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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  
ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 2022 թվականի ապրիլի 26-ին ժամը 15:00-ին Վաղարշապատ համայնքի ավագանու նստավայրում` քաղաք 

Էջմիածին, Սբ.Մ.Մաշտոցի փողոց 0 հասցեում տեղի ունեցավ Վաղարշապատ համայնքի ավագանու առաջին 

նստաշրջանի արտահերթ առաջին նիստը, որին մասնակցում էր Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 15 անդամ, 

հիմք ընդունելով գրանցման արդյունքները` այդ մասին հայտարարեց նիստն արձանագրողը: 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանու առաջին նստաշրջանի արտահերթ նիստին հրավիրված են 

համայնքային կառույցների ներկայացուցիչներ, համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը, համայնքի 

ղեկավարի խորհրդական Անդրանիկ Կարապետյանը, համայնքի ղեկավարի օգնական Սոնա Մաթևոսյանը,   

իրավաբանական բաժնի պետ Կ. Եսայանը և համայնքապետարանի աշխատակիցներ:  

Նիստը վարում է համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը։ 

Նիստն արձանագրում է աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ  Գ.Հարությունյանը: 

Նիստն սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության  և համայնքի հիմներով: 

Նիստն անցկացվում է առցանց հեռարձակմամբ: 

 

Նիստը վարողը` համայնքի ղեկավարը, 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 2022 թվականի առաջին նստաշրջանի 

ապրիլի 26-ի  արտահերթ առաջին նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցերը, այն է՝ 

 

 

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ՝ 

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ 

ՀԱՅՏԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ 8 ԵՎ ԱՐՄԱՎԻՐ 6 ՄԻԿՐՈՌԵԳԻՈՆԱԼ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԵՐԸ (ԳՈՏԵՎՈՐՄԱՆ 

ՆԱԽԱԳԻԾԵՐԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

3. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԱՊՐԻԼԻ 13-Ի ԹԻՎ 76 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

5. ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՈՐՄԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԶԻՋԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

6. ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

7. ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանին  ընդունեց  թիվ  78 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 



 

Ներկայացնելով Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ՝ 

սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրային հայտերը 

հաստատելու և ներկայացնելու 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  79  որոշումը: 

 

 
 Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր 8 և Արմավիր 6 միկրոռեգիոնալ 

մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին 

քաղաքի և Ոսկեհատ գյուղի գլխավոր հատակագծերի նախագիծերը (գոտեվորման նախագիծերը) հաստատելու 

մասին որոշման նախագիծը:  

Հարցի վերաբերյալ որոշ մեկնաբանություններ ներկայացրեց համայնքի ղեկավարը: 

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  80  որոշումը: 

 
Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանու 2022 թվականի  ապրիլի 13-ի թիվ 76 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  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  81 որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 4-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու 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  82 որոշումը: 

 
Օրակարգի 5-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց Էջմիածին քաղաքի բնակարանային կոմունալ 

վարչության պետ Արմեն Մելքոնյանը: 

Ներկայացնելով աղբահանության և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 

պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման դիմաց գանձվող վճարները զիջելու 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  83 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 6-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով մեկ անձից գնում կատարելու մասին  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  84  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 7-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով մեկ անձից գնում կատարելու մասին  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  85  որոշումը: 

 

 



 

Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո  Ավագանու նիստը հայտարարվեց  փակված: 

 


