Ձորամուտ համայնք
Ընդերքօգտագործման բնագավառ
1.
Գործառույթը՝
1) ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող անձի կողմից ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի
վերականգնմանն ուղղված (անվտանգ օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների` ռեկուլտիվացիայի
ծրագրի համաձայնեցում,
2) համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա, ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց հետ հողօգտագործման
պայմանագրի կնքում,
3) օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով պահանջվող հողամասի (հողամասերի) նպատակային
նշանակության փոփոխման համար որոշման կայացում,
4) ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերելու նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ՝
հողերի օգտագործման մասին որոշման կայացում:
2.
Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`
1) Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մաս,
2) ՀՀ Հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 6-րդ մաս և 83-րդ հոդվածի 1-ին մաս,
3) <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենք,
4) ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի N1918-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 5-րդ և 6-րդ կետեր,
5)ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 30-ի N249-Ն հրամանով հաստատված N1
հավելվածի 5-րդ և 6-րդ կետեր:
Դրույթների անվանումը
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