
                                       
 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹԻՎ 2 
 
                                       ՀՀ Լոռու մարզի խորհրդի նիստի 
 
20.05.2015թ.          ք. Վանաձոր 
                                      

   Մասնակցում էին՝ 
Մարզի խորհրդի անդամները 
 

  Հրավիրված էին՝ 
 
Մարզպետի տեղակալներ Ա.Դարբինյանը, Վ.Ասատրյանը, Տ.Բադոյանը,  մարզպե-

տարանի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Մանուկյանը, մարզպետարանի աշխատակազմի 
ղեկավարի տեղակալ Վ.Խաչատրյանը, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ներկայացուցիչ Հ.Գալստյանը, Հայաստանի  Հանրապետության  զինվորական  կոմիսար 
Հ.Մուրադյանը, ՀՀ  Զինված Ուժերի Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լ. Մնացականյանը,ՀՀ 
ԳՆ ,,Գծիգ,,-ի տնօրեն Գ.Խաչատրյանը, հրավիրյալները, մարզպետարանի 
ստորաբաժանումների ղեկավարները, ՀԳՄՏԾ ղեկավարները, լրատվության, հասարակական 
և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: 

 

   Օ ր ա կ ա ր գ ո ւ մ` 
 

 1. Մարզի համայնքների բյուջեների 2015 թվականի անցած ժամանակաշրջանի 

սեփական եկամուտների կատարման մասին: 

(Զեկ.` ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ- 

տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հ. Պապոյան)  

15 րոպե 

2. Մարզում գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի, համայնքներին 

տրամադրվող պարարտանյութի, դիզելային վառելիքի, սերմացուի մասին: 

 (Զեկ.` ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ Գ.Հակոբյան)     15  րոպե 

 

3. Մարզի համայնքներում 2015 թվականի առաջին եռամսյակում իրականացված 
վարչական հսկողության արդյունքների մասին.   

(Զեկ.՝ մարզի համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման 
աշխատանքների համակարգող Ս.Հովհաննիսյան) 

                                                                                                               15 րոպե 
 
4. Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային 

կենտրոն հիմնադրամի Լոռու մասնաճյուղի 2015 թվականի ծրագրերի ներկայացում. 
(Զեկ.՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և 

վերլուծության բաժնի պետ Հ.Մկրտչյան) 
                                                                10 րոպե 
5. Հայտարարություններ. 
Վ. Ջաղինյան- ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության 

և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի 
պետ. 



 Ռ.Սխլեյան - «ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության Վանաձորի գծակայարանային միավորման պետ: 
 

    Ա ռ ա ջ ա ր կ վ ե ց  

     ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներին` 
 
          1. Համագործակցել  համապատասխան զինվորական  կոմիսարիատների հետ զո- 

րահավաքային  առաջադրանքների կատարման, կցագրման աշխատանքների իրակա-

նացման, զորահավաքային ռեսուրսների գրանցամատյանների  վարման  աշխատանքների 

արդյունավետ իրականացման նպատակով: 

          2. ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարության ,,Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրա-

կանացման  գրասենյակ,,- ի հետ  համագործակցել  ներկայացվող  ծրագրերից  օգտվելու և 

դրանց  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  նպատակով: 

          3.Անհրաժեշտ  միջոցներ  ձեռնարկել  սեփական եկամուտների  հավաքագրման 

պլանային ցուցանիշները  կատարելու նպատակով: 

           4. Անհրաժեշտ միջոցներ  ձեռնարկել  պարարտանյութի և  սերմացուի տրամադրման 

նպատակով հավաքագրվող  գումարների  գանձման  և մինչև  ս/թ  հունիսի 1-ը մուծման  ուղ-

ղությամբ: 

            5.Անհրաժեշտ աշխատանքներ իրականացնել  և  պահպանել  օրենսդրության պահան-

ջները վարչական  վերահսկողության  արդյունքում   հայտնաբերված  խախտումներն   ու բաց-

թողումները  բացառելու նպատակով: 

           6. Ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել  ՀՀ ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի  կողմից  իրականացվող ծրա-

գրերին, որի արդյունավետութան մասին  տեղեկատվություն ներկայացնել համայնքի ազգա-

բընակչությանը և ձեռնարկատերերին: 

            7. Տեղեկատվություն ներկայացնել  համայնքի  ազգաբնակչությանը  ,,Ակնաբուժական 

կենտրոն,,-ի  կողմից  նախատեսված բժշկական  օգնության  ծրագրի իրականացման վե-

րաբերյալ: 

 
 
 
 
 
 
                         ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ                                              Ա. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Արձ. Ս.Մակարյան 

Հեռ. 0322/4-32-99/ 

 
 
 


