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ՆԱԽԱԳԻԾ 01-Ա  

 

   

 ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի
ԱՐՏԱՀԵՐԹ 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 2021 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 01 արտահերթ նիստի հետևյալ օրակարգը. 

1. Մարգահովիտ համայնքի ավագանու 2021 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 01 արտահերթ 
նիստի օրակարգը հաստատելու մասին 

զեկ. Ս. Անանյան 

2․ ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում իրականացված 
վարչական հսկողության մասին 

զեկ. Գ. Կոծինյան 

3․ Համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը և սանիտարական մաքրման 
սխեման հաստատելու մասին 

զեկ․ Է․ Մարտիրոսյան 

4․ Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 
տրամադրելու մասին․ 

զեկ․ Ս․ Անանյան 

5․ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի 2020 թվականի 
բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաղորդումը հաստատելու մասին 

զեկ. Գ. Կոծինյան 

6․ ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի 2021թ-ի բյուջեում փոփոխություններ 
կատարելու մասին  

զեկ. Գ. Կոծինյան 

7․ Մարգահովիտ համայնքում տեղական տուրք եվ վճար վճարողների գրանցամատյանները  
վարելու կարգը հաստատելու մասին 

զեկ․ Է․ Մարտիրոսյան 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 02-Ա 
 

   

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ

ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

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

1-ին մասի 37-րդ կետով՝ 

համայնքի ավագանին որոշում է․   

1. ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում Մարգահովիտ 

համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների և համայնքի ավագանու լիազորությունների նկատմամբ 

իրականացված վարչական հսկողության ժամանակ կազմված ակտի 

վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաղորդումը ընդունել ի գիտություն։ 

2. Համայնքի ղեկավարին՝ ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ակտում 

արձանագրված թերությունների և բացթողումների ուղղման և կանխարգելման 

ուղղությամբ։ 

3. Ձեռնարկել միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնել ՀՀ Լոռու 

մարզպետին և ավագանուն։  

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 03-Ա 
 

   

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ և 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

      Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետով, «Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 

4-րդ մասով և 13-րդ հոդվածով՝ Մարգահովիտ համայնքի ավագանին որոշում է.  

1. Համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը  համաձայն հավելված 1-ի 
2. Համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման համաձայն հավելված 2-ի։ 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 04-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: 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 05-Ա 
 

 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ                              
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020Թ-Ի ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 - 189494,5 /մեկ հարյուր ութսունինը միլիոն 
չորս հարյուր իննսունչորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ 



ա) Ընդամենը վարչական բյուջեի մուտքեր - 131390,7 /մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն 
երեք հարյուր իննսուն հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

այդ թվում` 

-     վարչական բյուջեի եկամուտներ - 131390,7 /մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն 
երեք հարյուր իննսուն հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

 բ) Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի մուտքեր - 58103,8 /հիսունութ միլիոն մեկ հարյուր երեք 
հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ  

այդ թվում՝ 

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

-      տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 58103,8 /հիսունութ միլիոն մեկ հարյուր երեք հազար ութ 
հարյուր/ ՀՀ դրամ   

2.    Ծախսերի գծով 
Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր - 189494,5 /մեկ հարյուր ութսունինը միլիոն 
չորս հարյուր իննսունչորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ 

ա) Ընդամենը վարչական բյուջեի ծախսեր - 131390,7 /մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն 
երեք հարյուր իննսուն հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ   

բ) Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի ծախսեր - 58103,8 /հիսունութ միլիոն մեկ հարյուր երեք 
հազար ութ 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 ծախսերը 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 ուղղությունները՝ համաձայն հատված 5-ի: 

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

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 06-Ա 
 

   

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

        Համաձայն  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 18-րդ հոդվածի, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի,  Հայաստանի 

Հանրապետության «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 35-րդ հոդվածի`  Մարգահովիտ համայնքի ավագանին.    

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   Է   

1. Ի գիտություն ընդունել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 

Մարգահովիտ համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված Հայաստանի 

Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի 2020 թվականի 

բյուջեի կատարման ընթացքի մասին տարեկան հաշվետվության հաղորդումը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 07-Ա 
 

        

 

 

 

 Ղեկավարվելով «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության պահանջներով՝ 

ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է` 

1. Սահմանել, որ Մարգահովիտ համայնքում տեղական տուրք և վճար վճարողների 
գրացամատյանները վարվում են փաստաթղթային: 

2. Հաստատել՝ 

ա) տեղական տուրք վճարողների գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն սույն որոշման թիվ 1 
հավելվածի 

բ) տեղական վճար վճարողների գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն սույն որոշման թիվ 2 
հավելվածի: 

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՏՈՒՐՔ ԵՎ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԸ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 


