
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4 

ՀՀ  մարզպետի մոտ կայացած ընդլայնված խորհրդակցության 
 

      11.05. 2020թ.                                                                                     ք.Վանաձոր  

                 Մասնակցում էին 

Գ.Մարկոսյան             -մարզպետի տեղակալ 
Վ.Խաչատրյան           -գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 
Հ.Պապոյանը, Լ.Վարդանյանը, Ռ.Հարությունյանը, Ա.Ջանազյանը, Ժ.Ղազարյանը, Է.Հախվերդյանը, 
Ա.Շահվերդյանը, Ա.Սահակյանը, Ս.Ղուբաթյանը, Ա.Ադլոյանը, Ս.Գրիգորյանը, Ա.Բաղդասարյանը,  
Ա.Գասպարյանը -  ստորաբաժանումների  ղեկավարներ և այլ պաշտոնատար անձինք 
Լ.Ասլանյանը              -մարզպետի խորհրդական 
Հ.Այվազյանը              -մարզպետի խորհրդական 
Ն.Հովհաննիսյանը      -մարզպետի օգնական 
 

Օ ր ա կ ա ր գ ո ւ մ՝ 
 

1. Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին. 
     (Փոխմարզպետ՝ Գայանե Մարկոսյան) 

2. Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին.  
     (Մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար՝ Արթուր Մխիթարյան) 

3. Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին. 
     (Լոռու մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ) 

4. Այլ հարցեր: 
 

Հ ա ն ձ ն ա ր ա ր վ ե ց 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարներին՝ 

    Խորհրդակցությունների ընթացքում տրված գրավոր հանձնարարականների կատարումը 

սահմանված կարգով և ժամկետներում ապահովելու նպատակով  ներկայացնել գրավոր 

զեկուցագրեր:  

2. ՀՀ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լ.Ասլանյանին, մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության պետ Ա.Ջանազյանին՝ 

    Համատեղ քննարկել և մեկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել «Առդա» և «Ֆուլլեր» 

տնաշինական ընկերություններին շինարարության նպատակով տրամադրվող հողատարածքների 

վերաբերյալ տեղեկություն: 

3. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ա.Ջանազյանին, 

մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Ռ.Հարությունյանին՝ 

     Համատեղ քննարկել և 1-շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել տեղեկատվություն մարզի 

դպրոցների շինարարությունների և վերանորոգումների իրականացման վերաբերյալ: 

4. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ 

Ռ.Հարությունյանին, մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

վարչության պետ Հ.Պապոյանին՝ 



       Համատեղ քննարկել և ներկայացնել առաջարկություններ դպրոցների ֆինանսավորման 

հարցերի վերաբերյալ: 

5.      ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ա.Ջանազյանին՝ 

     Եռօրյա ժամկետում ներկայացնել տեղեկատվություն և առաջարկություններ Վահագնաձոր 

համայնքի քարաթափման վտանգի ու հետևանքների վերաբերյալ: 

6.    ՀՀ Լոռու մարզպետարանի  գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի 

պաշտոնակատար Ա.Շահվերդյանին՝  

       5-օրյա ժամկետում ներկայացնել տեղեկատվություն մարզի սերմացուների և ուռենու տնկիների 

պահանջարկի վերաբերյալ: 

7.     ՀՀ Լոռու մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Ա.Ադլոյանին՝ 

     ա/ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հ.Պապոյանի հետ 

համատեղ քննարկել և ներկայացնել առաջարկություններ վերապատրաստումների ծրագրերի և 

դրանց ֆինանսավորման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ: 

     բ/ Մարզպետարանում առկա բոլոր թափուր պաշտոնների վերաբերյալ, սահմանված կարգով, 

հայտարարել մրցույթներ և ամեն շաբաթ ներկայացնել տեղեկատվություն: 

8. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ 

Ս.Ղուբաթյանին՝  

     Հավաքագրել և գույքագրել պատերազմների մասնակիցների և զոհերի ու նրանց ընտանիքների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը և ներկայացնել: 

9.  ՀՀ Լոռու  մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ վարչության պետի պաշտոնակատար Ժ.Ղազարյանին՝ 

      Անհրաժեշտ վերահսկողություն սահմանել վարչության աշխատակիցների գործունեության 

նկատմամբ:  

10. ՀՀ Լոռու  մարզպետարանի  հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ 

Է.Հախվերդյանին՝ 

      5 –օրյա ժամկետում ներկայացնել տեղեկատվություն նախկինում տրված հետևյալ՝ 

ա/  Լոռու մարզի հանքավայրերի հողօգտագործման և գործունեության վերաբերյալ, 

բ/  Վանաձոր քաղաքի Բուլղարական տնակային ավանի վերաբերյալ, 

գ/  Վանաձորի քաղաքային այգու ներդրումային ծրագրի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, 

դ/  Վանաձոր քաղաքի կանգառների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ: 

          ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

  Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 

 

 

 



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


