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ՀՀ Լոռու մարզի խորհրդի նիստի 
 
 

          27.11.2015թ                                                                                ք.Վանաձոր.                                                                          
                                       

 Մասնակցում էին՝ 
Մարզի խորհրդի անդամները 
 

Հրավիրված էին՝ 
 

Մարզպետի տեղակալներ Ա.Դարբինյանը,  Տ.Բադոյանը,Վ. Ասատրյանը,  

մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Մանուկյանը, մարզպետարանի 

աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վ.Խաչատրյանը, ՀՀ տարածքային 

կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Ա. 

Չերչինյանը, մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարները, ՀԳՄՏԾ 

ղեկավարները, լրատվության, հասարակական և այլ կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները: 

 

   Օ ր ա կ ա ր գ ո ւ մ` 
 

         1. Մարզի համայնքների 2015 թվականի բյուջեների 10 ամիսների սեփական 

եկամուտների կատարման մասին. 

    (Զեկուցող- ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և 

սոցիալ- տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հ. Պապոյան) 

                       10 րոպե  

 

2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի 

Հանրապետության ՊԱԿԱ ռեգիոնի միջև ստորագրված համաձայնագրի մասին. 

    (Զեկուցող- ՀՀ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լ. Ասլանյան) 

                                                                                                                               10 րոպե 

 

3.Մարզի համայնքներում 2015թ. բերքահավաքի, պետության կողմից 

տրամադրված դիզելային վառելիքի, պարարտանյութի և ցորենի սերմացուի բախշման  

մասին. 

 (Զեկուցող- ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ – Ա. Շահվերդյան) 

                                                                                                                     10 րոպե  

 4. Մարզի համայնքներում 2015 թվականի երրորդ եռամսյակում իրականացված 

վարչական հսկողության արդյունքների մասին.   

             (Զեկուցող- ՀՀ Լոռու մարզպետարանի  աշխատակազմի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի պետ Ա.Օհանյան) 

                                                                                                                        10 րոպե 

          5. Հայտարարություններ. 

          Նարեկ Սարգսյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, 

կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի պետ.  



          Սպարտակ Ղուբաթյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

զորահավաքային նախապատրաստության  բաժնի պետ. 

          Ամալյա Եղոյան – Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 

տնօրեն: 

Ա ռ ա ջ ա ր կ վ ե ց  

     ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներին` 

          1. Անհրաժեշտ  միջոցներ  ձեռնարկել  սեփական եկամուտների  հավաքագրման 

տարեկան պլանային ցուցանիշները  կատարելու նպատակով: 

          2. Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ  համագոր-

ծակցել  ներկայացվող  ծրագրերից  օգտվելու և կազմակերպվող դասընթացներին 

ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու  նպատակով: 

          3. Անհրաժեշտ միջոցներ  ձեռնարկել  պարարտանյութի և  սերմացուի տրամադրման 

նպատակով հավաքագրվող  գումարների  գանձման  և մուծման  ուղղությամբ: 

          4.Անհրաժեշտ աշխատանքներ իրականացնել,  և  պահպանել ու կատարել 

օրենսդրության պահանջները վարչական և տեսչական հսկողության  արդյունքում   

հայտնաբերված  խախտումներն   ու բացթողումները  բացառելու նպատակով: 

          5. Համագործակցել  համապատասխան զինվորական  կոմիսարիատների հետ 

զորահավաքային  առաջադրանքների կատարման, կցագրման աշխատանքների 

իրականացման, զորահավաքային ռեսուրսների գրանցամատյանների  վարման  

աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով: 

     6. Անհրաժեշտ միջոցներ  ձեռնարկել ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունված և օրի-

նական ուժի մեջ մտած մի շարք որոշումների պահանջները կատարելու ուղղությամբ: 

    7.Անհրաժեշտ աշխատանքներ իրականացնել  համայնքներում հակահրդեհային 

անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ: 

  

    ՀՀ Լոռու մարզի խորհուրդը ընդունեց ի գիտություն Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի Հանրապետության ՊԱԿԱ 
ռեգիոնի միջև ստորագրված համաձայնագիրը: 

 

 

 

 

                          Մ Ա Ր Զ Պ Ե Տ        Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Արձ. Ս.Մակարյան 
Հեռ.0322/4-32-99/         

 


