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Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ  

2020  թ. մայիսի 22-ին`  ժամը 17:30-ին ,ՀՀ Լոռու մարզի  Շ ն ո ղ  համայնքի  ավագանու 

՝ Շնողի    համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում կայանալիք հերթական   նիստի 

 ժամը՝  17.30 

1.1 «Հայաստանի  Հանրապետության   Լոռու          մարզի     Շնող         համայնքի 
ավագանու՝  22   մայիսի 2020 թվականի թիվ 7 արտահերթ նիստի օրակարգը 
հաստատելու մասին»                                                    Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 

 
1.2 «Հողամասերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու                 
մարզի Շնող համայնքի սեփականության  իրավունքը ճանաչելու մասին» 
                                                                                                   Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 
 

1.3 «Հողամասի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող 
համայնքի սեփականություն իրավունքը ճանաչելու մասին» 
                                                                                                 Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 
 

1.4 «Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքի 
միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու, աճուրդի մեկնարկային գին, 
մասնակցության վճար և աճուրդի քայլի չափը սահմանելու մասին» 

                                                                                                Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 
1.5. «Շնող համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով 
տրամադրելումասին»  
                                                                                            Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 
1.6 «Շնող համայնքի Թեղուտ   գյուղի վարչական  սահմաններում    գտնվող 
համայնքային        սեփականություն   հանդիսացող       հողամասի 
կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» 
                                                                                              Զեկ.՝ Դավիթ Ղումաշյան 
                                                                                            
1.7 «      Համայնքի         սոցիալապես   անապահով             ընտանիքներին  
սոցիալական օգնություն հատկացնելու մասին» 
                                                                                                   Զեկ.՝Հ.Ճիճիլյան  
1.8 «Առանձին անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերից ազատելու մասին» 

                                                                                                       Զեկ.՝Հ.Ճիճիլյան 



ՆԱԽԱԳԻԾ 36-Ա  

 

  

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
22-Ի ԹԻՎ 7 ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ 
հոդվածով` Շնող համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2020  թվականի մայիսի 22-ի 
թիվ 7 արտահերթ նիստի հետևյալ օրակարգը՝ 

1.1 «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու՝ 22 մայիսի 2020  թվականի թիվ 7 
արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին» 

1.2 «���������	 
������ ��  ����� ����	 Շնող 
��մայն�	 ������
�����
 իրավունքը ��
������ ���	
» 
1.3 «�������	 
������ �� ����� 
����	 Շնող ��մայն�	 ������
������
  իրավունքը ��
������ ���	
» 

1.4 «Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-
վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու, աճուրդի 
մեկնարկային գին, մասնակցության վճար և աճուրդի քայլի չափը 
սահմանելու մասին» 
1.5. «Շնող համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրելու մասին» 
1.6 «Շնող համայնքի Թեղուտ գյուղի վարչական սահմաններում գտնվող  համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» 
1.7 «Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն հատկացնելու մասին» 

1.8 «Առանձին անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերից ազատելու 
մասին» 
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 37-Ա  

 

  

  

 ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

������������ 

 «
����� ����������»,  «���-� �����» 

 
�������,  

« �������������� �����» �������, 

 
������������� �� ���� �����! ����� ��"��#�� 
$�#���� ����#��01/06/2010�. +�� 186-- .�������/ 0��� 
.������ �������� ������� 1 . 

1.   1. 
�������� ��2���������� .��"���3�� .��������� .�# ��$��4 
��5�#���������� ������� .���� Շնող  .������ Շնող 6�������� 
���7���� ��.��������� �#���� 06-088-0707-0001 4�4����� #��  

�#���� 7.62563 .� գյուղատնտեսական արոտավայր,06-088-0708-0001 
4�4����� #��  �#����   3.24206 .� գյուղատնտեսական արոտավայր, 

06-088-0708-0008 4�4����� #��  �#����   2.52179 .� 
գյուղատնտեսական արոտավայր, 06-088-0708-0002 4�4����� #��  

�#����   0.51693 .� գյուղատնտեսական խոտհարք, 06-088-0708-0003 
4�4����� #��  �#����   0.37846  .� գյուղատնտեսական խոտհարք, 

06-088-0708-0004 4�4����� #��  �#����   0.53182 .� 
գյուղատնտեսական խոտհարք, 06-088-0319-0017 4�4����� #��  

�#����   3.12216  .� գյուղատնտեսական խոտհարք .������երի� 
���#���6, ���� �� �������� 7����� ��=1 �������� .��#�#�� 
2��#������ = �� 

 ������������ 24 ����6��� 2005 ������� N 

2249--�������6 2�?��3��4 71 Շնող .�������,  ���@���"����� 

 
������������� �� ���� �����! ����� ��"��#�� $�#���� 
����#�� ��?���.� 186-- .������ II ��?� 5-�" ��#��/ ����4 
.������� ���#���6 5���7�� Շնող .������ ��2��������� 
�������� : 

2.   2. Սույն որոշումից բխող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման  

ՀՀ կադատրի կոմիտեի աշխատակազմի Լոռու մարզային 

ստորաբաժանումում 

3.   3.  Սույն որոշումն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

պահից 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 38-Ա  

 

  

  

 ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՆՈՂ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով ՀՀ «Հողային օրենսգրքով»,  «ՏԻՄ-ի մասին» ՀՀ 

օրենքով,  ՀՀ« Քաղաքաշինության մասին» օրենքով, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի՝ 01/06/2010թ. Թիվ 186-Ն հրամանով՝ Շնող համայնքի 

ավագանին որոշում է . 

1.    ����������� 	
���������� �����	��� �����	
�� �
� ������ 
�����������
�� ������ �����, �աշվի առնելով որ ՀՀ 
Կառավարության 08/04/2004 թվականի թիվ 477-Ն որոշմամբ պետական 
սեփականություն հանդսացող հողամասերը համայնքին են փոխանցվել 
սեկտրներով, որի արդյունքոմ հստակ չէ հողամասերի ծածկագրերը, հիմք 
ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
«Հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների համաձայնեցման 
միջգերատեսչական հանձնաժողովի» 05/11/2014 թվականի թիվ 109/1 
եզրակացությունը Շնող  ��������  Թեղուտ բնակավայրի  �������� 
	������
��� ����� կադաստրային քարտեզի 06-037-0245-0136 
/միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության մեջ հողամասի 
ծածկագիրը գրառված է 06-037-0245-0138/ �������� ���  ����� 
0.0674 �� հողամասի  նկատմամբ �� ��$���������� �$%��
� 
�����& ����� ����	��� �
����� ����
� ��'����� 186-* 
������� II �,'� 5-�� �
�� առաջնորդվելով՝ �����
, Շնող �������� 
սեփականության իրավունքը 

2.    Համաձայն  միջգերատեսչական հանձնաժողովի   05/11/2014 թվականի 
թիվ 109/1 եզրակացության հողամասի նպատակային նշանակությունը 
համարել .�
��
������, ����	����, ����, 

�����, 
�����$�������
�� /0�
���
��,  ����	���� նպատակային 
նշանակության հողամաս 

3.    Սույն որոշումից բխող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման  
ՀՀ կադատրի կոմիտեի աշխատակազմի Լոռու մարզային 
ստորաբաժանումում 

4.    Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից 
5.      



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 39-Ա  

 

  

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԱՃՈՒՐԴ-

ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, ԱՃՈՒՐԴԻ

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ, 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴԻ

ՔԱՅԼԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքանակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ, 43-րդ 

հոդվածներով, ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ թվականի թիվ 2387-Ն որոշումով, 

ՀՀ «Հողային օրենսգրքի» 61, 63, 67-րդ հոդվածներով, հիմք ընդունելով Շնող 

համայնքի Շնող  բնակավայրերի կադաստրային քարտեզները և Շնող համայնքի 

ղեկավարի առաջարկությունը՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է . 

1. Թույլատրել ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ղեկավարին ՀՀ Լոռու 
մարզի Շնող  համայնքի սեփականություն հադիսացող Շնող համայնքի 
Շնող բնակավայրի վարչական սահմանում գտնվող կադաստրային 
քարտեզի 06-088-0260-0002 ծածկագրի գյուղատնտեսական հողամասը 
աճուրդ վաճառքի միջոցով օտարել՝ սահմանելով մեկնարկային գին՝ 
95000 ՀՀ դրամ :  
2. Թույլատրել ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ղեկավարին համայնքի 
սեփականություն հադիսացող Շնող համայնքի Շնող բնակավայրի 
վարչական սահմանում գտնվող կադաստրային քարտեզի 06-088-0260-
0004 ծածկագրի գյուղատնտեսական հողամասը աճուրդ վաճառքի 
միջոցով օտարել՝ սահմանելով մեկնարկային գին՝ 149000 ՀՀ դրամ :  
3. Հաստատել աճուրդի մասնակցության վճարը՝ 3000 ՀՀ դրամ, իսկ 
քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5% քայլի չափով: 
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 



ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 40-Ա  

 

  

  

 ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով, Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ, 481-րդ հոդվածներով, 76-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով, «Պետական և համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և 
օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 

286 որոշմամբ հաստատված կարգի 46.2-րդ կետի «թ» ենթակետով 

և«Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական 

սահմաններում ընդգրկված` պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերի օտարման, անհատույց (մշտական) օգտագործման, 

վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրման 

կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հունվարի 4-ի թիվ 16-Ն որոշման 

համաձայն. Շնողի համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1.Տալ համաձայնություն՝ Շնողի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող և Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող, Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 599 որոշմամբ 
ստեղծված հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների համաձայնեցման 
միջգերատեսչական հանձնաժողովի 05.11.2014թ. թիվ 109/2 դրական եզրակացությամբ 
նպատակային նշանակությունը փոփոխված և սույն որոշման 1.1 կետով սահմանված 
հողամասերը կառուցապատման իրավունքով «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական 
ընկերությանը տրամադրելու վերաբերյալ. 
1.1.      Կառուցապատման իրավունքով մինչև 2023 թվականի փետրվարի  28-
ը  համապատասխան վճարի դիմաց «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնություն է տրվում հետևյալ հողամասերի 
նկատմամբ՝ 

հհ Հողամասի 
Հողամասի 

նպատակայինև 
Հողամասի Վարձավճարի 



ծածկագիրը գործառնական 

նշանակությունը 

մակերեսը 

(հա) 

չափը 

(տարեկան/ՀՀ 

դրամ) 

1 06-088-0334-0005 Արդյունաբերույան, 

ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական 

նշանակության, 

արտադրական 

օբյեկտների 

3.8171 237100 

2 06-088-0290-0001 

ծածկագրից 

Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական 

նշանակության, 

արտադրական 

օբյեկտների 

3.6289 226000 

3 06-088-0751-0023  Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական 

նշանակության, 

արտադրական 

օբյեկտների 

1.1965 74350 

4 06-088-0751-0031  Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական 

նշանակության, 

արտադրական 

օբյեկտների 

1.31723 81800 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 
ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 41-Ա  

 

  

  

 ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵՂՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով, Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ, 481-րդ հոդվածներով, 76-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով, «Պետական և համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և 

օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 

286 որոշմամբ հաստատված կարգի 46.2-րդ կետի «թ» ենթակետով ՝ 
Շնող համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1 Տալ համաձայնություն՝ Շնող համայնքի Թեղուտ գյուղի վարչական 

սահմաններում գտնվող և համայնքի սեփականությունը հանդիսացող, 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 

599 որոշմամբ ստեղծված հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների 

համաձայնեցման միջգերատեսչական հանձնաժողովի 05.11.2014թ. թիվ 109/1 

դրական եզրակացությամբ նպատակային նշանակությունը փոփոխված և սույն 

որոշման 2.1 կետով սահմանված հողամասերը կառուցապատման իրավունքով 

«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրելու վերաբերյալ. 

       1.1.Կառուցապատման իրավունքով մինչև 2023 թ-ի փետրվարի 28-

ը   համապատասխան վճարի դիմաց «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնություն է տրվում հետևյալ 

հողամասի նկատմամբ: 

հհ Հողամասի հասեցն 
Հողամասի նպատակայինև 

գործառնական նշանակությունը 

Հողամասի մակերեսը 

(հա) 

Վարձավճարի

(տարեկան/ՀՀ



1 Շնող համայնք գյուղ ԹԵղուտ 2 

թաղամաս, թիվ 49 

���������	
�, ��	������, 
�	��, ������	� 

���	�	�����	������ 

��
�������, նպատակային 

նշանակության ��	������ 

հողամաս 

  

0.0674 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 42-Ա  

 

  

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ

  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին»ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետին,համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
Լոռու մարզի Շնող համայնքի կամավոր խնդիրները, կամավոր խնդիրներին ուղղված 
սեփական լիազորությունները և դրանց լուծման նպատակով իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 18-Ա որոշմանը համապատասխան,հիմք ընդունելով ստացված 
դիմումները և համայնքի զոհված զինծառայողների,զինծառայողների ընտանիքների 
սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման,պատերազմի վետերանների սոցիալական 
խնդիրների լուծման, հաշմանդամների,կերակրողին կորցրած ընտանիքների սոցիալապես 
անապահով այլ խավերի սոցիալական բարելավման վերաբերյալ դիմումները քննարկող 
հանձնաժողովի եզրակացություն(ներ)ը՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է . 

1.Բավարարել ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի բնակիչների դիմումները և համայնքի 
բյուջեից նրանց հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ համաձայն հավելվածի: 
2. Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում 
վճարել հատկացված գումարը: 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 43-Ա  

 

  

  

 ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԵՎ
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

 
  

   /Զեկ. ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ

  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Գույքահարկի մասին» օրենքի 15-
րդ հոդվածի 3-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության «Հողի հարկի մասին» 
օրենքի 10-րդ հոդվածի «ժ» կետով՝ Շնող համայնքի ավագանին որոշում է . 

1.Զեղչել այն անձանց հողի հարկի և գույքահարկի տույժերը, ովքեր 
ամբողջությամբ մարել են հողի հարկի և գույքահարկի մայր գումարները: 
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                               ԴԱՎԻԹ 

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՀԵՂԻՆԵ ՃԻՃԻԼՅԱՆ 


