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ՆԱԽԱԳԻԾ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                              ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

                 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 16-Ի  

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

__________________________________ 

/Զեկ. Վաչագան Վարդանյան 

 

Ղեկավարվելով <Տեղական իրնքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասով՝ Լեռնավան համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

Հաստատել Լեռնավան համայնքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 16-ի հերթական նիստի 

օրակարգը  

 1.Լեռնավան համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով կազմելու 

մասին: 

                                                                                           Զեկ. Վ. Վարդանյան 

2. Լեռնավան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն  

հատկցնելու  մասին: 

                                                                                                       Զեկ. Վ. Վարդանյան 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                              ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

                                                                               ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  

                                                                               ԿԱԶՄԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 

__________________________________ 

/Զեկ. Վաչագան Վարդանյան 

 

 Ղեկավարվելով <Խնամակալության և հոգաբարձության> մարմինների կանոնադրությունը 

հաստատելու և  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ին թիվ 992-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 164-Ն 

որոշմամբ և <Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածով համայնքի 

ավագանին որոշում է՝ 

1. Կազմել Լեռնավան համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով 

հետևյալ կազմով  

1. Վաչագան Վարդանյան   - հանձնաժողովի նախագահ 

2. Ժաննա Այվազյան  - հանձնաժողովի քարտուղար 

3. Էմիլիա Սարգսյան –հանձնաժողովի անդամ 

4. Սևակ Մարգարյան- հանձնաժողովի անդամ 

5. Անահիտ Մովսիսյան – հանձնաժողովի անդամ 

 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 03-ի թիվ 06 

որոշումը: 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

                                                                                          ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ  ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

                   ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԿԱՆ  

                         ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՍՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

__________________________________ 

/Զեկ. Վաչագան Վարդանյան 

 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետի «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով,համայնքի ավագանու 2017 թվականի հուլիսի 21-ի «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավան 

համայնքի կամավոր խնդիրները, դրնաց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և 

դրանց իրականացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 12 որոշմանը հմապատասխան,հիմք 

ընդունելով ստացված դիմումները, համայնքի զոհված զինծառայայողների ընտանիքներին 

սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման,պատերազմի վետերանների խնդիրների 

լուծման,հաշմանդամների,կերակրողին կորցրած ընտանիքներին,սոցիալապես անապահով 

այլ խավերի, սոցիալական պայմանների բարելավման վերաբերյալ դիմումները քննարկող 

հանձնաժողովի եզրակացությունները,Լեռնավան համայնքի ավագանին որոշում է ՝ 

1. Բարելավել համայնքի բնակիչների դիմումները,համայնքի բյուջեից նրանց 
ընտանիքներին հատկացնել սոցիալական օգնություն համաձայն հավելվածի: 

2. Համայնքի ղեկավարին, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում 
բնակիչներին վճարել հատկացված գումարները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից: 

 

 

 

 


