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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  

ՄԱՐՏԻ 9-Ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 2022 թվականի մարտի 09-ին ժամը 15:00-ին Վաղարշապատ համայնքի ավագանու նստավայրում` քաղաք 

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

նստաշրջանի առաջին նիստը, որին մասնակցում էր Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 21 անդամ, հիմք 

ընդունելով գրանցման արդյունքները` այդ մասին հայտարարեց նիստն արձանագրողը: 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանու առաջին նստաշրջանի առաջին նիստին հրավիրված են համայնքային 

կառույցների ներկայացուցիչներ,  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: 

 

Մինչ օրակարգի հարցերին անցնելը համայնքի ղեկավարը շնորհավորեց կանանց միջազգային օրը: 

Համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Ոսկեհատ համայնքի վարչական ղեկավար` Արմեն Խուդաբաշյանին: 

Հաշվի առնելով, որ ավագանու անդամ կուսակցություններից «Քաղքաքացիական պայմանագիր» 

կուսակցությունը և «Էջմիածին կուսակցությունների» դաշինը համայնքի ղեկավարին ներկայացրել են 

խմբակցությունների կանոնադրությունները, համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց և հայտարարեց 

խմբակցությունների ղեկավարներին և քարտուղարներին: 

Նիստը վարողը` համայնքի ղեկավարը, ավագանու անդամներին ներկայացրեց նիստի օրակարգի հարցը  և 

առաջարկեց քննարկել ու հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

 Քվեարկությանը  մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

  

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց միաձայն 

     

ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի առաջին նստաշրջանի 

մարտի 09-ի  երկրորդ նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցը, այն է՝ 

 

1. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՍԵՏՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

2. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՍԿԵՀԱՏԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ  2022Թ. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

3. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ  ՏՐՎՈՂ  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՕՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

4.ԴԱՎԻԹ ՍՄԲՏՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ  ՀՈՂԱՄԱՍԻ  ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ  

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

5. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

6. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

7. «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԹԻՎ 1 ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ»  ՀՈԱԿ-Ը ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

8. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  «ՊԱՏՄԱ-ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ  ԹԱՆԳԱՐԱՆ»  ՀՈԱԿ-Ը ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 



 

9. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՀՈԱԿ-Ը 

ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

10. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԵՂԻՇԵ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ» ԱՆՎԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ-Ը 

ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

11. «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ՄԱԿԱՐ ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ» ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ-Ը 

ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

12. «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ՍՊԻՐԻԴՈՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻ» ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 2 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 

ՀՈԱԿ-Ը ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

13. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱԼԱՏ» ՀՈԱԿ-Ը ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 

14. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ»  ԱՆՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՀՈԱԿ-Ը ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

15. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանին  ընդունեց  թիվ  46 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ Գրիգոր 

Հարությունյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կանոնադրությունը 

հաստատելու և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով սետղծելու և կազմը հաստատելու մասին 

որոշման նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար ավագանու անդամները հերթագրվեցին:  Հարցերը 

տալու համար ըստ հերթագրման հաջորդականության՝ նիստը վարողը հայտարարեց հարց տվողների անուն 

ազգանունները՝ Արմեն Դավթյան: 

Հարց: Արմեն Դավթյան. Արդյո՞ք հնարավոր է փոխարինել խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովում նշանակված ավագանու անդամին նրա բացակայաության դեպքում : 

Պատասխան: Գ. Հարությունյան. Հնարավոր չէ, քանի որ հստակ ավագանու որոշմամբ հաստատվում է 

խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմը, իսկ կազմից դուրս չեն կարող փոխարինել: 

 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  47  որոշումը: 

 

 
 Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ Գրիգոր 

Հարությունյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի  ենթակայության տակ գտնվող Ոսկեհատ գյուղի նախադպրոցական  

հաստատության և Ոսկեհատի բժշկական ամբուլատորիայի 2022թ. աշխատակիցների թվաքանակը, 

հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին 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 21 անդամ 

 



 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  48  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ Գրիգոր 

Հարությունյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի ենթակայության Ոսկեհատ գյուղի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատվությունում երեխաներին  տրվող  սննդի անվանացանկը և օրական նորմաները հաստատելու մասին 

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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  49  որոշումը: 

 

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

Ներկայացնելով Դավիթ Սմբտյանին սեփականության իրավունքով պատկանող  հողամասի  նպատակային 

նշանակությունը Վաղարշապատ համայնքի գլխավոր հատակագծին համապատասխանեցնելու և նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  50 որոշումը: 

 
Օրակարգի 5-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  51 որոշումը: 

 



 

 

Օրակարգի 6-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  52  որոշումը: 

 

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

Ներկայացնելով «Էջմիածնի քաղաքապետարանի  թիվ 1 մարզադպրոց»  ՀՈԱԿ-ը լուծարելու մասին որոշման 

նախագիծը:  

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը հայտնեց, որ Էջմիածին և Ոսկեհատ համայնքների 

միավորման արդյունքում, համայնքապետարանների ենթակայությամբ գործող ՀՈԱԿ-ները պետք է լուծարվեն և 

ստեղծվեն նորերը, իսկ աշխատակիցները կվերանշանակվեն նոր ձևավորված ՀՈԱԿ-ներում: 

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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  53  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 8-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով Էջմիածնի համայնքապետարանի  «Պատմա-ազգագրական  թանգարան»  ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 

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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  54  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 9-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց Դավիթ Բադալյանը: 

Ներկայացնելով Էջմիածնի քաղաքապետարանի «Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան» ՀՈԱԿ-ը 

լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  55  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 10-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Էջմիածնի քաղաքապետարանի «Եղիշե 

Թադևոսյանի» անվան գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  56  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 11-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց «Էջմիածնի քաղաքապետարանի 

«Մակար Եկմալյանի» անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  57  որոշումը: 

 

 

 Օրակարգի 12-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց «Էջմիածնի քաղաքապետարանի 

«Սպիրիդոն Մելիքյանի» անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  58  որոշումը: 



 

 

 

 Օրակարգի 13-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Էջմիածնի քաղաքապետարանի 

«Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ» ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  59  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 14-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Էջմիածնի քաղաքապետարանի 

«Հովհաննես Հովհաննիսյանի»  անվան կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ը լուծարելու 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  60  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 15-րդ հարցի առթիվ` համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության 

Արմավիրի  մարզի Վաղարշապատ  համայնքի ավագանու առաջին նստաշրջանի հերթական երրորդ 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 21 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 21 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  61  որոշումը: 

 
Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո  Ավագանու նիստը հայտարարվեց  փակված: 


