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ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  

ԱՊՐԻԼԻ 13-Ի ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 2022 թվականի ապրիլի 13-ին ժամը 15:00-ին Վաղարշապատ համայնքի ավագանու նստավայրում` քաղաք 

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

նստաշրջանի երրորդ նիստը, որին մասնակցում էր Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 23 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: 

 

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

առաջարկեց քննարկել ու հաստատել օրակարգը: 

 Օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության: 

 Քվեարկությանը  մասնակցեց – ավագանու 23 անդամ 

  

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց միաձայն 

     

ՈՐՈՇՎԵՑ – Հաստատել Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի առաջին նստաշրջանի 

ապրիլի 13-ի  երրորդ նիստի օրակարգը և քննարկել առաջադրված հարցերը, այն է՝ 

 

1. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022Թ  ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 

2.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

3. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

4. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍԵՏՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՍՆՏԶ  ԼՖ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2-ԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՍՆՏԶ  ԼՖ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2-ԻՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՍՆՏԶ  ԼՖ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1-ԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ՝ 

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

9. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

10. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 



 

11. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

12. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ  ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

13. ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

14. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ԲՆԱԿԱՐԱՆՆ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ  

ՕՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

15.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Վաղարշապատ համայնքի ավագանին  ընդունեց  թիվ  62 որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 1-ին հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի 

պետի ժ/պ Լուսինե Քալաշյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի 2022թ  առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման 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՝ Ռուբեն Ենոքյանը և Սևակ Խաչատրյանը: 

Հարց: Ռուբեն Ենոքյան. Վառելիքի և քսայուղերի եկամուտները ինչո՞ւ է այդքան բարձր: 

Պատասխան: Լ. Քալաշյան. Քանի որ այդ եկամուտի պլանը եռամսյակային է, իսկ եկամուտը տարեկան: 

Հարց: Ռուբեն Ենոքյան. Ծախսային մասում նշված է, որ  295 000 000 դրամ ուղղվել է փողոցների 

վերանորոգմանը, խնդրում եմ հիմնավորել ծախսերը: 

Պատասխան: Լ. Քալաշյան. Վճարումները կատարվում են ըստ գրաֆիկի, այսինքն անցած տարի կատարված 

աշխատանքների համար վճարումները կատարվելու են մինչև 2023 թվականը: 

Հարց: Ռուբեն Ենոքյան. Ե՞րբ են մարվելու այդ պարտքերը: 

Պատասխան: Լ. Քալաշյան. Կփորձեն ավելի շուտ մարել պարտքերը, եթե բյուջեն թույլ տա: 

Հարց: Սևակ Խաչատրյան. Ո՞ր փողոցների մասին է խոսքը: 

Պատասխան: Լ. Քալաշյան. Նախորդ ավագանու նիստով այդ փողոցները դրվել էին հաստատման: 

Դ. Գասպարյանը թվարկեց փողոցները` Լիսիցյան, Սբ. Մ. Խորենացի, Բաղրամյան Թորամանյան փողոցներ, 

Ֆրանց Վերֆել փողոցի մի հատված, Հունան Ավետիսյան փողոց, Ա. Մանուկյան թղմ.-ի 1-ին և 2-րդ փողոցները, 

Նարեկացի, Վ.Մամիկոնյան փողոցներ, Կոմիտասի փողոցի 2 հատվածներ, ինչպես նաև շենքերի բակերը: 

Հարց: Ռուբեն Ենոքյան. Սանիկտարական մաքրման համար պետք է ավելի քիչ ծախսեր կատարվեին, քանի որ 

նախորդ նիստում նշվել էր, որ մասնավոր ընկերություն պետք է իրականացնի աշխատանքները: 

Պատասխան: Դ. Գասպարյան. Դեռ մրցույթ չի հայտարարվել, այդ իսկ պատճառով աշխատանքները 

կատարվում ենք համայնքի կողմից: 

 

 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 14 

      դեմ – 9 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  ձայների մեծամասնությամբ 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  63  որոշումը: 

 
 Օրակարգի 2-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

բաժնի պետի ժ/պ Լուսինե Քալաշյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականության 2021 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը 

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՝ Ռուբեն Ենոքյանը և Սևակ Խաչատրյանը: 

Հարց: Ռուբեն Ենոքյան. Լինելով հանձնաժողովի անդամ առաջարկում եմ գույքագրման ժամանակ կատարվի 

վերագնահատում և կապիտալների համալրում: 

Պատասխան: Լ. Քալաշյան. Համայնքը նոր է ստեղծվել, այդ պատճառով վերագնահատում չենք կարողացել 

իրականացնել: 

Դ. Գասպարյան: Շատ ծախսատար գործընթաց է, սակայն կփորձենք դա իրականացնել: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  64  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 3-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով դրամաշնորհ  հատկացնելու  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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  65 որոշումը: 

 
Օրակարգի 4-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության և 

(կամ) կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու նպատակով մրցույթների կազմակերպման համար մրցութային 

հանձնաժողով սետղծելու 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՝ Սևակ Խաչատրյանը: 

Հարց: Սևակ Խաչատրյան. Առաջարկում եմ ընդդիմադիր խմբակցություններից նաև ավագանու անդամ 

ներգրավել հանձնաժողովում: 

Պատասխան: Դ. Գասպարյան. Քանի որ հանձնաժողովում նախկինում ընդգրկված է եղել ավագանու անդամ 

Գոռ Ղազարյանը, ուստի փոփոխություն չեն կատարել և նրան թողել ենք կազմում: 

 

Նիստը վարողը հայտարարեց 10 րոպե ընդմիջում, որից հետո կանդրադառնան Ս. Խաչատրյանի առաջարկին: 

Ընդմիջման ավարտից հետո նիստը վարողը առաջարկեց ընդդիմադիր խմբակցությանը ներկայացնել թեկնածու 

հանձնաժողովում ընդգրկելու համար: 

«Էջմիածին կուսակցությունների» դաշինք խմբակցության կողմից առաջարկեցին Սևակ Խաչատրյանի 

թեկնածությունը հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու համար: 

 

Քվեարկությանը մասնակցեց – ավագանու 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 



 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  66 որոշումը: 

 
Օրակարգի 5-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը: 

Ներկայացնելով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ՍՆՏԶ  ԼՖ ծրագրի բաղադրիչ 2-ին 

մասնակցելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  67 որոշումը: 

 

 

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

Ներկայացնելով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ՍՆՏԶ  ԼՖ ծրագրի բաղադրիչ 2-ին 

շրջանակներում նախաձեռնող խումբ ստեղծելու  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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  68  որոշումը: 

 

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

Ներկայացնելով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ՍՆՏԶ ԼՖ ծրագրի բաղադրիչ 1-ին 

մասնակցելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  69  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 8-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  70  որոշումը: 

 

 
Օրակարգի 9-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն  հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  71  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 10-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն  հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  72  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 11-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն  հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  73  որոշումը: 

 

 

 Օրակարգի 12-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն  հանդիսացող հողամասն աճուրդային եղանակով  

օտարելու 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  74  որոշումը: 

 

 

 Օրակարգի 13-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով փոխանակության միջոցով հողամասի օտարման 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  75  որոշումը: 

 

 

Օրակարգի 14-րդ հարցի առթիվ` զեկույցը ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մհեր Մկրտչյանը: 

Ներկայացնելով Վաղարշապատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող  բնակարանն  անհատույց  

օտարելու  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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

 

 

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  76  որոշումը: 

 



 

 

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

Արմավիրի  մարզի Վաղարշապատ  համայնքի ավագանու առաջին 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 23 անդամ 

 

Քվեարկության արդյունքները`  կողմ - 23 

      դեմ – 0 

ձեռնպահ – 0 

         Որոշումն ընդունվեց  միաձայն  

Վաղարշապատ  համայնքի  ավագանին  ընդունում  է  թիվ  77  որոշումը: 

 
Օրակարգի հարցերը սպառվելուց հետո  Ավագանու նիստը հայտարարվեց  փակված: 

 


