
и одлуком Скупштине града Смедерева.
Члан 18.
У случају поремећаја у пословању Предузећа, односно вршећи надзор Оснивач може предузети мере у складу са законом, којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање Предузећа и обављање делатности за које
је Предузеће основано.
Члан 19.
Располагање изграђеним непокретностима вршиће се
у складу са Законом и посебном одлуком Управног одбора
уз сагласност Оснивача .
VI СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА
ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
Члан 20.
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем
своје делатности, продајом услуга на тржишту, обављањем
стручних послова за потребе трећих лица и из других
извора у складу са законом.
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Приход предузећа обезбеђује се из следећих извора:
1. средстава буџета града намењених за стамбену
изградњу, социјално становање или опредељених на
основу посебних одлука надлежних органа града,
2. трансфера од других нивоа власти,
3. донација,
4. прихода од продаје нефинансијске имовине,
5. примања од међународних институција за финансирање социјалног становања,
6. добровољних трансфера од физичких и правних лица,
7. средстава од отплате кредита за расподељене станове
солидарности,
8. средстава од камата,
9. сопствених средстава (рента и др.),
10. из кредита одобрених од стране Републичке стамбене
агенције,
11. из средстава повраћаја стамбеног зајма или кредита
12. других средстава у складу са законом.
Члан 21.
Приход и добит се утврђују периодичним и годишњим
обрачунима на начин утврђен законом и општим актом о
утврђивању и расподели прихода и добити.
Члан 22.
Износ који остаје по измирењу обавеза, пореза и
доприноса из добити, по измирењу обавезних законских
резерви, по исплати обавеза према запосленима на основу
општег колективног уговора, представља добит Предузећа,
која се усмерава за финансирање наредних циклуса
изградње станова.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
приликом усвајања годишњег обрачуна, на предлог
директора.
Одлука о расподели добити Управног одбора доставља
се на сагласност Оснивачу .
Члан 23.
Уколико по годишњем обрачуну Предузеће искаже
губитак, Управни одбор, у складу са важећим прописима,
доноси одлуку о покрићу губитка.
VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 24.
Предузеће послује као самостални правни субјект.
Члан 25.
Предузеће има право да у правном промету закључује
уговоре и врши друге правне послове и радње у оквиру
своје правне способности.
Члан 26.
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном
својом имовином.
VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 27.
Предузеће заступа и представља директор у складу са
законом. Предузеће могу заступати и друга лица у складу
са законом и Сатутом Предузећа.
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Члан 28.

Директор Предузећа, уз сагласност Оснивача, може
одређеном лицу дати прокуру, у складу са законом.
IX УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
Члан 29.
Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор Предузећа чине Управу
Предузећа.
X УПРАВНИ ОДБОР
Члан 30.
Председника и чланове Управног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 31.
Управни одбор Предузећа има девет чланова и
то шест представника Оснивача и три представника
запослених.
Изузетно, број чланова Управног одбора може бити
мањи, односно већи од броја утврђеног у ставу 1. овог
члана уколико Оснивач оцени да за то постоје оправдани
разлози.
У случају из става 2. овог члана број и састав
Управног одбора утврђује се актом о именовању Управног
одбора.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом Предузећа.
Члан 32.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Члан 33.
Председник и чланови Управног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Управном одбору, чију
висину утврђује Управни одбор Предузећа, на основу
критеријума садржаних у годишњем програму пословања
Предузећа.
Члан 34.
Управни одбор у складу са законом:
1. доноси Статут;
2. утврђује пословну политику;
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и
годишњи програм пословања;
4. одлучује о повећању и смањењу основног капитала;
5. одлучује о статусним променама, промени облика
Предузећа;
6. доноси инвестиционе програме, критеријуме за
инвестиционо улагање;
7. доноси одлуке о расподели добити;
8. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела
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у другом предузећу, односно привредном друштву;
9. доноси потребне одлуке за реализацију одобрених
програма;
10. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са
другим преузећима, установама организацијама и др.
11. одлучује о располагању (прибављању и отуђењу)
имовином Предузећа веће вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности;
12. одређује примања, односно накнаду за рад члановима
Управног и Надзорног одбора,
13. даје смернице директору за остваривање пословне
политике;
14. усваја извештаје о пословању Предузећа и годишњи
обрачун;
15. утврђује цену услуга;
16. закључује Уговор о раду са директором Предузећа и
одлучује о другим питањима везаним за радно-правни
статус директора;
17. доноси друга општа акта Предузећа;
18. даје сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији;
19. доноси Пословник о свом раду;
20. одлучује и о другим питањима предвиђеним законом,
овом Одлуком и Статутом.
Члан 35.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу
са законом, на одлуке Управног одбора Предузећа из члана
34. тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. и 14. сагласност даје
Оснивач, а на тачку 15. надлежни орган Оснивача.
Члан 36.
Управни одбор све своје одлуке доноси већином
гласова од укупног броја чланова.
XI ДИРЕКТОР
Члан 37.
Директора Предузећа именује и разрешава Oснивач,
у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 38.
Оснивач може до именовања директора Предузећа да
именује вршиоца дужности директора. Вршилац дужности
директора може обављати ту фунцију најдуже једну годину.
Члан 39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Директор Предузећа у складу са законом:
представља и заступа Предузеће;
организује и руководи процесом рада и води пословање
Предузећа;
стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада Предузећа;
предлаже програм рада и план развоја и предузима мере
за њихово спровођење;
предлаже општа акта која доноси Управни одбор;
доноси Правилник о унутрашњој организацији
Предузећа и систематизацији радних места;
одлучује о правима, обавезама и одговорностима
запослених у Предузећу;
подноси финансијскe извештајe, извештајe о пословању
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и годишњи обрачун;
9. образује комисије и остала радна тела за обављање
одређених послова;
10. учествује у раду Управног одбора и извршава његовe
одлукe;
11. врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 40.
Директор Предузећа за свој рад одговара Управном
одбору и Оснивачу.
XII НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 41.
Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 42.
Надзорни одбор броји три члана, од којих је
један члан представник запослених у Предузећу.
Представник запослених предлаже се на начин утврђен
Статутом.
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду.
Висина накнаде утврђује се одлуком Управног одбора
Предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем
програму пословања Предузећа.
Члан 44.
Надзорни одбор у складу са законом:
1. врши надзор над законитошћу рада Предузећа;
2. прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да
ли су сачињени у складу са прописима;
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа
Предузећа воде уредно и у складу са прописима;
4. даје предлог за расподелу добити;
5. разматра извештаје ревизора;
6. доноси Пословник о свом раду;
7. подноси извештаје о резултатима надзора оснивачу и
Управном одбору Предузећа;
8. обавља и друге послове утврђене законом, овом Одлуком
и Статутом Предузећа.
XIII ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ
Члан 45.
Органи Предузећа и запослени дужни су да организују
обављање делатности на начин који осигурава безбедност
на раду, као и да спроводе потребне мере заштите на раду,
безбедности имовине и заштите и унапређења човекове
средине.
Члан 46.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
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човекове средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.

Члан 54.
По испуњењу услова из члана 49. ове Одлуке, Фонд
за солидарну стамбену изградњу Смедерево престаје са
радом.

XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 47.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени
одлуком директора Предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа
и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који
су по закону јавни или подаци о кршењу закона, добрих
пословних обичаја и начела пословног морала.
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Члан 55.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 023-2/2009-11
У Смедереву, 20. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

XV СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 48.
У току пословања Предузеће може вршити статусне
промене (спајање, припајање, подела и сл,), као и промену
облика у складу са законом и овом Одлуком.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Предузеће почиње са радом по упису у регистар
привредних субјеката и по испуњењу услова за обављање
делатности у складу са Законом и другим прописима.
До испуњења услова из става 1. овог члана, делатност
Предузећа обављаће Фонд за солидарну стамбену изградњу
Смедерево.
Члан 50.
До именовања директора Предузећа функцију
В.Д. директора обављаће Драган Крстић, дипл.грађ.
инжењер.
Мандат вршиоца дужности директора предузећа траје
до именовања директора предузећа, а најдуже до једне
године.
Члан 51.
Овлашћује се вршилац дужности директора Предузећа
да предузме све неопходне радње везане за упис Предузећа
у Регистар привредних субјеката, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 52.
Обавезује се Управни одбор Фонда за солидарну
стамбену изградњу Смедерево да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, донесе Статут предузећа и
достави га Оснивачу на сагласност.
Члан 53.
Предузеће преузима сва права, обавезе, имовину и
архиву Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево
даном испуњења услова из члана 49. став 1. ове Одлуке.

37.
На основу чланoва 20. став 1. тачка 39. и 32. став 1.
тачка 6., а у складу са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), и чланова 14. став 1. тачка 39. и 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
20. марта 2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ 2009-2013
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у граду Смедереву 2009-2013.
Члан 2.
Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у граду Смедереву
2009-2013 чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у граду Смедереву 2009-2013 и Локални акциони план
за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у граду Смедереву 2009-2013 ступају на снагу
даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-91/2009-11
У Смедереву, 20. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ɉɈɅɈɀȺȳȺ
ɂɁȻȿȽɅɂɏ ɂ ɂɇɌȿɊɇɈ ɊȺɋȿȴȿɇɂɏ ɅɂɐȺ ɍ ȽɊȺȾɍ ɋɆȿȾȿɊȿȼɍ
2009-2013

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

1

ɋȺȾɊɀȺȳ

ɫɬɪɚɧɚ

ɍɜɨɞ

4

x

Ɉɞɥɭɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɨ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɅȺɉ

5

x

Ɂɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɅȺɉ

5

ɋɚɠɟɬɚɤ (ɪɟɡɢɦɟ) ɅȺɉ

6

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 1: Ɉɩɲɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

9

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 2: ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

11

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 3: Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ

12

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 4: ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ

18

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 5: Ɉɩɲɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ

18

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 6: Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – Ɂɚɞɚɰɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɅȺɉ

19

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 7: Ɋɟɫɭɪɫɢ/ɛɭʇɟɬ

36

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 8. Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ

36

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 9: ɉɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ

37

2

ɍɜɨɞɧɚ ɪɟɱ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ƚ. ɉɪɟɞɪɚɝɚ ɍɦɢɱɟɜɢʄɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 2009 - 2013 ʁɚɜɧɢ ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɥɨɠɚɧ ʁɚɜɧɨʁ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ
ɤɨɪɟɤɰɢʁɚɦɚ ɬɨɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ.
ɉɨɥɚɡɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 2009 - 2013 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ /2008-2012/, ɤɚɨ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɉɪɨʁɟɤɬɭ „ɉɨɞɪɲɤɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ
ɥɢɰɚ“. Ȼɭɪɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɨɬɟɤɥɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɭ ɜɟɨɦɚ ɭɨɱʂɢɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɚɫɥɨʁɚɜɚʃɚ, ɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɫɭɨɱɢɨ ɫɚ
ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ.
ɍ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚʁɜɟʄɢ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ, ɩɚ ɢɡ
ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɨɜɚɤɜɨɝ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ ɅȺɉ-ɚ ʁɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ - ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɪɨɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɇɟɤɚ ɨɜɚʁ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɛɭɞɟ ɢ ɜɨɞɢɱ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɧɚɲɟ ɜɢɡɢʁɟ - ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɭɡ ɩɭɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢ ɩɨɞɦɢɪɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɧɨɜɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ.
Ɉɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɅȺɉ-ɚ, ɤɚɨ ɢ ɝɻɢ
Ȼɪɚɧɤɢ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɦɟɧɬɨɪɭ Ɍɢɦɚ ɂɈɆ - ɚ.

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ

3

ɍɜɨɞ
ɒɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɍ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ 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. Ɍɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɭ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɫɜɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ
ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧɚ. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɚ 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 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
Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɉɪɨʁɟɤɬɭ 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
(ɂɧɬɟɪɧɚɬɢɨɧɚɥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɢɨɧ ɮɨɪ Ɇɢɝɪɚɬɢɨɧ – 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 ɉɪɨʁɟɤɬɚ 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 ɨɛɥɚɫɬ3. ɍ ɰɢʂɭ
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ɉɪɟɦɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɢ ɍɇ ɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ (1951), ɣɢɜɠɞɦɣɱɛ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɧɨɝ ɫɬɪɚɯɚ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɨɝɨʃɟɧɚ ɡɛɨɝ
ɫɜɨʁɟ ɪɚɫɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɧɚɩɭɫɬɢɥɚ ʁɟ
ɫɜɨʁɭ ɞɪɠɚɜɭ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɫɬɪɚɯɚ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɭ ɜɪɚɬɢ. ɉɨʁɚɦ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ʁɟ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɢɡ 1967. ɝɨɞ.
ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɢ ɧɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɪɚɬɧɢɦ ɫɬɪɚɞɚʃɢɦɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɡɚɬɨ ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɢɥɢ ɛɢɥɟ
ɩɪɢɧɭɻɟɧɟ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɨʁɭ ɞɪɠɚɜɭ. (http://en.wikipediɚ.ɨɪg/wikiRefugee )
2
Ƀɨɭɠɫɨɩ ɫɛɬɠʃɠɨɠ ɩɬɩɜɠ ɫɭ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɢɫɢʂɟɧɟ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɫɜɨʁɟ
ɞɪɠɚɜɟ. Ɋɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɢʂɟɧɢ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ: ɪɚɬ, ɧɚɫɢʂɟ, ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɪɨɝɨɧ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ (ɡɟɦʂɨɬɪɟɫ, ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɫɥ.). 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://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
3
Ⱦɟɬɚʂɟ ɨ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ɉɨɝɥɚɜʂɭ: Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ
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ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɝ ɪɚɞɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɚɭɱɟɧɢɯ 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 ɩɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ, ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ 2009. ɢ 2010. ɝɨɞɢɧɭ.
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɫɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɱɢʁɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɚ ʁɟ:
x Ʌɨɤɚɥɧɢ – ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ;
x ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧ – ɭɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɢɬɧɟ ɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
x ɍɬɟɦɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ;
x ɉɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɬɟɠɢ;
x Ʉɨɪɢɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ;
x ɉɨɞɫɬɢɱɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɨɞɧɨɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɢɡɜɨɪɢ:
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɞɚɰɢ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ, ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɬɞ. ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɉɥɚɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪɞɟɰɟɦɛɚɪ 2008. ɝɨɞ.
Ɉɞɥɭɤɚ4 ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨ ɭɫɜɚʁɚʃɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
......................
Ɂɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ: ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɩɪɚɜɟ ɤɚɨ ɧɨɫɢɨɰɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɞɨɧɨɫɢɨɰɚ ɨɜɨɝ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɨ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ; ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ; ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ɞɟɥɭʁɭ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ .
ɍɥɨɝɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ:
• ɍɧɚɩɪɟɞɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɤɪɨɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɭɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ (ɂɈɆ-ɚ);

4

Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɟ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɧɨɫɢ ɧɚɤɨɧ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɅɉȺ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ

5

•
•
•
•
•
•
•

Ɉɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞ ɰɢʂɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ;
Ɋɚɡɦɟʃɭʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ;
ɉɪɢɦɟʃɭʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ;
Ⱦɟɮɢɧɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ, ɩɪɚɜɰɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ;
ɉɥɚɧɢɪɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
Ɋɚɞɢ ɧɚ ɩɢɫɚʃɭ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;
ɂɧɢɰɢɪɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɨ ɧɚɰɪɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɞɚ ɮɢɧɚɥɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɛɭɞɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.

ɑɥɚɧɨɜɢ/ɢɰɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ:
• ɋɚɲɚ Ɇɨɦɢʄ, ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɪɟɫɨɪ ɪɚɞɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ
• Ⱦɪ ȼɟɫɧɚ ȳɟɪɟɦɢʄ-Ⱦɪɚɝɨʁɟɜɢʄ, ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ
ɪɟɫɨɪ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
• Ɇɢɨɞɪɚɝ ɇɚɞɚɲɤɢʄ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
• Ɋɚɞɢɰɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
• Ɂɨɪɚɧ Ɋɚɞɨʁɤɨɜɢʄ, ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ ɩɨɫɥɨɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɭ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ
ɨɩɲɬɭ ɭɩɪɚɜɭ ɢ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
• Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ⱦɢɦɢʄ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɛɭʇɟɬɚ ɭ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ – Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɛɭʇɟɬ
• Ɍɚʃɚ Ʉɪɱɭɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ Ƚɪɭɩɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ, ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
• ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȼɚɫɢʄ, ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɫɟ ɫɜɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ/ɢɰɚɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɭɱɟɲʄɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ.
Ɉɫɬɚɥɢ ɚɤɬɟɪɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɝɪɭɩɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɝɪɭɩɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɍ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɪɚɞɚ, ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɢɡɪɚɞɟ
ɮɢɧɚɥɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɭɠɢɥɚ ʁɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɚɤɢʃɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɂɈɆ-ɚ. ɉɨɫɟɛɧɭ
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢɡɪɚɠɚɜɚɦɨ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɭ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɂɈɆ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ
ɬɢɦɭ.

ɋɚɠɟɬɚɤ - Ɋɟɡɢɦɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ (ɅȺɉ) ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
(ɂɊɅ) ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ (2009-2013) ʁɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɝɪɚɞɚ. Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ Ƚɪɚɞ ɧɚɦɟɪɚɜɚ
ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 15 000 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (851 ɢɡɛɟɝɥɨ ɢ 14 288
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ) ɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɫɚ 542
ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɥɢɰɚ.
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Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɅȺɉ-ɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɜɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɧɚɝɥɚɫɤɨɦ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ:
x ɋɬɚɧɨɜɧɢɰɢ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ;
x ɋɬɚɪɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɧɟɦɚʁɭ ɥɢɱɧɚ ɩɪɢɦɚʃɚ;
x ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ;
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ/ɢɥɢ ɱɥɚɧɨɦ/ɢɰɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ);
x Ɋɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɡɛɟɝɥɢ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɬɪɚɠɟ ɩɨɫɚɨ.
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɨɜɨɝ ɅȺɉ-ɚ ɫɭ:
1: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2009. ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ 2011. ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 85 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 85 ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ.
2: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013.ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 50 ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɡɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ.
3: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞ. ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ, ɩɨɫɚɨ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 ɥɢɰɚ – ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢɯ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɋɚɜɟɬɚ.
ɉɪɢɦɟɧɟ ɅȺɉ-ɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞ. ɡɚɯɬɟɜɚ ɛɭʇɟɬ ɨɞ ɩɪɟɤɨ 1 700 000 €. ɍ ɛɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɅȺɉ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ,
ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɡɚ 2009. ɝɨɞ. ɥɨɰɢɪɚɧɨ _2.500.000 ɞɢɧ. Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɅȺɉ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɢ ɤɪɨɡ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɤɪɨɡ ɞɟɥɨɜɚʃɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ (ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ).
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɩɥɚɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɜɪɲɢɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɫɜɨʁ ɪɚɞ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɭ, Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɅȺɉ-ɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ʁɟ ɮɢɧɚɥɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɫɜɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ.

Resume
The Local Action Plan (LAP) for the improvement of the conditions of refugees and internally
displaced persons (IDP) in the City of Smederevo (2009-2013) is a strategic document adopted by
the City Assembly. This document is a result of planned and systematic decisions about the steps
the City intends to take in order to improve social
and material conditions for integrations of refugees and internally displaced persons
into the local community.
The City of Smederevo has over 15,000 refugees and internally displaced persons (851 refugees and
14,288 internally displaced persons) and the largest Collective Center in Serbia and the Balkan with
542 people.
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The users of LAP shall be all refugees and internally displaced persons in the City of Smederevo,
with particular emphasis on the following priority groups:
- Residents of the Collective Center;
- The old who have not realized their rights based on the previous employment period and
without any personal income;
- Single parents;
- The families with handicapped children and/or a disabled family member (DFM);
- The unemployed refugees able to work and IDP looking for job.
Specific goals of this LAP are:
1 to ensure at least 85 residential units for 85 families of refugees and IDP in
the period from 2009 – middle of 2011.
2

to secure the support in construction material for at least 50 families of refugees and IDP so that
they can finish already started residential structures and make them ready to live in, in the
period from 2009 – 2013.

3

To annually provide jobs for at least 20 persons – refugees and IDP able to work who fulfil the
Council criteria, through the program of the Local Employment Council in the period from
2009 – 2013.

LAP applications in the period from 2009 – 2013 require a budget of over EUR 1 700 000. In the
City budget there is a special item for the refugees and IDP LAP implementation where there are
RSD 2,500,000.00. The City of Smederevo realized the participation in providing assets for the
LAP also through a complete infrastructurally equipped location for residential construction as well
as through the activities of the Local Employment Council (securing new jobs for refugees and
IDP).

The Local Action Plan also contains monitoring and evaluation plan to be carried out by the Local
Migration Council, as well as permanent solutions. It shall present its activities to the Mayor, City
Assembly and City Chamber. Final evaluation of all LDP results is planned at the end of its
application.
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ɉɨɝɥɚɜʂɟ 1.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ 44º67' ɫɟɜɟɪɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɲɢɪɢɧɟ ɢ 20º93' ɢɫɬɨɱɧɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɞɭɠɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ. ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ʁɟ 481,70 ɤɦ2. ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ: Ƚɪɨɰɤɚ - ɝɪɚɞ Ȼɟɨɝɪɚɞ (ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ: 46 ɤɦ), Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚɰ (38
ɤɦ), ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ (34 ɤɦ), ȼɟɥɢɤɚ ɉɥɚɧɚ (37 ɤɦ), ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ (29 ɤɦ), Ʉɨɜɢɧ (12 ɤɦ).
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɚɭɬɨɩɭɬɭ ȿ-75 ɢ Ʉɨɪɢɞɨɪɭ 10 ɤɨʁɢ ɩɨɜɟɡɭʁɟ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
ɇɢɲ, ɋɨɥɭɧ ɢ Ⱥɬɢɧɭ.
ɍ ɝɪɚɞɭ ɢɦɚ 28 ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ - ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ 27 ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ. ɉɪɟɦɚ
ɉɨɩɢɫɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡ 2002. ɝɨɞ. ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ʁɟ 109.809. Ɉɞ ɬɨɝɚ 62.805 ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, 11.233 ɭ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ (Ɋɚɞɢɧɚɰ, Ɋɚʂɚ, ȼɭɱɚɤ,
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ, ɍɞɨɜɢɰɟ ɢ 35.771 ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ. ȿɬɧɢɱɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɱɢɧɟ 21
ɧɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ „ɧɟɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯ“, „ɨɫɬɚɥɢɯ“ ɢ „ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɯ“.
ȼɟʄɢɧɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɭ ɋɪɛɢ (104.222), ɚ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɟ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɭ Ɋɨɦɢ
(1891), ɐɪɧɨɝɨɪɰɢ (533) ɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɢ (264). ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2002-2007. ɝɨɞ. ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɩɨɪɚɫɬ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ. Ɉɧɢ ɫɭ
ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚɫɬɚɧɢɥɢ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
Ɋɚɞɢɧɚɰ, ȼɭɱɚɤ ɢ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ. ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɭ Ƚɪɚɞɭ ʁɟ ɭ ɩɚɞɭ ɢ ɭ 2005. ɝɨɞ. ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɨ
- 383.
ɉɪɟɦɚ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɨɞ 20 ɞɨ 59 ɝɨɞɢɧɚ .
Ɍɚɛɟɥɚ 1. ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɫɬɚɪɨɫɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 1: ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɫɤɢ ɭɡɪɚɫɬ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ
0-6
7 - 14
15 – 19
20 - 59
60 ɢ ɜɢɲɟ

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
8003
11051
15386
59610
15759

% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɟɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
7,29
10,06
14,01
54,29
14,35

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɝɪɚɞ ɢ ɰɟɧɬɚɪ ɱɟɥɢɱɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. Ɏɚɛɪɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɪɚɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɚɪɬɢɞ, ɨɞ 2003. ɝɨɞ. ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɞɟɨ US Steel-ɚ; US Steel
Srbija ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ ɩɪɟɤɨ 8000 ɪɚɞɧɢɤɚ. Ɏɚɛɪɢɤɚ ɤɭʄɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɚ Ɇɢɥɚɧ Ȼɥɚɝɨʁɟɜɢʄ ʁɟ ɞɪɭɝɚ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ. ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɜɨʄɚ ɢ ɜɢɧɚ. Ɏɚɛɪɢɤɚ ɂɫɯɪɚɧɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɫɧɚɛɞɟɜɚɱ ɫɟɜɟɪɧɟ ɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɟɤɚɪɫɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 2: Ƚɥɚɜɧɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ(ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ
ɢɡ 2005.ɝɨɞɢɧɟ)
Ɉɫɬɜɚɪɟɧ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɞɨɯɨɞɚɤ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ
Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚ 1 000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚ 1 000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɚʁɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ

64 537, 00 ɞɢɧ.
56 798, 00 ɞɢɧ.
250
133
40 471
12 876
819

ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 2. ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɟɤɚ.
9

ɍ ɒɟɦɢ 1. ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
ɒɟɦɚ 1: Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɚɞɚ – ɨɪɝɚɧɨɝɪɚɦ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ
(70 ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ/ɢɰɚ)

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ
(11 ɱɥɚɧɨɜɚ/ɢɰɚ)

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ

Ʉɚɛɢɧɟɬ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɝɪɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

ȳɚɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ

ɇɚɱɟɥɧɢɤ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɨɩɲɬɭ ɭɩɪɚɜɭ ɢ
ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ
ɇɂɉ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɤɫɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟ, ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɪɝɚɧɚ
ɝɪɚɞɚ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɭɫɥɭɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
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ɉɨɝɥɚɜʂɟ 2.
ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɉɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ 851 ɢɡɛɟɝɥɨ ɥɢɰɟ ɢ 8.186 ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚʁɟɞɧɨ 9.037 ɥɢɰɚ. ɉɪɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɨʁ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɭ Ƚɪɚɞɭ ɢɦɚ 14.288 ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ – 18.000, ɨɞɧɨɫɧɨ 5.000 ɩɨɪɨɞɢɰɚ. ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ.
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɚɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ – Ʉɐ ɋɚɪɬɢɞ – ɈɊȺ Ɋɚɞɢɧɚɰ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ
ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɭɤɭɩɧɨ 542 ɨɫɨɛɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ 63 ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ (24 ɩɨɪɨɞɢɰɟ) ɢ 479 ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (124 ɩɨɪɨɞɢɰɟ). Ɉɫɬɚɥɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɠɢɜɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɫɦɟɲɬɚʁɭ.

ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɂ.Ɋ.Ʌ. ɫɚ ɄɢɆ ɫɦɟɲɬɟɧɢɯ ɭ
Ʉ.ɐ. ''ɈɊȺ-ɋȺɊɌɂȾ''
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ɉɪɜɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɞɨɲɥɚ ɫɭ ɬɨɤɨɦ 1992. ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɬɚɥɚɫ 1995. ɝɨɞɢɧɟ
(ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ''Ɉɥɭʁɚ''). ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢɡ Ȼɢɏ ɞɨɥɚɡɢɥɟ ɫɭ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 1992. ɞɨ
1995. ɤɚɞɚ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɜɟʄɢ ɬɚɥɚɫ ɞɨɥɚɫɤɚ. ɂɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɞɨɥɚɡɟ 1999. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɥɟ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ Ʉɭɦɚɧɨɜɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ.
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ,
ɤɨʁɟ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɨɦ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɭɠɚ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ. ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ-ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ, ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ
ɩɨɦɨʄ ɭ ɭʇɛɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɩɪɢɛɨɪɭ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɇɚɪɨɞɧɚ
ɤɭɯɢʃɚ, ɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ʁɟ ɢ ɨɜɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ.
ɍ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɱɥɚɧɨɜɢ/ɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ – ɱɥɚɧɢɰɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚ ɡɚ ɪɟɫɨɪ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɱɥɚɧ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɪɟɫɨɪ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ. Ʉɚɨ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ ɬɟɥɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 3.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ ɪɚɞɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɱɟɬɢɪɢ ɜɪɫɬɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ:
Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɢɥɢ ɉɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɲɢɪɟɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ, Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚʃɚ (ɋWɈɌ),
Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢ Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢɥɢ ɉɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤʂɭɱɧɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɚɧɚɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ, ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ
ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɭ Ƚɪɚɞɭ.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɫɭ:
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (2002);
x ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ (2003);
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ (2008);
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ 2006-2012;
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ 2005-2010;
x ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ 2007-2012;
x ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ;
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɞɟɰɭ.
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Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ʁɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ5. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɭɨɱɟɧɭ
ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɬɚʁ Ɂɚɤɨɧ ɛɨʂɟ ɩɪɚɬɢ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ, ɫɚɱɢʃɟɧ ʁɟ ɉɪɟɞɥɨɝ
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ, ɚɥɢ ɨɧ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɭ : ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2008-2012.) ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚʃɢɜɚ
ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ, ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɞɨɧɟɬ
2005. ɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɥɚɧ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɞɨɧɟɬ 2006. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɡɨɧɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɩɨɱɟɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɫɭ:
x Intersos/UNHCR: - Ⱦɟɥɢɦɢɱɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ (ɝɪɚɧɬɨɜɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ), ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɨɞ 2000-2003. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɟɤɨ Ⱦɚɧɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ 310 ɩɨɪɨɞɢɰɚ.
x NRC: ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ Ⱦɨɦɚ ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁ 40 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ.
x ɉɪɟɧɚɦɟɧɚ Ʉɐ "Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ" ɭ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɥɢɰɚ
ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢ 13 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ. ɉɢɥɨɬ ɩɪɨɝɪɚɦ "ɉɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ".
ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ʁɟ:
x HELP (EAR-CARDS 2006): - Ⱦɨɯɨɞɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ:
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ (2002)
ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ɞɟɥɨɜɚʃɚ – ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ
ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ.
x Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɞɚʁɭ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɭɤɭɩɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ.
x Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ ɛɨɪɚɜɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɚ ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚ ɨɧɢɯ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ''ɈɊȺ-ɋɚɪɬɢɞ''.
x ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
ɬɨɤɭ, ɛɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɢɬɚʃɚ: ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ,
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɫɟʂɟʃɚ ɭ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɨɛʁɟɤɬɟ, ɩɢɬɚʃɟ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɫɬɚɪɢɯ, ɛɨɥɟɫɧɢɯ ɢ ɢɡɧɟɦɨɝɥɢɯ
ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɫɬɚɪɚʃɚ ɭ Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ, ɩɢɬɚʃɟ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ6 ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɪɨɡ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɞɨɫɚɞɚɲɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɦɟɧɭ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚ ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ.

5
6

„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 18/92; „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɊȳ“, ɛɪ. 42/2002; „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 45/2002
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SWOT ȺɇȺɅɂɁȺ
ɋɇȺȽȿ
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ȴɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɝɪɚɞɭ, ʃɢɯɨɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ– ɛɭʇɟɬ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɧɟɜɥɚɞɢɧ ɫɟɤɬɨɪ ɭ Ƚɪɚɞɭ,
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɂɊɅ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ Ƚɪɚɞɚ
(ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ (2005), Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɥɚɧ
Ɉɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ (2006), ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɚɜɚ (20082012))
Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɞɨɧɚɬɨɪɢɦɚ
ɋɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ
Ɇɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɞɚ ɫɟ
ɛɚɜɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɉɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɅɉȺ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɂɊɅ, ɬɪɚɠɟʃɭ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
x
x
x
x
x
x
x
x

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
x
x
x
x
x
x

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ (ɇɂɉ, ɂɉȺ
ɮɨɧɞɨɜɢ, ɍɇɏɐɊ ɮɨɧɞɨɜɢ)
ɇɨɜɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɞɪɠɚɜɟ- ɚɤɬɢɜɧɢʁɚ ɭɥɨɝɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ (ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ) ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ- ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɂɈɆ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞɚɛɪɚɧɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɦɚ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɅȺɉ
ɇɚɰɪɬ ɂɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɬɩɭɧɢɯ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ- ɞɨɧɚɬɨɪɢ
ɋɥɚɛɚ ɚɤɬɢɜɧɫɨɬ ɇȼɈ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɬɚɪɬɟɲɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɋɥɚɛɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ
ɢ ɂɊɅ
Ɋɟɚɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ

ɉɊȿɉɊȿɄȿ
x
x
x
x
x

Ɂɚɫɬɚɪɟɨ ɡɚɤɨɧ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɨɡɛɢʂɧɭ ɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɋɦɚʃɟɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɚɬɚɪɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ
ɂɊɅ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɢ ɂɊɅ ɭ ɧɚɲɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɢɬɚʃɚ)
ɇɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭ
ɡɟɦʂɢ – ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɨɩɲɬɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɟ ɫɧɚɝɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɥɢɦɚ, ɫɬɚɛɢɥɚɧ ɢɡɜɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ, ɜɢɫɨɤɚ ɫɜɟɫɬ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ; ɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡ
ɲɢɪɟɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɫɭ: ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ, ɧɨɜɚ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɚ
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ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ. Ɉɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɱɢɧɟ
ɤʂɭɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɫɥɚɛɨɫɬɢ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɇȼɈ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ; ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɢɡ ɨɤɪɭɠɟʃɭ - ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɢɡ ɨɜɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɚɞɚ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ ɤʂɭɱɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɪɚʁʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ/ɰɟ ɭɫɥɭɝɚ (ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ) ɢ ɤʂɭɱɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɭ ɪɚɡɜɢʁɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɪɚ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ.
Ʉɪɚʁʃɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ/ɰɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɭ:
x ɋɬɚɧɨɜɧɢɰɢ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ;
x ɋɚɦɚɱɤɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ;
x ɋɬɚɪɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɧɟɦɚʁɭ ɥɢɱɧɚ ɩɪɢɦɚʃɚ;
x ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ;
x Ɉɫɨɛɟ ɛɟɡ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɢɯɨɞɚ;
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ/ɢɥɢ ɱɥɚɧɨɦ/ɢɰɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ Ɉɋɂ;
x ɂɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢ Ɋɨɦɢ (ɊȺȿ);
x Ɇɧɨɝɨɱɥɚɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɛɟɡ ɩɪɢɯɨɞɚ;
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɱɥɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ Ɉɋɂ, ɯɪɨɧɢɱɧɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ ɢɥɢ ɞɟɬɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ;
x ɂɡɛɟɝɥɢ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ;
x Ɋɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɡɛɟɝɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢ ɤɨʁɢ ɬɪɚɠɟ ɩɨɫɚɨ;
x ɂɡɛɟɝɥɟ ɢ ɂɊɅ ɠɟɧɟ.
Ʉʂɭɱɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɫɭ:
x Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ ɤɪɟɢɪɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨʁɚ ɬɪɟɬɢɪɚ ɢ
ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɢ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟʄɭʁɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭʄɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɯɭɦɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɚ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɬɢ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɢ
ɞɚʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ.
x ɉɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɨ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ, ɤɚɨ ɞɟɨ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɤɨʁɢ ɛɥɢɫɤɨ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɐɟɧɬɪɨɦ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨ ɥɨɤɚɥɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ.
x ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɤɨʁɢ ɧɭɞɢ ɭɫɥɭɝɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ʁɟɞɧɚɤɟ ɨɧɢɦ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɞɟɰɟ
ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ, ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ
ɩɢɬɚʃɭ ɞɟɰɚ ɢɡ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɞɨɞɟɥɚ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚʃɢɜɢɦ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ.
x ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ, ɯɪɚɧɭ, ɯɢɝɢʁɟɧɭ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ.
x ɍ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ''ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ'', ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɫɬɨ ɤɚɨ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ. ɏɢɝɢʁɟɧɫɤɨ-ɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ ɭ
Ʉɐ.
x Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ ɢ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ 40 ɦɟɫɬɚ, ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ.
x Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɜɟ ɲɤɨɥɟ ɢ Ɋɚɞɧɢɱɤɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ. Ɉɜɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɫɬɢɰɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨɞ
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ʁɟɞɧɚɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɞɨɦɢɰɢɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɚ ɇɚɪɨɞɧɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɩɪɭɠɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɪɨɮɢɥɟ ɢɥɢ ɧɟɦɚʁɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɥɟ ʃɢɯɨɜɟ ɲɚɧɫɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɫɬɢɰɚʃɟ ɞɨɞɯɨɬɤɚ.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɩɪɟɭɡɟɥɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɭ ɭɥɨɝɭ ɭ
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɭɱɟɫɬɜɭʁɭʄɢ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɪɟɚɝɨɜɚɥɨ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ.
ɇȼɈ (Amity) ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ - ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ''ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ''
ɩɪɭɠɚ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɧɚʁɪɚʃɢɜɢʁɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ.
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ – US Steel , NRC, Intersos, SDF, UNHCR, IOM) – ɩɪɭɠɚʁɭ ɩɨɦɨʄ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɪɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɭ ɩɨɛɨʂɲɚɜɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ, ɭ ɩɪɭɠɚʃɭ ɩɨɦɨʄɢ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ (KIRS) ɤɨʁɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɨɡ ɪɚɞ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɛɚɜɢ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
x

ɂɡɛɟɝɥɢ ɢ ɂɊɅ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɫɥɢɱɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɪɥɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɠɟ, ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨɞɝɪɭɩɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɞɚ ɢɦɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɢɪɨɢɬɟɬɚ
ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɬɪɚʁɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɦɟɻɭ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɥɢɰɢɦɚ ɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚʃɢɜɟ ɢ ɨɱɟɤɭʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ (ɫɬɚɪɢ ɛɟɡ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɩɪɢɯɨɞɚ, ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪʁɭʄɟɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɦɟɲɬɚʁɭ, ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ...).

x

ɍ Ƚɪɚɞɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɚɤɬɟɪɚ ɤɨʁɢ ɩɪɭɠɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɛɥɢɤɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ, ɫɜɚɤɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɇɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɚɤɬɟɪɚ.

x

Ɂɧɚɱɚʁɧɟ ɚɤɬɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɞɜɟ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ – Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɫɚɦɚ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ
ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ.

Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ
Ƚɪɚɞɭ:
x ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ – ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ ɢ ɂɊɅ ɞɨɥɚɫɤɨɦ ɭ ɧɨɜɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭɩɭʄɟɧɢ ɫɭ ɩɪɟɬɟɠɧɨ
ʁɟɞɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ʁɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ, ɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɬɚɧɭʁɭ ɭ Ʉɐ ɧɚ
ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɫɭ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɢɡɨɥɨɜɚɧɢ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ʁɟ ɉɨɪɨɞɢɱɧɨ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɡɚ ɩɪɭɡɚʃɟ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ NVO AMITY.
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ɇɟɪɟɲɟɧɨ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ - ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɞɟɥɭʁɭ ɦɟɧɬɚɥɧɨ
ɢɫɰɪɩʂɭʁɭʄɟ ɢ ɱɟɫɬɨ ɩɨɜɪɟɻɭʁɭ ɨɫɟʄɚʃɟ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ. Ɂɛɨɝ ɬɚɤɜɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɨɧɢ ɨɞɥɚɠɭ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɛɢɥɨ
ɤɚɤɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚʁɭ, ɧɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɢ ɠɢɜɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɝ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɬɭɻɟ ɩɨɦɨʄɢ. ɍɫɥɨɜɢ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭ Ʉɐ
ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɩɥɨɞɧɢɦ ɬɥɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢɯ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɭ
ɩɨɧɚɲɚʃɭ, ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɚɟ ɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ
NRC ʁɟ ɩɨɦɨɝɚɨ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɨɜɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɭ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɯ
ɥɢɰɚ ɢɡ ɫɬɚɪɚɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɡɛɪɢɧɭɨ 40 ɥɢɰɚ. DRC ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɫɦɟɲɬɚʁɭ, ɚ Intersos Pik-ap ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɪɭɠɚɨ ɫɥɢɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɥɢɰɚ ɭ Ʉɐ.
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ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɛɧɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɬɪɚɠɟ ɩɨɫɚɨ – ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ
ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ Ʉɐ. Ⱦɚ ɛɢ
ɭɛɥɚɠɢɥɢ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɡɚɩɨɫɥɢ 20 ɥɢɰɚ. Intersos ʁɟ ɩɨɦɨɝɚɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɨɩɪɟɦɢ ɡɚ ɂɊɅ ɢ
ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟ ɧɚ ɫɟɥɭ. HELP ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɨɬɜɚɪɚʃɭ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɞɨɧɚɰɢʁɨɦ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɪɚɞ.
ɉɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ - SDF ɩɪɭɠɚ ɩɪɚɜɧɟ ɫɚɜɟɬɟ ɡɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ
ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ, ɚ PRAXIS ɡɚ ɂɊɅ ɢ ɢɡɛɟɝɥɚ ɥɢɰɚ.
ɋɩɪɟɱɟɧɨ ɢɥɢ ɨɬɟɠɚɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ ɭ ɛɢɜɲɢɦ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ
ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ ɄɢɆ Ɂɛɨɝ ɥɨɲɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ (ɄɢɆ), ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ ɧɢɫɭ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ
ɫɚɡɧɚʁɭ ɲɬɚ ʁɟ ɫɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɢɦɨɜɢɧɟ. Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɭ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɩɨ ɩɭɧɨɦɨʄʁɭ ɂɊɅ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɤɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɧɚ ɄɢɆ, ɚ
SDF ɢ VERITAS ɭ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ. ɂɦɨɜɢɧɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭ Ȼɢɏ ɫɭ ɪɟɲɟɧɚ ɭ 90% ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ.

x
x

Ɉɩɲɬɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɚɧɚɥɢɡɟ - ɫɩɨɪɧɚ ɩɢɬɚʃɚ
x

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢɦɚ ɜɟʄ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ Ƚɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ
ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɲɬɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ.
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ: ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɬɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɫɬɚɥɟ ɤʂɭɱɧɟ ɫɧɚɝɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ
ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɜɟɡɚɬɢ ɛɭɞɭʄɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ,
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɰɢʂɟɜɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ, ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.

x

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɫɜɨɝ ɞɨɦɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
ɢɡɦɟɻɭ ʃɢɯ ɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɧɭ ɤʂɭɱɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ.
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ: Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɜɢɯ, ɚ
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɢ ɧɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚʄɟʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ.
ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚʄɟʃɚ ɭɤʂɭɱɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ,
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ/ɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ.

x

ɂɡɛɟɝɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɫɥɢɱɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɪɥɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ.
ɇɟɤɟ ɨɞ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɨɫɟɬʂɢɜɟ, ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ
ɰɟɧɬɪɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɂɩɚɤ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɨɫɟɬʂɢɜɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɱɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɛɚɪ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ.
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ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ: ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɪɟɚɥɧɨ ɢɡɜɨɞʂɢɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ ʃɢɯ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɞɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɭ ɛɭʇɟɬɫɤɭ ɥɢɧɢʁɭ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ: ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɪɨʁɧɨɫɬ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɭ ɨɜɨɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɠɟʂɧɨ ɭɫɦɟɪɢɬɢ ɫɟ ɧɚ ɨɧɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɫɬ, ɚɤɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɢɬɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 4.
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɤɚɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɰɢʂɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ:
x Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
x Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
x Ȼɪɨʁɧɨɫɬ ɩɨɪɨɞɢɰɟ (ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ)
x ȼɢɞʂɢɜɨɫɬ/ɧɟɞɢɜʂɢɜɨɫɬ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ʃɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
x ɏɢɬɧɨɫɬ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
x ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ, ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ:
x ɋɬɚɧɨɜɧɢɰɢ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ;
x ɋɬɚɪɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɧɟɦɚʁɭ ɥɢɱɧɚ ɩɪɢɦɚʃɚ;
x ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ;
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ/ɢɥɢ ɱɥɚɧɨɦ/ɢɰɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ Ɉɋɂ;
x Ɋɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɡɛɟɝɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢ ɤɨʁɢ ɬɪɚɠɟ ɩɨɫɚɨ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 5.
Ɉɩɲɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ
ɈɉɒɌɂ ɐɂȴ
ɉɨɛɨʂɲɚɧɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɪɨɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴȿȼɂ
1: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2009. ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ 2011. ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 85 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 85
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ:
A. 25 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ 34 ɨɫɨɛɟ ɢɡ Ʉɐ ɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ;
Ȼ. 20 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɡɚ 20 ɩɨɪɨɞɢɰɚ;
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B. 40 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ 40 ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ7 ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɨɬɤɭɩ.
2: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013.ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 50
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɡɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɡɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ:
x ɍ 2009. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ,
x ɍ 2010. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ;
x ɍ 2011. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
x ɍ 2012. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
x ɍ 2013. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
3: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞ. ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ, ɩɨɫɚɨ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 ɥɢɰɚ – ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɋɚɜɟɬɚ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 6.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɡɚɞɚɰɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɅɉȺ

Ɉɜɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɥɢɰɚ ɫɚ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɦ ɫɬɚɬɫɭɫɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɛɢɜɲɟ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ (ɞɪɠɚɜʂɚɧɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ) ɢɡ
ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ.
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1. 5. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɬɚɧɨɜɚ

VII-XII 2010.

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ,
ɂɡɪɚɻɟɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɬɚɧɨɜɚ

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɛɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

-

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ

-

20

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 1: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2009. ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ 2011. ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 85 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 85 ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ:
Ⱥ : 25 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ 34 ɨɫɨɛɟ ɢɡ Ʉɐ ɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ;
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ(ɢ)
ɇɨɫɢɥɚɰ
ɉɚɪɬɧɟɪ/ɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɨɞ – ɞɨ)
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ȼɭʇɟɬ
Ɉɫɬɚɥɢ
ɥɨɤ.
ɢɡɜɨɪɢ
ɫɚɦɨɭɩ.
2009.ɝɨɞ.
300 000
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
Ɉɞɚɛɪɚɧɚ
1. 1. ɂɡɛɨɪ ɥɨɤɚɰɢʁɟ, I-IX 2009.
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ȿɍɊ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɨɞɝɨɪɚɜɚʁɭʄɚ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɢɧɮɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
ɇɢɜɨ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
700000
1. 2. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
VI-XII 2009.
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɂɡɧɨɫ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ȿɍɊ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ,
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɍɇɏɐɊ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɏɨɭɫɢɧɝ ɐɟɧɬɟɪ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
2010. ɝɨɞ.
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
1. 3. ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɧɞɟɪɚ I-III 2010.
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪ,
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢɡɛɨɪɚ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɢʁɚɜɚ
ɢɡɚɛɪɚɧ ɢɡɜɨɻɚɱ
ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɧɚ ɬɟɧɞɟɪɭ
ɪɚɞɨɜɚ
1. 4. ɂɡɝɪɚɞʃɚ
IV-XII 2010.
ɂɡɝɪɚɻɟɧɨ 25
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɫɬɚɧɨɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
Ƚɪɚɞɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ

ɌȺȻȿɅȺ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ

IV 2011.

I-III 2011.

I-II 2011.

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɢ
ɭɝɨɜɨɪɢ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ
ɭɫɟʂɟɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɫɬɚɧɨɜɚ.

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɞɨɡɜɨɥɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ.

2011. ɝɨɞ.
ɋɚɞɪɠɚʁ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɛɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ,
Ȼɪɨʁ ɭɫɟʂɟɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

I-IX 2009.

VI-XII 2009.

1. 9. ɂɡɛɨɪ ɥɨɤɚɰɢʁɟ,
ɢɧɮɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ/
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

1.10. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ

Ɉɞɚɛɪɚɧɚ
ɨɞɝɨɪɚɜɚʁɭʄɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧ.
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɂɡɧɨɫ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

-

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ

700000
ȿɍɊ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ,
UNHCR,
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Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
Ƚɪɚɞɚ

ɉɚɪɬɧɟɪ/ɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

-

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

-

ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ

-

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ȼɭʇɟɬ
Ɉɫɬɚɥɢ
ɥɨɤ.
ɢɡɜɨɪɢ
ɫɚɦɨɭɩ.

2009.ɝɨɞ.
300 000
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ȿɍɊ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ,
ɇɢɜɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ,
ɂɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 1
Ȼ: 20 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɡɚ 20 ɩɨɪɨɞɢɰɚ:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ(ɢ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
(ɨɞ – ɞɨ)

1. 8. ɍɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚ

1. 6. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ
ɡɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
1. 7. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɛɨɪ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

VII-XII 2010.

I-II 2011.

1.13. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɬɚɧɨɜɚ

1.14. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ
ɡɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
1.15. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɛɨɪ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

1.16. ɍɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚ

IV-XII 2010.

1.12. ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ

IV 2011.

I-III 2011.

I-III 2010.

1.11. ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɧɞɟɪɚ
ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢɡɛɨɪɚ
ɢɡɜɨɻɚɱɚ

ɢɡɝɪɚɞʃɭ

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɢ
ɭɝɨɜɨɪɢ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ
ɭɫɟʂɟɧɢ
ɤɨɪɨɫɧɢɰɢ
ɫɬɚɧɨɜɚ.

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɞɨɡɜɨɥɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ
ɢɡɚɛɪɚɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ,
ɂɡɪɚɻɟɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɬɚɧɨɜɚ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɢɡɚɛɪɚɧ ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ
ɂɡɝɪɚɻɟɧɨ 20
ɫɬɚɧɨɜɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
2011. ɝɨɞ.
ɋɚɞɪɠɚʁ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ
Ȼɪɨʁ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ,
Ȼɪɨʁ ɭɫɟʂɟɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

2010. ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪ,
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɢʁɚɜɚ
ɧɚ ɬɟɧɞɟɪɭ
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
ɫɬɚɧɨɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ

ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
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Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
Ƚɪɚɞɚ

Housing Center

1.21. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

VII-XII 2010.

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ,
ɂɡɪɚɻɟɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ
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ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 1:
ȼ: 40ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ 40 ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɨɬɤɭɩ:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ(ɢ)
ɇɨɫɢɥɚɰ
ɉɚɪɬɧɟɪ/ɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɨɞ – ɞɨ)
Ȼɭʇɟɬ
Ɉɫɬɚɥɢ
ɥɨɤ.
ɢɡɜɨɪɢ
ɫɚɦɨɭɩ.
2009.ɝɨɞ.
300 000
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
Ɉɞɚɛɪɚɧɚ
1.17. ɂɡɛɨɪ ɥɨɤɚɰɢʁɟ, I-IX 2009.
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ȿɍɊ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ,
ɨɞɝɨɪɚɜɚʁɭʄɚ
ɢɧɮɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɇɢɜɨ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ/
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɦ,
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɂɦɨɜɢɧɫɤɨ.
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧ.
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
700000
ɂɡɧɨɫ
VI-XII 2009.
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
1.18. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ȿɍɊ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬ,
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɨɫɨɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ UNHCR,
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Housing Center
ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
2010. ɝɨɞ.
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
1.19. ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɧɞɟɪɚ I-III 2010.
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ
ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢɡɛɨɪɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɬɟɧɞɟɪ,
ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɢɡɚɛɪɚɧ ɢɡɜɨɻɚɱ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ
ɪɚɞɨɜɚ
ɩɪɢʁɚɜɚ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ
1.20. ɂɡɝɪɚɞʃɚ
IV-XII 2010.
ɂɡɝɪɚɻɟɧɨ 40
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɫɬɚɧɨɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
Ƚɪɚɞɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɨ
ɪɟɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ⱥ, Ȼ ɢ
ɐ.

ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨ
ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ⱥ, Ȼ ɢ
ɐ.

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɚɤɟ Ɉɰɟʃɟɧɚ
ɝɨɞɢɧɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɜɚɤɨɝ

1.25. Ɇɟɞɢʁɫɤɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ Ⱥ, Ȼ ɢ ɐ

1.26. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
(ɩɪɚʄɟʃɟ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ⱥ, Ȼ ɢ ɐ

1.27. Ɉɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ)

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɢ
ɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɧɢ
ɭɝɨɜɨɪɢ ɢ
ɭɫɟʂɟɧɢ
ɤɨɪɨɫɧɢɰɢ
ɫɬɚɧɨɜɚ.

IV 2011.

1.24. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɧɨɝ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ ɭɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

I-III 2011.

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɞɨɡɜɨɥɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɧ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɂɡɚɛɪɚɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ

1.22. Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
1.23. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɢ ɢɡɛɨɪ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

I-II 2011.

ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ
ɫɬɚɧɨɜɚ

ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɬɚɧɨɜɚ

Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɧɚɫɬɭɩɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɜɭ ɬɟɦɭ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɟɪɚ
ɇɢɜɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ

2011. ɝɨɞ.
ɋɚɞɪɠɚʁ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ,
Ȼɪɨʁ ɭɫɟʂɟɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɦɟɞɢʁɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
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Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ (3),
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ

(ɝɨɞɢɲʃɚ) ɢ
ɧɚ ɤɪɚʁɭ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ
(ɮɢɧɚɥɧɚ)

ɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɰɢʂɟɜɟ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɟɜɚɥɭɚɰɢɨɧɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

25

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 2: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013.ɝɨɞ. ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 50 ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ, ɡɚ
ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ:
x ɍ 2009. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ,
x ɍ 2010. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ;
x ɍ 2011. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
x ɍ 2012. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
x ɍ 2013. ɝɨɞ. ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɨɪɨɞɢɰɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ(ɢ)
ɇɨɫɢɥɚɰ
ɉɚɪɬɧɟɪ/ɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɨɞ – ɞɨ)
Ȼɭʇɟɬ
Ɉɫɬɚɥɢ
ɥɨɤ.
ɢɡɜɨɪɢ
ɫɚɦɨɭɩ.
2009.ɝɨɞ.
1.01Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ
2.1. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
40 000€ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ
31.01.2009.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
01.02 -31.03.
Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ Ȼɪɨʁ
2.2. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ
2009.
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ
ɩɪɢʁɚɜɟ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɧɢɜɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
2.3. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
01.04.-31.05.
Ɉɛɚɜʂɟɧɟ
Ȼɪɨʁ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ 2009.
ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ
ɩɨɫɟɬɚ,
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢɦɚ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ⱥ, Ȼ ɢ ɐ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ
ɝɪɚɻ. ɩɚɤɟɬɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ
ɂɫɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɚɤɟɬɚ
ɝɪɚɻ. ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɨɛɚɜʂɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ

15.06-15.07.
2009.

15.06-01.07.
2009.

15.0715.10.2009.

01.02 -31.03.
2010.

01.04.-31.05.
2010.

2.5. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ

2.6. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2.7. ɂɫɩɨɪɭɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ

2.8. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ

2. 9. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɉɛɚɜʂɟɧɟ
ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɢʁɚɜɟ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01.06-15.06.
2009.

2.4. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ ɝɪɚɻ.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɚɤɟɬɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɯ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ
2010.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɧɢɜɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɨɫɟɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɪɚɻɟɜ.ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ

26

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ
ɝɪɚɻ. ɩɚɤɟɬɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ
ɂɫɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɚɤɟɬɚ
ɝɪɚɻ. ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɨɛɚɜʂɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ

15.06-15.07.
2009.

15.06-01.07.
2010.

15.0715.10.2009..

01.02 -31.03.
2011.

01.04.-31.05.
2011.

2.11. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ

2.12. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2.13. ɂɫɩɨɪɭɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ

2.14. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ

2. 15. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɉɛɚɜʂɟɧɟ
ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɢʁɚɜɟ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01.06-15.06.
2010.

2.10. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ ɝɪɚɻ.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɚɤɟɬɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɯ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ
2011.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɧɢɜɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɨɫɟɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɪɚɻ.ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ

27

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ
ɝɪɚɻ. ɩɚɤɟɬɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ
ɂɫɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɚɤɟɬɚ
ɝɪɚɻ. ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɨɛɚɜʂɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ

15.06-15.07.
2009.

15.06-01.07.
2011.

15.0715.10.2009.

01.02 -31.03.
2012.

01.04.-31.05.
2012.

2.17. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ

2.18. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2. 19. ɂɫɩɨɪɭɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ

2.20. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ

2. 21. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɉɛɚɜʂɟɧɟ
ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɢʁɚɜɟ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01.06-15.06.
2011.

2.16. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ ɝɪɚɻ.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɚɤɟɬɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɯ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ
2012.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɧɢɜɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɨɫɟɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɪɚɻ.ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ

28

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ
ɝɪɚɻ. ɩɚɤɟɬɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ
ɂɫɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɚɤɟɬɚ
ɝɪɚɻ. ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɨɛɚɜʂɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ

15.06-15.07.
2012.

15.06-01.07.
2012.

15.0715.10.2012.

01.02 -31.03.
2013.

01.04.-31.05.
2013.

2.23. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ

2.24. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2.25. ɂɫɩɨɪɭɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ

2.26. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ

2. 27. Ɉɛɢɥɚɡɚɤ
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɉɛɚɜʂɟɧɟ
ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɢʁɚɜɟ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01.06-15.06.
2012.

2.22. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ ɝɪɚɻ.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɚɤɟɬɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɯ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ
2013.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɧɢɜɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɨɛɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɨɫɟɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɪɚɻ.ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ

29

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ
ɝɪɚɻ. ɩɚɤɟɬɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ
ɂɫɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɩɚɤɟɬɚ
ɝɪɚɻ. ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɨɛɚɜʂɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ

15.06-15.07.
2009.

15.06-01.07.
2013.

15.0715.10.2013.

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

2.29. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚ
ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ

2.30. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2.31. ɂɫɩɨɪɭɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɝɪɚɞʃɟ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ

2.32. Ɇɟɞɢʁɫɤɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ

2.33. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
(ɩɪɚʄɟʃɟ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɨ
ɪɟɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɉɞɚɛɪɚɧɨ
ɧɚʁɦɚʃɟ 10
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01.06-15.06.
2013.

2.28. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚ ɝɪɚɻ.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɚɤɟɬɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɯ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɧɚɫɬɭɩɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɜɭ ɬɟɦɭ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɦɟɞɢʁɢ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɇɂɉ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ

Ȼɪɨʁ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɝɪɚɻ.ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɪɭ

30

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ

ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɚɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ
(ɝɨɞɢɲʃɚ) ɢ
ɧɚ ɤɪɚʁɭ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ
(ɮɢɧɚɥɧɚ)

Ɉɰɟʃɟɧɚ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

01.07 -1.09.
2009.

1.09. – 1.10.
2009.

Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2009.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ

ɂɡɪɚɻɟɧ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ
ȼɟʄɭ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.

1.06 -1.09.
2009.

3.1. ɂɡɪɚɞɚ ɢ
ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
3.2. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
3.3. ɂɡɛɨɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɧɚɩɪɟɞ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ(ɢ)

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɨɞ – ɞɨ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2.000.000
ɞɢɧɚɪɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ȼɭʇɟɬ
Ɉɫɬɚɥɢ
ɥɨɤ.
ɢɡɜɨɪɢ
ɫɚɦɨɭɩ.

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

31

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɚɪɬɧɟɪ/ɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂ 3: ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2013. ɝɨɞ. ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ, ɩɨɫɚɨ ɡɚ
ɧɚʁɦɚʃɟ 20 ɥɢɰɚ – ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢɯ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɤɨʁɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɋɚɜɟɬɚ.

2.34. Ɉɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɟɪɚ
ɇɢɜɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɰɢʂɟɜɟ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɟɜɚɥɭɚɰɢɨɧɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ
20 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɂɡɪɚɻɟɧ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ
ȼɟʄɭ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.
Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ

1.06 -1.09.
2011.

01.07 -1.09.
2011.

3.9.. ɂɡɪɚɞɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
3.10. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ

Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ

2011.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

1.09. – 1.10.
2010.

1.10. – 1.11.
2010.

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ

01.07 -1.09.
2010.

2010.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ

ɂɡɪɚɻɟɧ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ
ȼɟʄɭ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.

ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ
20 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

1.06 -1.09.
2010.

1.10. – 1.11.
2009.

3.8. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

3.5. ɂɡɪɚɞɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
3.6. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
3.7. ɂɡɛɨɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɧɚɩɪɟɞ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
3.4. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

1.06 -1.09.

3.17. ɂɡɪɚɞɚ

ɂɡɪɚɻɟɧ ɩɨɫɟɛɧɢ

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ
20 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

1.09– 1.10.
2012.

1.10. – 1.11.
2012.

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ

01.07 -1.09.
2012.

3.16. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɂɡɪɚɻɟɧ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ
ȼɟʄɭ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.

1.06 -1.09.
2012.

3.13. ɂɡɪɚɞɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
3.14. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
3.15. ɂɡɛɨɪ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

2013.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ

Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2012.ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ
20 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

1.10. – 1.11.
2011.

1.09 - 1.10.
2011.

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

3.12. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
3.11. ɂɡɛɨɪ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

1.10. – 1.11.
2013.

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɨ, ɭ ɬɨɤɭ
ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɇɚ ɤɪɚʁɭ
ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ

3.21. Ɇɟɞɢʁɫɤɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ

3.22. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
(ɩɪɚʄɟʃɟ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

3.23. Ɉɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ

Ɉɰɟʃɟɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ
20 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɨ
ɪɟɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɡɚɛɪɚɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

1.09– 1.10.
2013.

Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɧɚɫɬɭɩɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɜɭ ɬɟɦɭ
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɟɪɚ
ɇɢɜɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ

Ȼɪɨʁ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ

01.07 -1.09.
2013.

ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ

ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɫɜɨʁɟɧ ɧɚ
ȼɟʄɭ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ.

2013.

3.20. Ɂɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
3.18. Ɋɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
3.19. ɂɡɛɨɪ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɭɧɚɩɪɟɞ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ
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Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, Ƚɪɚɞɫɤɨ
ɜɟʄɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɦɟɞɢʁɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɩɪɢɦɟɧɟ
(ɝɨɞɢɲʃɚ) ɢ
ɧɚ ɤɪɚʁɭ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ
(ɮɢɧɚɥɧɚ)

ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɰɢʂɟɜɟ,
Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɟɜɚɥɭɚɰɢɨɧɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
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Ɋɟɫɭɪɫɢ/ɛɭʇɟɬ
ɉɪɨɰɟʃɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ 2009-2013. ɝɨɞ. ɛɢɬɢ ɭɤɭɩɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɤɨ
1 700 000 ȿɍɊ. ɍ 2009. ɝɨɞ. ʄɟ ɩɨɱɟɬɢ ɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɢ ɢɧɬɟɡɢɜɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ
ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 700.000 ȿɍɊ, ɚ ɭ 2010. ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1.000.000 ȿɍɊ. Ⱦɟɬɚʂɚɧ
ɝɨɞɢɲʃɢ ɛɭʇɟɬ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɫɥɟɞɟʄɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɢʄɟ ɭɪɚɻɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɬɟ ɝɨɞɢɧɟ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʄɟ ɫɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɡɜɨɪɚ: ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɛɭʇɟɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɦɨʄɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 8.
Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ
Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɅɉȺ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 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
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚɬɢ ɱɥɚɧɨɜɢ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɉɥɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ʄɟ, ɤɚɨ ɞɟɨ ɫɜɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɞɚ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɚɬɤɟ:
x ɍ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɂɦɟɧɭʁɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɬɢɦɨɜɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɧɭ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ ɨɞ
ɫɜɚɤɨɝ ɚɤɬɟɪɚ-ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
x Ɉɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɍɩɪɚɜʂɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɚʄɟʃɚ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ (ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ) Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ;
x Ɉɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ʁɚɜɧɨɲʄɭ ɢ ɞɨɧɨɫɢɨɰɢɦɚ ɨɞɥɭɤɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ.
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 Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, 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
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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:
x Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ;
x Ɋɟɞɨɜɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ/ɤɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚʁɧɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɫɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɨɛɭɤɚɦɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɡɚɞɚɬɚɤɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x 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 20010. ɝɨɞ. ɩɪɢɩɪɟɦɚʄɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɭɡ ɚɤɬɢɜɧɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ. ɉɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ʄɟ
ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɪɚɞɧɟ ɬɢɦɨɜɟ. Ƚɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ʄɟ ɭɫɜɚʁɚɬɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ).
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
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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 ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ 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. ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ (ɤɚɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɰɟɧɟ ɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ) ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ - ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɩɨɞɧɨɫʄɟ ɫɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. 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:
Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɭɫɥɭɝɚ - ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɟɪɚ / ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɂɊɅ;
Ɉɛɭɯɜɚɬ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɂɊɅ ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ;
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɦɟɪɚ / ɩɪɨɝɪɚɦɚ;
ɇɢɜɨ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
Ɉɛɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ;
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x

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɢ ɂɊɅ (ɛɭʇɟɬ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɢ ɢɡɜɨɪɢ...).

ɉɪɨɰɟɫɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɬɚɛɟɥɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
x

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), ɚɧɤɟɬɟ, ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪ.

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ - ɜɪɲɢʄɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ (Ɇ) ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ (ȿ).
Ɍɢɦ ɡɚ Ɇ ɢ ȿ 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. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɪɚɞɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɧɚɱɢɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.

Ȼɪɨʁ 02-91/2009-11
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, 20. ɦɚɪɬɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɍɚɱɧɨɫɬ ɩɪɟɩɢɫɚ ɨɜɟɪɚɜɚ:

Ƚɨɪɨ Ɋɟʇɢʄ, ɫ.ɪ.
ɋȿɄɊȿɌȺɊ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
ɇɚɬɚɲɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ
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38.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став
1. тачка 10. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), а у
вези са чланом 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број
53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/2005- др. закон),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
20. марта 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАД СМЕДЕРЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин, услови и поступак
давања у закуп и уступања на коришћење пословног простора чији је корисник град Смедерево (у даљем тексту: пословни простор).
Члан 2.
Пословни простор може се дати на коришћење и у закуп.
О давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и
стављању хипотеке на пословни простор одлучује градоначелник града Смедерева (у даљем тексту: градоначелник),
уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Члан 3.
Пословни простор може се дати на коришћење јавним
предузећима и установама за обављање њихове делатности.
Члан 4.
Пословни простор може се дати у закуп:
1. прикупљањем писмених понуда
2. јавним надметањем.
Изузетно, пословни простор може се дати у закуп и
непосредном погодбом у случајевима предвиђеним овом
Одлуком.
Члан 5.
Пословни простор који је национализован издаје се у
закуп на период од 1 (једне) године.
Пословни простор који није обухваћен ставом 1. овог
члана издаје се у закуп на период до 5 (пет) година.
II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 6.
Градоначелник доноси одлуку о спровођењу поступка
издавања у закуп пословног простора прикупљањем пис-
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мених понуда, јавним надметањем или непосредном погодбом.
Члан 7.
Поступак издавања у закуп пословног простора спроводи Комисија за пословни простор (у даљем тексту:
Комисија), коју именује начелник Градске управе.
Комисија се састоји од председника и два члана. Председник и чланови Комисије имају заменике.
Комисија је обавезна да, пре објављивања огласа, прибави мишљање Дирекције за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево о делатности која се
може обављати у пословном простору који се издаје у закуп.
Члан 8.
Оглас за издавање пословног простора у закуп
објављује се у средствима јавног информисања и на
огласној табли Градске управе града Смедерева.
Право учешћа по огласу имају сва правна и физичка
лица, изузев:
- лица који су у неком од претходних поступака понудила, односно излицитирала највиши износ закупнине, а
потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор
отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана
од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана
отказа уговора и
- лица (закупци и корисници) која нису измирила
дуговања по основу закупа, односно коришћења пословног
простора чији је корисник град Смедерево.
Рок за подношење писмених понуда, односно пријава
за јавно надметање не може бити краћи од 8 (осам) дана од
дана објављивања огласа.
Члан 9.
Оглас садржи:
- податке о пословом простору који се издаје у закуп
(улицу и број, површину и др.),
- врсту делатности која се може обављати,
- период на који се простор издаје у закуп,
- назначење да се пословни простор издаје у закуп у
виђеном стању,
- почетни месечни износ закупнине без ПДВ-а,
- назначење да ће се на месечни износ закупнине коју
понудилац понуди обачунати порез на
додату вредност,
- назначење ко има право да поднесе понуду, односно
пријаву по огласу,
- садржину понуде, односно пријаве,
- висину кауције и рачун на који се кауција уплаћује,
- критеријум за избор најповољнијег понуђача,
- рок за подношење понуда, односно пријава за јавно
надметање,
- назив Комисије којој се достављају понуде односно
пријаве,
- датум, време и место одржавања јавног надметања,
односно отварања писмених понуда,
- назначење да су подносиоци пријава, односно
њихови пуномоћници дужни да на јавно надметање понесу личну карту или пасош, а пуномоћници и оверено
пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и
- посебне услове за издавање у закуп.
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Члан 10.

Цене закупа утврђене Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево су почетне цене за издавање у закуп пословног простора.
Члан 11.
Износ кауције утврђује се у висини две почетне месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп.
Подносилац понуде, односно пријаве јемчи кауцијом
да ће се закључити уговор о закупу, уколико његова понуда у поступку по огласу буде утврђена као најповољнија.
Кауција се уплаћује на рачун Скупштине града Смедерева, а доказ о извршеној уплати доставља се приликом подношења писмене понуде, односно пријаве за јавно
надметање.
Подносиоцу понуде, односно пријаве чија је понуда
прихваћена износ положене кауције урачунава се у закупнину.
Право на повраћај кауције губи подносилац понуде,
односно пријаве чија је понуда прихваћена, ако у року од
15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не
закључи уговор о закупу пословног простора.
Подносиоцу понуде, односно пријаве чија понуда није
прихваћена, кауција се враћа у року од 5 (пет) дана од дана
доношења одлуке градоначелника о издавању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу.
Члан 12.
Писмене понуде, односно пријаве за јавно надметање
подносе се Комисији у затвореним ковертама са назнаком
“Понуда за закуп пословног простора”, односно “Пријава
за јавно надметање за закуп пословног простора“.
Понуда, односно пријава треба да садржи:
- податке о подносиоцу понуде, односно пријаве,
- делатност (у складу са наменом из огласа) која ће се
обављати у пословном простору,
- назнаку пословног простора за који се подноси понуда, односно пријава (уколико је оглас расписан за већи број
пословних простора),
- доказ о уплати кауције,
- доказ да је подносилац понуде, односно пријаве за
јавно надметање измирио закупнину, уколико је већ закупац пословног простора чији је корисник град Смедерево.
Понуда за закуп пословног простора треба да садржи
и понуђени месечни износ закупнине изражен фиксно у динарима.
Члан 13.
По истеку рока за прикупљање писмених понуда,
односно за подношење пријава за јавно надметање, не
могу се подносити нове понуде и пријаве, нити мењати и
допуњавати понуде после тог рока.
Понуде, односно пријаве које су поднете после
одређеног рока, као и непотпуне понуде, односно пријаве,
не узимају се у обзир приликом одлучивања.
Члан 14.
Комисија спроводи поступак по огласу најкасније у
року од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава по огласу.
У поступку издавања у закуп пословног просто-
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ра води се записник који потписују председник и чланови
Комисије.
1. Прикупљање писмених понуда
Члан 15.
Комисија утврђује да ли су понуде достављене у затвореним ковертама, број и благовременост приспелих понуда и приступа отварању понуда.
Члан 16.
После отварања писмених понуда, Комисија
појединачно разматра сваку понуду и у складу са условима
из огласа утврђује најповољнију понуду учесника огласа.
Члан 17.
Најповољнија писмена понуда ће се утврдити ако су
на оглас поднете најмање 2 (две) понуде у року и у складу
са условима огласа.
Критеријум којим се Комисија руководи приликом
предлагања најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво у фиксном износу.
Уколико се у поступку отварања понуда утврди да су
два или више понуђача дали идентичну понуду, Комисија
ће понуђачима чије су понуде идентичне дати могућност
да дају нове понуде које номинално не могу бити ниже
од претходно дате понуде и на тај начин извршити избор
најповољнијег понуђача.
По утврђивању најповољнијег понуђача Комисија
доставља предлог градоначелнику који доноси коначну одлуку о закупцу пословног простора.
Уколико учесник који је понудио највиши месечни износ закупнине, одустане од закупа пословног простора, поступак ће се поновити.
2. Јавно надметање
Члан 18.
Пре почетка јавног надметања, Комисија утврђује да
ли су пријаве за јавно надметање достављене у затвореним
ковертама, број и благовременост приспелих пријава.
Након тога, Комисија приступа отварању пријава и
утврђује да ли су пријаве поднете у складу са условима из
огласа.
Члан 19.
Јавно надметање одржава се у месту и времену које је
одређено огласом.
Комисија пре почетка јавног надметања утврђује идентитет подносилаца пријава, односно њихових пуномоћника
увидом у лична документа (личну карту, пасош).
Комисија након тога саопштава:
- број и благовременост приспелих пријава,
- имена физичких лица, односно називе правних лица
која су испунила услове за учешће на јавном надметању,
- имена физичких лица, односно називе правних лица
која нису испунила услове за учешће на јавном надметању,
- ко је од подносиоца пријава лично присутан,
- ко од лица која су присутна има овлашћење да у име
и за рачун подносиоца пријаве предузима радње у поступку јавног надметања.
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Члан 20.

Јавно надметање може се одржати ако су пријављена
и присутна најмање 3 (три) учесника која су уредно поднела пријаву, односно њихови пуномоћници.
Подносиоци непотпуних и неблаговремених
пријава не могу учествовати на јавном надметању.
Члан 21.
Јавно надметање почиње објављивањем почетног износа месечне закупнине за конкретни пословни простор.
Комисија затим позива учеснике на надметање о висини закупнине.
Јавно надметање се завршава када се после највећег
постигнутог износа, по трећем позиву Комисије, не јави
учесник јавног надметања са већим износом.
Комисија након тога констатује који је највиши
понуђени износ и име понуђача.
По окончању поступка јавног надметања, Комисија
доставља предлог градоначелнику који доноси коначну одлуку о закупцу пословног простора.
Уколико учесник који је понудио највиши месечни износ закупнине, одустане од закупа пословног простора, поступак јавног надметања ће се поновити.

Страна 47 – Број 5

- када закупац престане да обавља делатност услед
смрти или одласка у пензију, а закључење уговора тражи
брачни друг, дете или родитељ закупца ради обављања исте
делатности,
- када закупац – физичко лице затражи пренос права закупа на привредно друштво чији је оснивач или када
оснивач привредног друштва, због брисања истог из регистра надлежног органа, затражи пренос закупа са привредног друштва на оснивача, као физичко лице,
- када је код закупца-правног лица дошло до одређених
статусних промена: спајања, припајања и у случају поделе, под условом да постоји сагласност правних лица насталих поделом, а закључење уговора тражи сукцесор закупца, под условом да је дотадашњи закупац пословног простора (прецизиран у претходним алинејама) измирио све
обавезе утврђене уговором о закупу (закупнину и режијске
трошкове).
У случајевима из става 1. овог члана, примењиваће се
цена закупа утврђена претходним уговором о закупу пословног простора.
III ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, ПРАВА И
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА И
ПРЕСТАНАК УГОВОРА

Члан 22.

Члан 25.

Ако учесник јавног надметања – закупац изабран од
градоначелника жели да унапред уплати излицитирани уговорени износ закупнине за период од годину дана, исти износ биће умањен за 10% .
Уколико у току трајања закупног периода закупац откаже уговор нема право на повраћај уплаћених средстава.

Уговор о коришћењу, односно закупу пословног простора садржи:
- уговорне стране,
- датум и место закључења уговора,
- податке о пословном простору,
- време на које се уговор закључује,
- делатност која ће се обављати у пословном простору,
- висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине,
осим ако се пословни простор даје на коришћење без накнаде,
- средства обезбеђења,
- права и обавезе уговорних страна,
- одредбе о престанку уговора и
- потпис уговорних страна.

Непосредна погодба
Члан 23.
Непосредном погодбом може се дати у закуп пословни простор који ни после два јавна надметања односно
прикупљања писмених понуда није издат у закуп.
Цену закупа пословног простора у случајевима из
става 1. одређује градоначелник у складу са Одлуком о
утврђивању закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево, с тим да уговорена цена не може бити
мања од 50% од цене прописане Одлуком.
Пословни простор може се дати у закуп непосредном
погодбом закупцу коме је уговор о закупу престао услед
рушења пословне просторије ради привођења земљишта
намени, при чему цену закупа утврђује градоначелник у
сваком конкретном случају.
У изузетним случајевима, градоначелник може донети одлуку да пословни простор изда у закуп непосредном погодбом и без претходно спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда, уколико процени да постоји оправдан интерес за град Смедерево.
Цену закупа у случајевима из става 4. утврђује градоначелник у сваком конкретном случају, с тим да иста не
може бити мања од цене прописане Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево.
Члан 24.
Пословни простор се издаје у закуп непосредном погодбом и у случајевима:

Члан 26.
Уговор о коришћењу, односно закупу пословног простора закључује градоначелник.
Уговор о коришћењу, односно закупу пословног простора закључује се на одређено време.
Члан 27.
Закупац, односно лице коме је пословни простор дат
на коришћење обавезан је да:
- користи пословни простор у складу са наменом која
је утврђена уговором;
- пословни простор не издаје у подзакуп односно
уступа на коришћење;
- у одређеном року плаћа закупнину;
- сноси трошкове осигурања, текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга;
- спроведе обавезне мере противпожарне заштите;
- чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему која
се налази у пословном простору;
- преда по с л ов ни про с тор по ис т е ку в р емена
коришћења односно закупа у исправном стању;
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- надокнади штету насталу у пословном простору и
опреми која му је предата на коришћење, насталу за време
трајања уговора, његовом кривицом.
Члан 28.
Закупац, односно корисник може да врши адаптацију,
реконструкцију и санацију пословног простора, уз претходну сагласност закуподавца.
Закупцу се може делимично признати улагање у
адаптацију, реконструкцију и санацију пословног простора
само уколико је признавање улагања предвиђено огласом о
издавању у закуп одређеног пословног простора или уколико је пословни простор у изузетно лошем грађевинском
стању, а исти је у дужем временском периоду (више од
шест месеци) у поступку непосредне погодбе.
Вредност извршене адаптације, реконструкције и
санације утврђује посебна комисија коју формира градоначелник.
На основу извештаја комисије из става 3. овог члана градоначелник може делимично признати улагање, тако
што ће закупца ослободити плаћања месечне закупнине за
период док се вредност признатог улагања и износ закупнине не изједначе.
У случају из става 4. овог члана, закупац је у обавези
да закуподавцу плаћа износ у висини ПДВ-а, који закуподавац плаћа на утврђени износ месечне закупнине.
Члан 29.
Уговор о закупу, односно уступању на коришћење пословног простора продужиће се након истека уговореног
рока уколико је закупац односно корисник уредно извршавао уговорне обавезе и поднео захтев за продужење уговора.
Члан 30.
Уговор о коришћењу односно закупу пословног простора може престати:
- истеком рока на који је закључен,
- раскидом уговора,
- отказом,
- на основу закона.
Члан 31.
Уговорне стране могу раскинути уговор ако се због
промењених околности, које се нису могле предвидети у
тренутку закључења уговора, не може остварити сврха уговора.
Члан 32.
Закуподавац, односно уговорна страна која је дала пословни простор на коришћење, може отказати уговор из
следећих разлога:
- ако закупац не плати закупнину ни у року од 15 (петнаест) дана пошто га је закуподавац позвао на плаћање;
- ако закупац односно корисник не користи пословни
простор или га не користи у складу са уговором утврђеном
наменом;
- ако закупац односно корисник издаје у подзакуп или
на други начин уступа на коришћење пословни простор;
- ако закупац односно корисник не изврши уговорену
адаптацију, реконструкцију или санацију, или исте изврши
без потребне сагласности;
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- ако закупац односно корисник не врши одржавање
пословног простора у складу са уговором;
- ако закупац односно корисник својом кривицом изазове пропаст или оштећење пословног простора и не изврши санацију истог у одређеном року;
- ако закупац односно корисник не извршава друге
обавезе предвиђене уговором о закупу пословног простора.
Члан 33.
Уговор о закупу, односно коришћењу пословног простора престаје на основу закона:
- ако се по закључењу уговора утврди да треће лице
има неко право које сасвим искључује право закупца на
употребу пословног простора и
- када пословни простор буде уништен неким случајем
више силе.
IV ЗАКУПНИНА И ЗОНЕ
Члан 34.
Скупштина града Смедерева доноси Одлуку о
утврђивању закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево.
Цена закупа пословног простора (изражена у дин/м2)
утврђује се у зависности од зоне у којој се пословни простор налази и делатности која се у простору обавља.
Закупнина се плаћа до 5-ог у месецу за претходни месец.
Уколико је у поступку давања у закуп пословног простора утврђено плаћање закупнине унапред за одређени период, закупнина се плаћа у складу са тим условом.
Члан 35.
Пословни простор у државној својини чији је корисник град Смедерево разврстава се у 3 (три) зоне: екстра
зона, прва зона и друга зона.
ЕКСТРА ЗОНА
Екстра зона обухвата пословни простор у улицама Краља Петра I, Трг Републике, Његошева, Слободе, Димитрија Давидовића, Карађорђев дуд, 17. октобра,
Трг Николе Крге, Радосава Мирковића, Кнез Михајлова,
Карађорђева, др Јована Цвијића и Стевана Немање.
ПРВА ЗОНА
Прва зона обухвата пословни простор који се налази
унутар граница:
Са севера река Дунав;
Са истока: обала Марине, надвожњак, железничка пруга поред ФЖВ “Желвоз” до Улице ловћенске, Ловћенском
до Улице 16. октобар, Партизанском до Сремске, Сремском
до Улице Ђуре Даничића, Ђуре Даничића до јужне границе Спортског центра.
Са југа: Улицом војводе Степе, Јована Крајишника,
Моме Арделића до Улице др Јована Цвијића, Проте Матеје
Ненадовића до Улице Лукијана Мушицког;
Са запада: Улица Лукијана Мушицког сече Улицу кнез
Михајлову, иде Улицом Редутска, затим границом Месне заједнице Доњи град до Улице излетничке, сече Улицу
Карађорђеву и кроз улаз за Веслачки клуб излази на Дунав.
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ДРУГА ЗОНА

ОД Л У КУ

Друга зона обухвата пословни простор који се налази
ван граница прве зоне.

О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК
ГРАД СМЕДЕРЕВО

V СЛУЖБЕНЕ ЗГРАДЕ И ПРОСТОРИЈЕ
Члан 36.

Члан 1.

Пословни простор који за рад користе органи града су
службене зграде и просторије.

Овом Одлуком утврђује се начин и поступак
утврђивања закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево.

Члан 37.

Члан 2.

Службене зграде и просторије за рад органа града
утврђује и распоређује градоначелник града Смедерева.

Цена закупа пословног простора чији је корисник
град Смедерево (изражена у дин/м2) утврђује се у зависности од зоне у којој се пословни простор налази и делатности која се у простору обавља.
Закупнина за пословни простор чији је корисник град
Смедерево одређује се множењем цене закупа са површином пословног простора.

Члан 38.
Градоначелник града Смедерева обавезан је да
годишње, у писменој форми, обавештава Скупштину града Смедерева о свим радњама предузетим по основу ове
Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Уговори о коришћењу, односно закупу пословног простора у државној својини чији је корисник Општина Смедерево који су закључени до ступања на снагу ове Одлуке
ускладиће се са одредбама исте и Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор чији је корисник град Смедерево.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пословном простору чији корисник Општина Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 11/04,
13/07 и 2/08).
Члан 41.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.

ЦЕНА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(изражена у дин/м2)
ДЕЛАТНОСТ
ЕКСТРА
трговина, угоститељство
522,00
производња, занатство
265,80
канцеларије за рад политичких,
друштвених, синдикалних,
невладиних, верских и сл.
организација, удружења грађана,
друштава и клубова
37,20
канцеларије за рад организација
у области образовања, здравства,
социјалне заштите, науке,
културе, спорта и
хуманитарних организација
15,60
остало
398,70

ЗОНА
I
396,30
206,00

II
265,80
134,10

27,60

18,00

12,00
314,90

7,20
206,00

Цена закупа за пословни простор у селима утврђује се
као цена закупа пословног простора у II зони.
Члан 3.

Број 361-52/2009-11
У Смедереву, 20. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

39.
На основу члана 32. став 1. тачка 13., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 6.
став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006) и
члана 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
20. марта 2009. године, донела је

Цене закупа пословног простора утврђене у члану 2.
ове Одлуке су почетне цене за издавање пословног простора у закуп.
На месечни износ закупнине који је постигнут по
спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредне погодбе обрачунаће се порез на
додату вредност.
Члан 4.
У 2009. години износи закупнина и накнада за
коришћење пословног простора који су фактурисани у
2008. години неће се увећавати.
Изузетно, цене закупа из члана 2. ове Одлуке, као и
износи закупнина и накнада за коришћење пословног простора из става 1. овог члана, могу се изменити у случају
доношења, односно измене закона или другог прописа
којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.
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Члан 5.

Закупнина за издвојени магацински простор који
се не налази у оквиру пословног простора обрачунава се у
износу од 60% од цене закупа пословног простора утврђене
за одређену зону и делатност.
Члан 6.
Закупнина за припадајући подрумски простор обрачунава се у износу од 30% од закупнине за пословни простор.
Члан 7 .
Закупнина се плаћа до 5-ог у месецу за претходни месец.
Уколико је у поступку давања у закуп пословног простора утврђено плаћање закупнине унапред за одређени период, закупнина се плаћа у складу са тим условом.
Члан 8.
У цену закупа пословног простора утврђену Одлуком
о утврђивању закупнине за пословни простор чији је корисник град Смедерево нису урачунати трошкови текућег

20. март 2009. године

одржавања пословног простора, трошкови грејања, утрошка електричне енергије, гаса, воде, осигурање објекта, услуге изношења смећа, ПТТ услугe, доприноси за грађевинско
земљиште, комуналне таксе и слично, што је у обавези да
сноси закупац.
Члан 9.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању закупнина за пословни простор чији је корисник Општина Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 2/2008).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 361-51/2009-11
У Смедереву, 20. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

20. март 2009. године
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1
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