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                              «  12 »    ՄԱՐՏԻ    2020թ. 
                                                                                 ժամը՝  10.00 

 
1.   Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. մարտի 12-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու 
մասին     

                                                            զեկ. Մ.Ասլանյան 
 
2.  ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան և հաշվետու 
տարում 2018-2021 թվականների զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 2019 թվականի 
հաշվետվությունները հաստատելու մասին   
                                                                                                                                զեկ.Մ.Ասլանյան
                                                                                         Վ.Գրիգորյան 
                                                                                                                                    Լ.Դավթյան
   
3.    Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի տարեկան 
աշխատանքային պլանի իրականացման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին  
                                                                                                               
                                                                                                                        զեկ. Լ.Դավթյան 
 
4. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիա ստանալու և Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում, Հրաչյա Կլեկչյանի անվան թիվ 1 
մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում և Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանայի 
համակարգ ՀՈԱԿ-ի Թատերական 2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգում սուբվենցիայի հայտին 
համաձայնություն տալու մասին  

                                                                                                                                             զեկ. Լ.Դավթյան 
5. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիա ստանալու և Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր 
բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ 
սուբվենցիայի հայտին համաձայնություն տալու մասին                                             
                                                                                                                               զեկ.Լ.Դավթյան 
6. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիա ստանալու և Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան այգու հիմնանորոգում, 
Տարոն-2 և Տարոն-4 այգիների կառուցում սուբվենցիայի հայտին համաձայնություն տալու մասին 

զեկ.Լ.Դավթյան  
 

7. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների 
զարգացմանն ուղղված սուբվենցիա ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 
Վանաձոր համայնքի Չուխաջյան, Լալվարի փողոցների և կենտրոնական մայթերի կապիտալ նորոգում 
սուբվենցիայի հայտին համաձայնություն տալու մասին 

 
զեկ.Լ.Դավթյան  

 
8.   Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին /7000000/  

                                                                                                                                               զեկ. Վ.Գրիգորյան 



 
9.  Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 153-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  

զեկ. Գ. Բադյան 
Գ. Մացակյան 

 
10.  Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28 –ի թիվ 146 որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին / 15 մանկապարտեզ/ 

զեկ. Գ.Բադյան 
 

11.  Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին /5 մանկապարտեզ/ 

զեկ. Գ.Բադյան 
 

12. Վանաձոր համայնքի թիվ 28 մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
սենյակը վարձակալությամբ տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին 

                                                                                                                 
                                                                                                                                 զեկ.Կ.Սարոյան                                                                                            
 
13. Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող մամլիչ սարքը վարձակալությամբ 
տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին 

զեկ. Կ.Սարոյան 
 
 

14. «Վանաձորի քաղաքային տնտեսություն» համայնքային ոչ առեվտրային կազմակերպությանը 
անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 19 մարտի 
2019 թվականի թիվ 25 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

զեկ. Կ. Սարոյան 
 
 
15. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 148 որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին 

 զեկ. Կ. Պառավյան  
 
16Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին 

զեկ. Ս.Աբովյան 
 

17.   Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցույթով կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրելու և հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանելու մասին 

զեկ. Ս.Աբովյան 
 

18. Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային 
սեփականություն ճանաչելու մասին 

զեկ. Ս.Աբովյան 
 
19.  Վանաձոր քաղաքի Նարեկացու փողոց թիվ 30/1-1 հասցեում գտնվող, Վանաձոր համայնքի
սեփականություն հանդիսացող հողամասը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ
բաժնետիրական ընկերությանը օտարելու մասին 

զեկ. Ս.Աբովյան
20.  Վանաձոր քաղաքի Նարեկացու փողոց 3-րդ փակուղի թիվ 5/5 հասցեում գտնվող հողամասը 
Արփիկ Հակոբի Սաֆարյանին սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու (օտարելու) 
մասին 



զեկ. Ս.Աբովյան 
21.   Ատոմ Միքայելի Մալումյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Վանաձոր քաղաքի 
ուսանողական փողոց թիվ 1/5-1 հասցեում գտնվող հողամասը Վանաձոր քաղաքի Ուսանողական 
փողոց թիվ 1/7-1 հասցեում գտնվող հողամասի հետ փոխանակությանը համաձայնություն տալու 
մասին 

զեկ. Ս.Աբովյան 
 

22.   Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին     
                                                                                                                              զեկ. Մ.Ասլանյան                                                     


