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ՆԱԽԱԳԻԾ 16-Ա  
 

  

  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԱՊՐԻԼԻ 14-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

     Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ կետով` 

Մարգահովիտ հաամայնքի ավագանին որոշում է. 

 Հաստատել Մարգահովիտ համայնքի ավագանու 2021թ. ապրիլի 14-ի նիստի 
օրակարգը: 

Օրակարգ 

Մարգահովիտ համայնքի ավագանու 2021թ.-ի ապրիլի 14-ի արտահերթ նիստի. 

  Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով`Մարգահովիտ համայնքի 
ավագանին որոշում է. 

Հաստատել 2021 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 03 արտահերթ նիստի հետևյալ 
օրակարգը. 

1. Մարգահովիտ համայնքի ավագանու 2021 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 03 
արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին 

2. Գույքագրման փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու մասին 
3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի 

2021 թվականի բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի եռամսյակային 
հաշվետվության հաղորդումը հաստատելու մասին 

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

5. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական 
օգնություն տրամադրելու մասին․ 

6. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից 
վարձակալությամբ տրամադրելու մասին։ 

7. Հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին։ 
 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 17-Ա  
 

  

                      ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

     

Ղեկավարվելով ՏԻՄ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ կետով. 

Մարգահովիտ համայնքի ավագանին որոշում Է. 

Մարգահովիտ համայնքի գույքագրման փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ 
և ավելացնել հետևյալ գույքը. 

1. Տպիչ HP MFP M28a - 1 հատ - 92․900 (ինսուներկու հազար ինը հարյուր) դրամ։ 

  

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՆԱԽԱԳԻԾ 18-Ա  
 

  

  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ 

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ 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 2021 թվականի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին 
առաջին եռամսյակի եռամսյակային հաշվետվության հաղորդումը` համաձայն 
հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 

  

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 19-Ն 
 

 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ-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 որոշում է․ 

      Մարգահովիտ համայնքի 2021թ-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: 

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                   ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 20-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 որոշում 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  

 2021 թվականի ապրիլի 14-ի  N 20-Ա որոշման  

 

ՑՈՒՑԱԿ ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻՑ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ                        

 

1. Եսայան Կարինե Լենիկի - երեսուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

2. Մատինյան Նվարդ Արամի -  տասնհինգ հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

3. Զոհրանյան Աղվան Ավագի  -  երեսուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

4. Գասպարյան Էմմա Զարմայրի -  քսան հազար դրամ պ/սոց. օգնություն/, 

5. Բեժանյան Անուշ Ռուբենի -  քառասուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

6. Սարուխանյան Նադյա Սուրենի -  հիսուն հազար դրամ /հուղարկ․ նպաստ/, 

7. Մինասյան Հերմինե Անդրանիկի  -  քառասուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

8. Միրզախանյան Լյուբա Գալուստի -  քսան հազար դրամ պ/սոց. օգնություն/, 

9. Դալլաքյան Գոհար -  քսան հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

10. Սահակյան Գարիկ Գարեգինի -  երեսուն հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

11. Պողոսյան Գառնիկ Վազգենի  -  քսան հազար դրամ /սոց. օգնություն/, 

12. Հարությունյան Նարինե Խեչոյի -  քսան հազար դրամ պ/սոց. օգնություն/, 

13. Սարուխանյան Արեգնազան Հ․ -  քսանհինգ հազար դրամ /սոց. օգնություն/: 

Ընդամենը –  360.000 /երեք հարյուր վաթսուն հազար/  դրամ: 

 
 

  ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 

         ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝   ___________________      ԱՎԱԳ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 

                          (ստորագրություն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 21-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. 06-070-0239-0002 ծածկագրի խոտհարքը - 0,025 հա  -  500 դրամ 
տարեկան  (նախնական) վարձավճարով, 

2. 06-070-0329-0007 ծածկագրի խոտհարքը - 0,4670 հա  -  4000 դրամ 
տարեկան  (նախնական) վարձավճարով, 

3. 06-070-0329-0009 ծածկագրի խոտհարքը - 0,8493 հա  -  6500 դրամ 
տարեկան  (նախնական) վարձավճարով։  

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                   ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 22-Ա  
 

  

  
 ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

         Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ և 31-րդ կետերով և 
Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 3) ենթակետով 

Մարգահովիտ համայնքի ավագանին որոշում է. 

    Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացիների 
սեփականություն հանդիսացող կադաստրային ծածկագիր՝ 06-070-0346-0106 
գյուղատնտեսական նշանակության խոտհարքը փոխադրել գյուղատնտեսական 
արտադրական օբյեկտների կառուցման հող /անասնապահական կառույցի 
նպատակով/: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                   ՍԱՄՎԵԼ ԱՆԱՆՅԱՆ 

 

 

 


