ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում բնակվում են 13400 մարդ: Համայնքը
համապատասխան ՀՀ օրենսդրությանը ղեկավարվում է 11 ավագանու և համայնքի ղեկավարի
կողմից, որոնք ընտրվում են համայնքի բնակչության կողմից 5 տարի ժամկետով:

Վեդի քաղաքի հիմնադրման տարեթվի մասին ստույգ տեղեկություններ չկան: Նրա մասին
առաջին հիշատակությունները գալիս են ուրարտական ժամանակներից: Նրա տարածքում և
մոտիկ շրջապատում գտնվող բերդ - ամրոցները թվագրվում են Ք.ա. II-I հազարամյակներով,
իսկ շինարարական աշխատանքների ժամանակ հանված կարասները վերագրվում են մեր
թվարկության III-IV դարերին, գերեզմանոցում պահպանվել են
խաչի նշանով
գերեզմանաքարեր (IX-X դարեր): Վեդի անունը առաջին անգամ հիշատակվում է XIII-XIV
դարերում` Նորավանքում Օրբելյանների թողած նվիրագրական արձանագրություններում:
Այնուհետև այն տարբեր ձևերով Վեթի, Վադի, հիշատակվում է մինչև XIX դարի սկիզբը:
Ըստ ռուս աշխարհագիր Ի.Շոպենի, բնակավայրը 1830թ. ունեցել է Վերին Վեդի անվանումը:
Այն 19-րդ դարի կեսին զբաղեցնում էր Վեդի գետի երկու ափերը, ուներ մեծ և հին եկեղեցի, 240
տուն թաթար և 12 հայ բնակիչ:
1828թ.Վեդի բասարի մահալում Մակուի շրջանից վերաբնակվել են 1170 շունչ հայեր` 640-ը
Դավալուում և 530 –ը` Վեդիում:
XIX դարի վերջին Վեդին կոչվել է Մեծ /Բեյուք/ Վեդի, ուներ 2240 բնակչություն, այդ թվում
117 հայ գաղթական և հիմնականում թաթարներ /թուրքեր/: Վեդիի համար հայացման պրոցեսը
սկսվել է XX դարի քառասնական թվականների վերջերին: Մինչև 1930թ. եղել է գավառակի
կենտրոն, իսկ 1930թ. սեպտեմբերի 9-ի վարչական ռեֆորմով ստեղծվել է Վեդու շրջան, որից 1938
– 47 թթ. առանձնանում է Ղարաբաղլարի շրջանը: Վեդին 1958թ. ունեցել է 4500 բնակիչ:
1962թ. Վեդին ստանում է ավանի կարգավիճակ, 1996թ` քաղաքի:

Քաղաքի տեղանքը հարթ է, թույլ թեքված դեպի արևմուտք: Իսկ բուն կենտրոնական մասում
գտնվում է հարթեցված գագաթով մոտ 10մ հարաբերական բարձրությամբ երկրաբանական
ավելի հին ապարներից կազմված փոքրիկ բլուր: Ծովի մակերևույթից ունի 900 մետր
բարձրություն: Մայրաքաղաքից հեռու է 48կմ., երկաթուղային Այգավան կայարանից` 8 կմ, իսկ
Երևան-Երասխ ավտոմայրուղուց` 9 կմ.: Վեդին գտնվում է մերձարևադարձային կլիմայական
գոտում, որտեղ ձևավորվել է կլիմայի չոր, խիստ ցամաքային տիպը: Ձմեռը ցուրտ է, անամպ,
անհողմ: Հաստատուն ձյունածածկույթ ձևավորվում է ոչ ամեն տարի: Բնորոշ է
ջերմաստիճանային շրջադասությունը: Գարունը կարճատև է:
Ամառը շոգ է, տևական (4-5 ամիս): Բնորոշ են լեռնահովտային քամիները, որոնց
արագությունը կեսօրից հետո հասնում է մինչև 15-20 մ/վրկ-ի: Լեռնահովտային քամիները
մեղմացնում են Վեդի քաղաքի ամառային տապը: Հարաբերական խոնավությունը հասնում է
15-20%-ի:
Առանձնապես հաճելի է Վեդու արևոտ, անհողմ, տևական աշունը, երբ հասունանում են
այգիների ու դաշտերի բարիքները:
Վեդիում բնական լանդշաֆտը կիսաանապատային է: Հումուսից աղքատ գորշահողերը
հազարամյակների ընթացքում ջրովի երկրագործության պայմաններում վերածվել են
կուլտուր–ոռոգելի հողերի: Տեղումների տարեկան քանակը 200-300մմ է:
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Համայնքի կողմից մատուցվող
ծառայությունների որակի բարձրացում
Արտադպրոցական կրթության
ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակի բարձրացում
Մշակույթի տան պահպանման
ծախսեր
Գրադարանի պահպանման ծախսեր
Նախադպրոցական կրթության
ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակի բարձրացում
Կոմունալ ծառայության հիմնարկի
պահպանման ծախսեր
Գիշերային լուսավորության ցանցի
ընդլայնում /դեկորատիվ
լուսավորության ցանցի ստեղծում/
Լուսավորության ցանցի էլ. Էներգիա
Ա.Եղյան և Կասյան փողոցների
ասֆալտապատում
Պ.Սևակ փողոցի ասֆալտապատում
Հ.Շիրազ փողոցի մի հատվածի
ասֆալտապատում
Գայի փողոցի բազմաբնակարան
շենքերի բակերի ասֆալտապատում
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Փողոցների բարեկարգում և
շահագործում
Մայթերի սալիկապատում
Սան.մաքրման աշխատանքներ
համայնքի տարածքում
Աղբահանություն
Կանաչապատման Ոռոգման ցանցի
վերականգնում
Խաղահրապարակների կառուցում
բազմաբնակարան շենքերի բակերում
Բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում /8 շենք/
Բազմաբնակարան շենքերի
շքամուտքերի դռների փոխում
Նստարանների տեղադրում համայնքի
բանուկ փողոցների մայթերին
Աղբամանների տեղադրում համայնքի
բանուկ փողոցների մայթերին
Մանկապարտեզներում
խաղահրապարակների տեղադրում
Թիվ 3 մանկապարտեզի
հիմնանորոգում
Մանկապարտեզներում նոր
խմբասենյակների ստեղծում
Մանկապարտեզների համար
կենցաղային և էլ. Տեխնիկայի ձեռք
բերում
Մանկապարտեզների
սան.հանգույցների վերանորոգում /
սպասարկող անձնակազմի համար/
Համաքաղաքային և հանրապետական
միջոցառումների կազմակերպում
Գեղարվեստի դպրոցի պատուհանների
փոփոխում
Գեղարվեստի դպրոցի ջեռուցման
համակարգի միացում
Երաժշտական դպրոցի համար
սան.հանգույցի կառուցում
Մարզադաշտում նստատեղերի
կառուցում
Համայնքի սոց.անապահով
ընտանիքիներին աջակցություն
Նոր ծնված և նոր ընտանիք կազմած
ընտանիքներին նվերների
տրամադրում

7

