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ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ 

Օձուն  համայնքի ավագանու արտահերթ նիստի վերաբերյալ 

 

Համայնքը 
Միջոցառման 

անվանումը 
Օրը Ժամը Անցկացման վայրը 

Օձուն  
Ավագանու 

արտահերթ նիստ 
13.07.2020թ. 15:00 

Օձունի 

համայնքապետարան, 

համայնքի ղեկավարի 

աշխատասենյակ (ՀՀ 

Լոռու մարզ, գ .Օձուն,           

6-րդ փողոց,  շենք 10) 

 



 

 
 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի  ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ    ԱՐՏԱՀԵՐԹ  

ՆԻՍՏԻ 

 

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(որոշման նախագծի հեղինակ՝ Ն. Տիտանյան, զեկուցող՝ Ա. Տիտանյան) 

 

2. ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՌՈԲԵՐՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(որոշման նախագծի հեղինակ՝ Ա.Թարմինյան, զեկուցող՝ Ա. Տիտանյան) 
 

3. ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԲԵՆԻԿ ԽԵՉՈՒՄՅԱՆԻ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 (որոշման նախագծի հեղինակ՝ Ա.Թարմինյան, զեկուցող՝ Ա. Տիտանյան) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                     Ա.  ՏԻՏԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 


