
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

13 մայիսի 2020թ. թիվ 395-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 96-րդ հոդվածով`  

Ո ր ո շ ո ւ մ    եմ. 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքներում 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող 
աշխատանքային խմբի կազմը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացման գործընթացում 
ղեկավարվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանով հաստատված տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ 
իրավական և մասնագիտական հսկողության հարցաշարով: 

3. Մասնագիտական հսկողություն իրականացնելիս անհրաժեշտություն 
առաջանալու դեպքում աշխատանքային խմբում ներգրավել նաև մասնագիտական 
որակավորում ունեցող այլ անձանց (համաձայնությամբ): 

 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 
14/05/20

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
2020թ. մայիսի 13 
ք.Վանաձոր 
 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2020թ. մայիսի 13-ի 

թիվ 395-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

Լոռու մարզի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման  

մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական  

և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խմբի 

 

Ա.Սահակյան  - աշխատանքային խմբի ղեկավար, ՀՀ Լոռու  

  մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ 

Աշխատանքային խմբի անդամներ. 

Ժ.Ղազարյան  - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և  

  ՀԾ հարցերի բաժնի պետ 

Վ.Հովհաննիսյան - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության 

ՀԳՄՏՍ  

  գործունեության համակարգման բաժնի պետ 

Լ.Քոչարյան  - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության 

ՀԳՄՏՍ  

  գործունեության համակարգման բաժնի ավագ մասնագետ 

Ա.Բեջանյան  - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  

  զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման  

  բաժնի պետ 

Ն.Ասրյան  - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  

  զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական  

  բաժնի պետ 

Դ.Թամարյան  - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  

  զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական  

  բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Լ.Պապյան  - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  

  զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական  

  բաժնի ավագ մասնագետ 

Լ.Վարդանյան  - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  պետ 

Ա.Գուլանյան  - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Է.Հախվերդյան  - մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման  

  բաժնի պետ 

Դ.Ստեփանյան  - մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման  

  բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր  

  պաշտոնակատար 

Ա.Մխիթարյան  - մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ավագ  

  մասնագետ 

Վ.Դանիելյան  - մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության  

  տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի ավագ  



  մասնագետ 

 

Վ.Ջաղինյան  - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի պետ 

Ի.Գրիգորյան  - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Վ.Եղիազարյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի ավագ մասնագետ 

Գ.Բոջուկյան  - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի ավագ մասնագետ 

Ս.Ղուբաթյան  - մարզպետարանի զորահավաքային  

  նախապատրաստության բաժնի պետ 

Գ.Բաղդասարյան - մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի գլխավոր  

  մասնագետ 

Ա.Բարոյան  - մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի  

  վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ռ.Մխիթարյան  - մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի  

  վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի ավագ 

մասնագետ 

Ա.Բաղդասարյան - մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության  

  և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ս.Խառատյան  - մարզպետարանի գյուղատնտեսության և  

  բնապահպանության վարչության բնապահպանության  

  բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ա.Գասպարյան  - մարզպետարանի գյուղատնտեսության և  

  բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության  

  բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ա.Բաղդասարյան - մարզպետարանի գյուղատնտեսության և  

  բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության  

  բաժնի ավագ մասնագետ 

Ա.Ղազարյան  - մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների  

  իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

      

Invalid signature

X
ԱՐԹՈՒՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ա.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 


