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N 062/9615 19 հոկտեմբեր 2018թ. 

 

Հարգարժան պարոն Ղուկասյան 
 
Ի կատարումն Ձեր 101/107.4/1275-

Հայտնում եմ, որ 2018թ. հոկտեմբերի 26

հերթական նիստը: Կից Ձեզ է ուղարկվում նիստի

Առդիր` 2 էջ:   

 

Հարգանքով՝ 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ   

   

 

Կատ. Ք, Տ ԵՎ Ա բաժնի պետի տեղակալ`

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 

մարզի Վանաձոր համայնք 

Ֆաքս 0322 22250, Հեռ. 060 650044, 060 650040, 0322 22648, 

vanadzor.lori@mta.gov.am, info@vanadzor.am 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ

ԱՆԴՐԵՅ

  

-18 - 01/03/2018 գրության. 

հոկտեմբերի 26-ին տեղի է ունենալու Վանաձոր համայնքի ավագանու 

հերթական նիստը: Կից Ձեզ է ուղարկվում նիստի օրակարգը:  

  

19.10.2018

X

     ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

  

Կատ. Ք, Տ ԵՎ Ա բաժնի պետի տեղակալ` Լուսինե Ստեփանյան 

 

. 060 650044, 060 650040, 0322 22648, 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

ՄԱՐԶՊԵՏ 

ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ 

ին տեղի է ունենալու Վանաձոր համայնքի ավագանու 

ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 



                                                                                                               Նախագիծ 

 

 Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

 

ՎԱՆԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  26.10.2018Թ. ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ 

                           «  26 »    հոկտեմբերի    2018թ. 

                                                                                 ժամը՝  10.00 

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018թ. հոկտեմբերի 26-ի հերթական նիստի օրակարգը  
    հաստատելու մասին      
                                                                                                                    զեկ. Մ.Ասլանյան 
2. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ  
   փոփոխություններ կատարելու մասին                            
                                                                                                              զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան        
3. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ  
    փոփոխություններ կատարելու մասին                                      
                                                                                                              զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան 

4. Վանաձորի համայնքի 2019 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և   
    դրույքաչափերը սահմանելու մասին 
                                                                                                                 զեկ.՝ Վ.Դավիթավյան  
 
5.  Վանաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար    
     ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների   
     աշխատավարձի չափեր սահմանելու մասին 
                                                                                                              զեկ.՝ Ա.Օհանյան 
 
6. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Վանաձոր համայնքի  
    համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային  
    դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 105-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին   
                                                                                                                     զեկ.՝ Գ.Բադյան 
 

7. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Վանաձոր համայնքի  
    համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային  
    դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 105-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին  
     
                                                                                                                     զեկ.՝ Գ.Բադյան 
8. «Վանաձոր համայնքի թիվ 15 Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մանկապարտեզ» համայնքային ոչ   
    առևտրային կազմակերպությանը շինություններ և հողամաս անհատույց օգտագործման     
    իրավունքով տրամադրելու մասին 
                                                                                                                    զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 

9. Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման  
    իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու  
    մասին                                                                                                                     
                                                                                                                    զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
 
 
 



 
10. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող  
     հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու       
     մասին                                                                                                                                  
                                                                                                                   զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
11. Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային  
     սեփականություն ճանաչելու և փոստային հասցե տրամադրելու մասին                                                                                                                    
                                                                                                                     զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
12. Ռազմիկ Սրապի Մանուկյանին Վանաձոր քաղաքի Զաքարյան փողոցի թիվ 4/4ա հասցեում  
     գտնվող բնակելի տունը, շինությունները և դրանց զբաղեցրած ու սպասարկման համար  
     անհրաժեշտ հողամասը նվիրատվությամբ հանձնելուն համաձայնություն տալու մասին                                                                                                       
                                                                                                                     զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
 

13. Վանաձոր համայնքի Քիմիագործների այգին Շառլ Ազնավուրի անվան այգի վերանվանելու մասին                                                                                                             
                                                                                                                     զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
14. Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 12 եվ 14 շենքերի միջև գտնվող պուրակն  
     անվանակոչելու մասին                                                                                                                             

զեկ.՝Ս.Աբովյան 
 
15. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին 

զեկ.՝ Մ.Ասլանյան 
 


