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2) 

 



                                              ՕՐԱԿԱՐԳ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-ԻՆ ԺԱՄԸ՝ 15:00-ԻՆ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ                              

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ   ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ 

 

1.Շիրակամուտ համայնքի ավագանու  2020թ. հուլիսի 13-ի հերթական  նիստի   օրակարգը 

հաստատելու մասին: 

                                                                          /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

2. Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի բյուջեի II-րդ եռամսյակի կատարման 

ընթացքի վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաղորդումը ընդունելու մասին 

                              /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

3.Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի հողային հաշվեկշռին համաձայնություն տալու 

մասին:                                     

                                                                    /Զեկ. Հ.Իգիթխանյան/ 

4.        ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքապետարանի քաղաքական, 

հայեցողական,աշխատակազմի ՙհամայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող             և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի աշխատակիցների ¨ <<Շիրակամուտի 

երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ   աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 

պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին: 

                            /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

5.Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 42-ն   որոշման    մեջ  

փոփոխություն կատարելու մասին: 

                        /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

 6.Ա.Թադևոսյանին սոցիալական օգնություն հատկացնելու մասին: 

                  /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 



                                                                                                                        ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                                                  ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

                                                                 2020Թ.ՀՈՒԼԻՍԻ 13 -Ի  ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՆԻՍՏԻ                           

                                                                                                 ՕՐԱԿԱՐԳԸ     ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 /  Զեկ.Ա.Երանոսյան/                                                   

 

Ղեկավարվելով ,, Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով` 
համայնքի  ավագանին  որոշում է 

      Հաստատել  Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2020թվականի  հուլիսի 13-ի հերթական  
նիստի օրակարգը  

                                                      ՕՐԱԿԱՐԳ 

 1.Շիրակամուտ համայնքի ավագանու  2020թ. հուլիսի 13-ի հերթական  նիստի   օրակարգը 
հաստատելու մասին:                                                                                                                      
2. Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի բյուջեի II-րդ եռամսյակի կատարման ընթացքի 

վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաղորդումը ընդունելու մասին:  

3.Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի հողային հաշվեկշռին համաձայնություն տալու 
մասին: 

4.ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքապետարանի քաղաքական, 

հայեցողական,աշխատակազմի ՙհամայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող   և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի աշխատակիցների ¨ 

<<Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ   աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին: 

  5.Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 42-ն   որոշման    

մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին 

   6.Ա.Թադևոսյանին սոցիալական օգնություն հատկացնելու մասին: 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                         ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

                                                       ԲՅՈՒՋԵԻ II-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

                                                                       ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

                                                       ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                                                                                                    /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

 

Ղեկավարվելով << Հայաստանի Հանրապետության  բյուջետային համակարգի մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Շիրակամուտ 

համայնքի ղեկավարի՝   2020 թվականի բյուջեի II-րդ եռամսյակի  կատարման ընթացքի մասին  

ներկայացրած հաղորդումը  ,Շիրակամուտ համայնքի ավագանին որոշում է .  

1.Ընդունել ի գիտություն Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի բյուջեի II-րդ եռամսյակի  

կատարման ընթացքի մասին  համայնքի ղեկավարի հաղորդումը՝ համաձայն հավելվածի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                  ՇԻՐԱԿԱՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՂԱՅԻՆ             

                                                                          ՀԱՇՎԵԿՇՌԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                /  Զեկ.Հ.Իգիթխանյան/ 

 

 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի հոկտեմբերի 23-ի <<Հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 656 

որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով, Շիրակամուտ համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

 

1, Համաձայնություն տալ Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված 

հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությանը /հողային հաշվեկշռին/՝ համաձայն 

հավելվածի : 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ՆԱԽԱԳԻԾ 



                   ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ÞÆð²Î²ØàôîԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ,                   

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ,ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՙՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ   և ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ     ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ  ¨  <<ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ  ²ÞÊ²î²ÎÆòÜºðÆ    Âì²ø²Ü²ÎÀ, Ð²êîÆø²òàôò²ÎÀ  ¨ 

ä²ÞîàÜ²ÚÆÜ    ¸ðàôÚø²â²öºðÀ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

___________________________________________________________ 

  /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

   Ô»Ï³í³ñí»Éáí §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ  18-ñ¹  Ñá¹í³ÍÇ     11-րդ ¨  

28-ñ¹ Ï»ï»ñáí, §Նորմատիվ իñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ  23-ñ¹  և 37-րդ  

Ñá¹í³Íներովáí, Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³ÝÇÝ ,որոշում է.  

 1. Հաստատել Շիրակամուտի համայնքապետարանի քաղաքական,  հայեցողական,  

աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող,  տեխնիկական 

սպասարկում իրականացնող անձնակազմի աշխատակիցների   և  ,,Շիրակամուտի Երաժշտական 

դպրոց՛՛ ՀՈԱԿ   աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը /Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  Ñ³í»Éí³Í 1,2,/:  

2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É ÞÇñ³Ï³Ùáõï ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ  2019թ.  դեկտեմբերի  

20-ի   ÃÇí 45-Ա  áñáßÙան թիվ 2 հավելվածը և 2020թվականի  ապրիլի 21-ի թիվ 11-Ա որոշման 

հավելվածը: 

3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ   2020 թվականի օգոստոսի  1-ից:    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ՆԱԽԱԳԻԾ 



                           ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի               

ԹԻՎ 42-Ն   ՈՐՈՇՄԱՆ    ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                                   /Զեկ. Ա.Երանոսյան/ 

 

          Ղեկավարվելով     <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, «Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 29-րդ հոդվածով, 32-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, « 

Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ 

հոդվածի1-ին մասի 3-րդ կետով` Շիրակամուտ համայնքի ավագանին որոշում է. 

 

 1. Փոփոխություններ կատարել Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2019 թվականի  

դեկտեմբերի 20-ի ,«Շիրակամուտ համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին>> 

թիվ 42-Ն որոշման մեջ` որոշմամբ հաստատված 1-6 հատվածները հաստատել նոր 

խմբագրությամբ:   

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան   հաջորդող 

տասներորդ օրը: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ՆԱԽԱԳԻԾ                                                 

                                                 Ա.ԹԱԴևՈՍՅԱՆԻՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ                                                                             
              ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ_______________              

                                        /Զեկ.   Ա.Երանոսյան/ 
 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի  18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետին, 

համայնքի ավագանու  2017 թվականի հուլիսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 

Շիրակամուտ   համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված   սեփական 

լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ  16-Ա  որոշմանը 

համապատասխան, հիմք ընդունելով Ալֆերիդա Գևորգի Թադևոսյանի դիմումը և համայնքի զոհված 

զինծառայողների, զինծառայողների  ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման, 

պատերազմի վետերանների սոցիալական խնդիրների լուծման, հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած 

ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման 

վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի եզրակացությունը՝ 

Շիրակամուտ  համայնքի ավագանին որոշում է. 

    1. Բավարարել Շիրակամուտ համայնքի բնակիչ Ալֆերիդա Գևորգի Թադևոսյանի  դիմումը և համայնքի 

բյուջեի 4729 հոդվածից նրան հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ 30000/երեսուն հազար/ դրամի 

չափով. 

2.Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում հատկացված 

գումարը տրամադրել բնակչին: 

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

                                                                            


