
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

17  մարտի 2017թ. թիվ 112-Ա 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 6-Ա 

ԵՎ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի ԹԻՎ 158-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետով, 72-րդ 
հոդվածով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 85-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» թիվ ՆՀ-728 
հրամանագրի 1.17 կետով, հաշվի առնելով կատարված որոշ կադրային 
փոփոխությունները՝ 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 
1. ՀՀ  Լոռու մարզպետի 2012 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 6-Ա որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 2-րդ տողում «Ֆինանսական 

և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ» բառերը փոխարինել 
«Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման աշխատանքների 
համակարգող» բառերով: 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 

3 Մարգարյան Մհեր 
«Վանաձորի 
բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ 

Տնօրենի 
ժամանակավոր 

պաշտոնակատար 
Գործադիր 

տողը փոխարինել 

3 Աբովյան Վարդան 
«Վանաձորի 
բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ 
Տնօրեն  Գործադիր 

տողով: 

 
 



 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի 2-րդ տողում «Ֆինանսական 
և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման 
բաժնի պետ» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման վարչության պետ» բառերով: 

4) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածի  

1 Բերոյան Լևոն 
Լոռու 

մարզպետարան 

Ֆինանսական և սոցիալ-
տնտեսական զարգացման 

վարչության պետի 
տեղակալ  

Անկախ 

2 
Ամիրյան 

Սվետլանա 
Լոռու 

մարզպետարան 

Առողջապահության և 
սոցիալական 

ապահովության վարչու-
թյան առողջապահության 

բաժնի առաջատար 
մասնագետ 

Անկախ 

5 
Հակոբյան 
Անահիտ 

«Սպիտակի 
բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ 
Մանկաբույժ 

Ոչ 
գործադիր 

տողերը փոխարինել 

1 
Լամբարյան 

Սամվել 
Լոռու 

մարզպետարան 

Առողջապահության և 
սոցիալական 

ապահովության 
վարչության պետ 

Անկախ 

2 
Բեջանյան 

Արտավազդ 
Լոռու 

մարզպետարան 

Ֆինանսական և սոցիալ -
տնտեսական զարգացման 

վարչության 
հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Անկախ 

5 
Չոբանյան 

Արմեն 

«Սպիտակի 
բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ 
տնօրենի տեղակալ գործադիր 

տողերով: 
 
5) որոշմամբ հաստատված թիվ 4 հավելվածի 2-րդ  տողում «Պապինյան 

Վահե» բառերը փոխարինել «Պողոսյան Արմինե» բառերով, իսկ 5-րդ տողի 
«Սաքանյան Արմինե» բառերը փոխարինել «Սուքիասյան Նառա» բառերով:  
 

2. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012 թվականի օգոստոսի 28-ի թիվ 158-Ա որոշման 
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 2-րդ տողում «Ֆինանսական 
և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման 
բաժնի պետ» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման վարչության պետ» բառերով: 

 



 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածի 1-ին տողում «Ֆինանսական 
և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ» բառերը փոխարինել 
«Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման աշխատանքների 
համակարգող» բառերով: 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 4 և թիվ 5 հավելվածներն ուժը կորցրած 
ճանաչել: 

3. Սույն որոշումն  ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ          Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

2017թ. մարտի 17 
ք.Վանաձոր 
 


