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Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ  

2020 թ. մարտի  31-ին`  ժամը 14:00-ին ,ՀՀ Լոռու մարզի  Շ ն ո ղ  համայնքի  ավագանու 

՝ Շնողի    համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում կայանալիք արտահերթ   նիստի 

 ժամը՝  14:00 

1.1 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու՝ 31 մարտի 2020  
թվականի թիվ 5 արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին» 
                                                                                                          Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան 

1.2 «ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 2020 թվականի տարեկան բյուջեում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
                                                            Զեկ.՝ Լ. Ներկարարյան 

1.3 «ՀՀ Լոռու մարզի «Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի 2020 
թվականի տարեկան բյուջեի նախահաշիվներում փոփոխություն  կատարելու 
մասին» 
                                                        Զեկ.՝ Հ.Առաքելյան 
1.4 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ղեկավարի 
հաշվետվությունը Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված և 
կատարված աշխատանքների մասին » 
                                                             Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան     
1.5 « Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 2020 թվականի 

տարեկան աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին» 
                                                                               Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան 
1.6 «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաներ ստանալու 
նպատակով ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ՝«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի 
համայնքապետարանի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների  
իրականացման» սուբվենցիոն հայտին  համաձայնություն  տալու մասին» 
                                                                                     Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան 
1.7 «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաներ ստանալու 
նպատակով ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ՝«Գազաֆիկացման ծրագիր» 
սուբվենցիոն հայտին  համաձայնություն  տալու մասին» 
                                                                                              Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան. 
1.8 «Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն հատկացնելու մասին» 
                                                          Զեկ.՝ Հ.Ճիճիլյան  
1.9 «Առանձին անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերից ազատելու 
մասին»                                                                                                              
Զեկ.՝ Հ.Ճիճիլյան 
                                                                                                                                               



 
1.10 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով 
օտարելու թույլտվություն տալու մասին» 
                                                            Զեկ.՝ Դ.Ղումաշյան       
1.11 «Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված 
համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում «Աջակցություն Շնողին» ՀԿ-ի կողմից 
ներկայացված «Երազանք մարզասրահ» ծրագրի հայտին հավանություն տալու 
մասին: 
                                                                Զեկ.՝ Հ.Ճիճիլյան 
                                           
1.12 «Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված 
համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային խմբի կողմից 
ներկայացված «Ես սիրում եմ իմ միջավայրը» ծրագրի հայտին հավանություն 
տալու մասին: 
                                                                     Զեկ.՝ Հ.Ճիճիլյան 

  

 


