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Լերմոնտովո համայնքի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ 

 

Համայնքը 
Միջոցառման 

անվանումը 
Օրը Ժամը Անցկացման վայրը 

Լերմոնտովո 
Ավագանու 

հերթական նիստ 
20.02.2020թ. 11:00 

Լերմոնտովոյի 

համայնքապետարանի 

ղեկավարի 

աշխատասենյակ /ԼՄ 

Լերմոնտովո 2խճ. թիվ5/ 

ՕՕՕՕ ՐՐՐՐ ԱԱԱԱ ԿԿԿԿ ԱԱԱԱ ՐՐՐՐ ԳԳԳԳ  

2020թ. փետրվարի 20-ին` ժամը 11.00-ին Լերմոնտովոյի համայնքապետարանում կայանալիք  

համայնքի  ավագանու հերթական  նիստի 

 ժամը՝ժամը՝ժամը՝ժամը՝  11.00 

1.Լերմոնտովո համայնքի ավագանու 2020թ. փետրվարի 20-ի հերթական նիստի օրակարգը 

հաստատելու մասին 

զեկ. Ա.Հարությունյան 

2.Լերմոնտովո համայնքի 2019 թվականի բյուջի կատարման տարեկան և զարգացման 
հնգամյա ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

զեկ. Է.Չախալյան 
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