
 
 

   

Շիրակամուտ 

 

  

 



Շիրակամուտ համայնքի ավագանու  2020թ. սեպտեմբերի 17-ի արտահերթ  նիստի   

օրակարգը հաստատելու մասին: 

                                                                           /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

իրակամուտի համայնքի սեփականություն հանդիսացող  06-087-0020-0002    

ծածկագրով   0,25812 հա  հողամասը աճուրդով օտարելուն համաձայնություն տալու 

մասին: 

                                                                                /Զեկ.Հ.Իգիթխանյան/ 

 

    3. Շիրակամուտ համայնքի ղեկավարի կից խորհուրդ ստեղծելու մասին: 

                                                                          /Զեկ.Ա.Երանոսյան/ 

 4. Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 

կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմի 

մասին                                                                        



                                                                                                                        ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                                                       

2020 .ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17 -   ԱՐՏԱՀԵՐԹ                                                    

        

                      /Զեկ. Ա.Երանոսյան/ 

 

     Ղեկավարվելով ,, Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասով` համայնքի  ավագանին  որոշում է 

 

      Հաստատել  Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2020թվականի  սեպտեմբերի  17-ի արտահերթ  

նիստի օրակարգը  

                                                                      ՕՐԱԿԱՐԳ 

  1.

  2. իրակամուտի համայնքի սեփականություն հանդիսացող  06-087-0020-0002    ծածկագրով   

0,25812 հա  հողամասը աճուրդով օտարելուն համաձայնություն տալու մասին: 

  3. Շիրակամուտ համայնքի ղեկավարի կից խորհուրդ ստեղծելու մասին: 

 4. Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում 

ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմի մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                                   ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  06-087-0020-0002    ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ   

0,25812 ՀԱ  ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴՈՎ 

ՕՏԱՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

                                                                                                        /  . . / 

 

    Ղեկավարվելով ՀՀ  Հողային  օրենսգրքի  56-րդ  հոդվածի  5-րդ կետով,  67-րդ հոդվածի 1-ին  

կետով,   <<Տեղական ինքնակառավարման մասին >>   ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 21-րդ կետով, ՀՀ 

կառավարության 12.04.2001թ.  286-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով և հաշվի առնելով 

համայնքի ղեկավարի  առաջարկությունը, Շիրակամուտ համայնքի ավագանին որոշում է.  

 

         Տալ համաձայնություն ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքի  սեփականություն 

հանդիսացող   արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական  նշանակության   

06-087-0020-0002    ծածկագրով ,   0,25812   հա մակերեսով հողամասը  մեկ լոտով  աճուրդ 

վաճառքով օտարելու: Մեկնարկային գինը ՝   645000 ՀՀ  դրամ, մասնակցության վճարը՝ 2000 ՀՀ  

դրամ, նախավճարը ՝ մեկնարկային գնի 5%-ի չափով,  աճուրդի քայլի չափը 5000 ՀՀ դրամ: 

Հողամասի  նկատմամբ սահմանափակումներ չկան: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                                    ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԻՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                                                           /Զեկ. Ա.Երանոսյան/ 

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 84-րդ  հոդվածով և <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 37-րդ հոդվածով՝ 

ÞÇñ³Ï³Ùáõï  համայնքի ավագանին որոշում է. 

1. Ստեղծել ÞÇñ³Ï³Ùáõï համայնքի ղեկավարին կից համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 

և տարեկան բյուջեի կառավարման (կազմման, հանրային քննարկման, իրականացման (կատարման) և 

վերահսկման)  խորհուրդ հետևյալ կազմով՝ 

            1. Աշոտ Երանոսյան  -        համայնքի ղեկավար , խորհրդի նախագահ, 

2. Ð³ëÙÇÏ ºñ³ÝáëÛ³Ý      - աշխատակազմի քարտուղար , խորհրդի քարտուղար 

3. ²ñïÛáÙ  ä³åáÛ³Ý          -  ավագանու անդամ, խորհրդի անդամ                                                                  

4.  Հրաչ Նալբանդյան           -ավագանու անդամ, խորհրդի անդամ                                                                            

5.  Սեդա ՄելքոնÛ³Ý       - համայնքի բնակիչ, խորհրդի անդամ  

6.  Վախթանգ Երանոսյան -համայնքի բնակիչ, խորհրդի անդամ 

7.  Հայրապետ Հայրապետյան -  համայնքի բնակիչ, խորհրդի անդամ 

8. Մնացական Պալյան     -համայնքի բնակիչ, խորհրդի անդամ  

9. Մարզպետ Կյուրեղյան  -    համայնքի բնակիչ, խորհրդի անդամ  

2. Խորհրդին՝ գործունեությունը իրականացնել համայնքի ավագանու 2016թ. դեկտեմբերի 2-ի  

,,ÞÇñ³Ï³Ùáõï  համայնքի ղեկավարին կից, ÞÇñ³Ï³Ùáõï  համայնքի տարածքում հասարակական 

կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և 

գործունեության կարգը հաստատելու մասին ‘’ N41 -Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: 

3.Ուժը կորցրած ճանաչել  Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2017թ. օգոստոսի 7-ի  

,,ÞÇñ³Ï³Ùáõï  համայնքի ղեկավարին կից խորհուրդ ստեղծելու մասին’’  N21-² որոշումը:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                                             Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ØðòàôÂ²ÚÆÜ ºì     

²îºêî²ìàðØ²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÜºðÆ Î²¼ØàôØ 

ÀÜ¸¶ðÎìàÔ ²ì²¶²Üàô ²Ü¸²ØÜºðÆ ø²Ü²Î²Î²Ü 

ºì ²ÜÐ²î²Î²Ü Î²¼ØÆ Ø²êÆÜ 

                                                                                           /Զեկ. Ա.Երանոսյան/ 

 

 Ô»Ï³í³ñí»Éáí §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ¨ 

§Նորմատիվ իñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ՀՀ օրենքի  37-րդ հոդվածով, Շիրակամուտ համայնքի 

³í³·³ÝÇÝ áñáßáõÙ ¿. 

1. ÞÇñ³Ï³Ùáõï Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½Ù»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáÕ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ ë³ÑÙ³Ý»É »ñ»ù ¨ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³½Ù»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É ³í³·³Ýáõ Ñ»ï¨Û³É ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` 

1. Հրաչ  Նալբանդյան 

2.  Ներսես Նասլյան  

3. Աղասի Կյուրեղյան 

2.àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É ÞÇñ³Ï³Ùáõï Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ 2017Ã.. հունվարի 24-

ի§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ 

ÁÝ¹·ñÏíáÕ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 5-Ա 

áñáßáõÙÁ: 

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

 


