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ՆԱԽԱԳԻԾ 33-Ա  

 

   

 ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

      Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով` Մարգահովիտ 

համայնքի ավագանին  ո ր ո շ ու մ է. 

      Հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 06 հերթական նիստի 
հետևյալ օրակարգը. 

1. Մարգահովիտ համայնքի ավագանու 2020թ. սեպտեմբերի 18-ի hերթական  
նիստի օրակարգը հաստատելու մասին․ 

զեկ. Ս. Անանյան 

2. ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի 2020թ-ի բյուջեում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

 զեկ. Գ․ Կոծինյան 

3. «Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ-ի կողմից մարգահովիտ 
համայնքի ֆուտբոլի խաղադաշտի շինարարության թույլտվության տեղական 
տուրքը արտոնելու մասին 

 զեկ. Ա. Խառատյան 

4․ ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին 

                        զեկ․ Է․ Մարտիրոսյան 

5. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն տրամադրելու մասին․ 

զեկ․ Ս․ Անանյան 

6․Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից 
վարձակալությամբ տրամադրելու մասին․ 

զեկ․ Կ․ Սարդարյան 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 34-Ն 
 

  

  

 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020Թ-Ի

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով «Տեղական Ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, «Բյուջետային 
համակարգի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի և 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով`  Մարգահովիտ համայնքի ավագանին.    

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   Է 

 Մարգահովիտ համայնքի 2020թ-ի բյուջեում կատարել փոփոխություններ` համաձայն 1-5 
հավելվածների: 

1.     Եկամուտների գծով 

Ընդամենը համայնքի բյուջեի մուտքեր- 168269,5/մեկ հարյուր վաթսունութ միլիոն 
երկու հարյուր վաթսունինը հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ 

ա) Ընդամենը վարչական բյուջեի մուտքեր- 117355,1 /մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն 
երեք հարյուր հիսունհինգ հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

այդ թվում` 

-     վարչական բյուջեի եկամուտներ - 117355,1 /հարյուր տասնյոթ միլիոն երեք հարյուր 
հիսունհինգ հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

 բ) Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի մուտքեր- 50914,4 /հիսուն միլիոն ինը հարյուր տասնչորս 
հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ  

այդ թվում՝ 

-      ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 0,0 /զրո/ ՀՀ դրամ  

-      տարեսկզբի ազատ մնացորդ- 50914,4 /հիսուն միլիոն ինը հարյուր տասնչորս հազար 
չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ  

2.    Ծախսերի գծով 
Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր- 168269,5 /մեկ հարյուր վաթսունութ միլիոն երկու 
հարյուր վաթսունինը հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ 



ա) Ընդամենը վարչական բյուջեի ծախսեր- 117355,1 /մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն 
երեք հարյուր հիսունհինգ հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

բ) Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի ծախսեր- 50914,4 /հիսուն միլիոն ինը հարյուր տասնչորս 
հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ: 

3. Հաստատել համայնքի բյուջեի եկամուտները ըստ առանձին եկամտատեսակների՝ 
համաձայն հատված 1-ի: 

4. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառնական դասակարգման՝ համաձայն 
հատված 2-ի: 

5. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերտ ըստ 
տնտեսագիտական դասակարգման՝համաձայն հատված 3-ի: 

6. Հաստատել համայնքի բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելորդը կամ դիֆիցիտը 
(պակասուրդը)՝ համաձայն հատված 4-ի: 

7. Հաստատել համայնքի 
բյուջեի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները կամ հավելուրդի օգտագործման ուղղո
ւթյունները՝ համաձայն հատված 5-ի: 

8. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը 
ըստ գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման՝ համաձայն հատված 6-ի: 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 35-Ա 
 

   

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» 
ՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ԱՐՏՈՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

     Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի մարտի 3-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ, 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 18-րդ կետով և 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ  օրենքի 13-րդ հոդվածով, Մարգահովիտ 

համայնքի ավագանին որոշում է. 

 Արտոնել. 

   «Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա» հկ-ի կողմից մարգահովիտ համայնքի ֆուտբոլի 
խաղադաշտի շինարարության թույլտվության տեղական տուրքը։ 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 36-Ն 
 

  

 ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

      Ղեկավարվելով  ՀՀ  «Տեղական  ինքնակառավարման  մասին»  օրենքի  18 -րդ  հոդվածի 
1-ին մասի 30-րդ կետով, 42 -րդ հոդվածի 1-ին մասի 3 -րդ կետով․  Մարգահովիտ 

համայնքի ավագանին որոշում է. 

1. Ընդունել Մարգահովիտ համայնքի ավագանու կանոնակարգը՝ համաձայն 
հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան    

հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՆԱԽԱԳԻԾ 37-Ա 
 

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ
ԱՆՀԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, հիմք ընդունելով 
ստացված դիմումները և համայնքի զոհված 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 եզրակացությունները՝ Մարգահովիտ համայնքի ավագանին     

ո ր ո շ ու մ է` 

1. Բավարարել համայնքի բնակիչների դիմումները և համայնքի բյուջեից 
նրանց ընտանիքներին հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ համաձայն 
հավելվածի. 

2. Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 
երկամսյա ժամկետում հատկացված գումարները 
տրամադրել բնակիչներին. 

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

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի ավագանու  

 2020 թվականի սեպտեմբեր 18-ի  N 37-Ա որոշման նախագծի 

 

ՑՈՒՑԱԿ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻՑ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ                        

1. Մայ Գևորգի Քոչարյան – քառասուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 
2. Վոյկով Վահանի Սարդարյան – քառասուն հազար դրամ /սոց․ օգնություն/, 
3. Նորայր Վազգենի Մարգարյան - քառասունհինգ հազար դրամ /սոց․ օգնություն/, 
4. Արուսյակ Արթուրիկի Ամիրյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
5. Աննա Հրահատի Մխիթարյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
6. Մերի Արարատի Գալստյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
7. Անի Միսակի Խաչատրյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
8. Աննա Ամասյայի Վերանյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
9. Տաթևիկ Գառնիկի Մաթևոսյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
10. Անժելա Վաչագանի Մարանդյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
11. Նվարդ Ատոմի Աֆրիկյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
12. Ժենյա Գարիկի Մարանդյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
13. Սիլվա Սուրենի Պոստոլակյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
14. Արփինե Գագիկի Խառատյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
15. Արմինե Սամվելի Սաֆարյան – տաս հազար դրամ /երեխայի ծննդյան գումար/, 
 Ընդամենը – 245.000 /երկու հարյուր քառասունհինգ հազար/ դրամ: 

 
  

 

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 

              ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝   ___________________  ԱՎԱԳ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 

                                  (ստորագրություն) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 38-Ա 
 

  

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈԻՆ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

 

       Համաձայն ՏԻՄ օրենքի 18-րդ 1-ին մասի հոդվածի 21-րդ կետի, հողային օրենսգրքի 
76-րդ հոդվածի. 
  

Մարգահովիտ համայնքի ավագանին որոշում է. 

    Վարձակալությամբ տրամադրել․ 

1. 06-070-0302-0013 ծածկագրի խոտհարքը - 0,2744 հա  -  3000 դրամ տարեկան 
(նախնական) վարձավճարով, 

1. 06-070-0363-0013 ծածկագրի խոտհարքը - 0,3569 հա  -  2000 դրամ 
տարեկան  (նախնական) վարձավճարով։ 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 


