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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-Ի 
ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 
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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին ժամը 15:00-ին քաղաք Էջմիածին, Սբ.Մովսես Խորենացի 2 հասցեում տեղի 

ունեցավ Վաղարշապատ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի հերթական երրորդ նիստը, որին 

մասնակցում էր Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 15 անդամ, հիմք ընդունելով գրանցման արդյունքները` այդ 

մասին հայտարարեց նիստն արձանագրողը: 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի երրորդ նիստին հրավիրված են համայնքային 

կառույցների ներկայացուցիչներ,  համայնքապետարանի աշխատակիցներ:  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նիստը վարում է 

համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արսեն Պետրոսյանը։ 

Նիստի արձանագրումն ապահովում է աշխատակազմի քարտուղար Գ.Հարությունյանը:  

Նիստն անցկացվում է առցանց հեռարձակմամբ: 

Նիստն սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության  և համայնքի հիմներով: 

Նիստը վարողը հրապարակեց նիստին ներկա ավագանու անդամների թվաքանակը՝ Վաղարշապատ համայնքի 

ավագանու 27 անդամից նիստին ներկայացել էին ավագանու 15 անդամ: 

Հրավիրված նիստին հարգելի պատճառներով՝ արձակուրդում գտնվելու պատճառով բացակայում է համայնքի 

ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ավագանու նիստին չներկայացած անդամների բացակայությունը դիտարկվում է անհարգելի՝ վերջիններիս 

կողմից հարգելիության վերաբերյալ տեղեկատվություն չներկայացնելու հիմքով: 

Նիստը վարողը ավագանու անդամներին ներկայացրեց նիստի օրակարգի հարցը և առաջարկեց քննարկել ու 

հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

 Քվեարկությանը  մասնակցեց – ավագանու 15 անդամ 

 Քվեարկության արդյունքները`              կողմ - 15 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

        Որոշումն ընդունվեց միաձայն 

    ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել Վաղարշապատ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի  2022 թվականի 

նոյեմբերի 22-ի երրորդ նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցերը,  այն է՝ 

 

 
1. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 147 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

2. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի ԹԻՎ 96 ՈՐՈՇՄԱՄԲ 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանին  ընդունեց  թիվ  155 որոշումը: 

 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության 

բաժնի պետի տեղակալ Վասպուրական Դավթյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի  հոկտեմբերի 18-ի թիվ 147 որոշման 

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 15 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 15 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

        Որոշումն ընդունվեց միաձայն 
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Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  156 որոշումը: 

 

 Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի առաջին տեղեկալ Արսեն 

Պետրոսյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանու 2022 թվականի  մայիսի 20-ի թիվ 96 որոշմամբ 

հաստատված կանոնադրության  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 15 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 15 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  157 որոշումը: 

 
Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի առաջին տեղեկալ Արսեն 

Պետրոսյանը: 

Ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի  մարզի Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 

երկրորդ նստաշրջանի հերթական չորրորդ նիստի գումարման օրը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամներ չհերթագրվեցին:  Ավագանու 

անդամների մտքերի փոխանակման և հարցի քննարկման ավարտից հետո նախագահողը  առաջարկեց  որոշման 

նախագիծը դնել քվեարկության: 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 15 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 15 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

       Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  158 որոշումը: 

 
Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո  Ավագանու նիստը հայտարարվեց  փակված: 

 


