
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

8 նոյեմբերի 2018թ. թիվ 327-Ա 
 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ 

հոդվածը, հաշվի առնելով զեկուցագրերը և քաղաքացիների դիմումները` 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» 

հոդվածով նախատեսված ծախսերից աջակցության նպատակով տասնհինգ 

քաղաքացու հատկացնել 240000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/ դրամ 

միանվագ օգնություն՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի գլխավոր 

ֆինանսիստին՝ մեկամսյա ժամկետում կատարել գումարի վճարում: 

 
 
 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ

11/9/2018

X

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2018թ. նոյեմբերի 8 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 

թիվ 337-Ա որոշման 

 

«Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2017թ. նոյեմբերի 17-ի 

թիվ 474-Ա որոշման 

Կ Ա Զ Մ 

«Լոռի–Մարտակերտ» համագործակցության աշխատանքային խմբի 

 

Ա.Ա.Հ Պաշտոն Պատասխանատվության ոլորտ 

Վալերի Խաչատրյան 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր 

քարտուղարի տեղակալ, 

աշխատանքային խմբի ղեկավար 

 

Փոխադարձ այցերի ծրագրերի 

կազմում և կազմակերպում, 

երեխաների ամառային հանգստի 

ծրագրավորում և կազմակերպում 

Աշխատանքային խմբի անդամներ. 

Լուսինե Վարդանյան 

Մարզպետարանի առողջապահության 

և սոցիալական ապահովության 

վարչության առողջապահության բաժնի 

պետ 

Առողջապահություն 

Վալերի Ջաղինյան 

Մարզպետարանի առողջապահության 

և սոցիալական ապահովության 

վարչության սոցիալական 

ապահովության բաժնի պետ 

Սոցիալական հարցեր և 

բարեգործական ծրագրեր 

Հասմիկ Մկրտչյան 

Մարզպետարանի զարգացման 

ծրագրերի, վերլուծության և 

զբոսաշրջության բաժնի պետ 

Զարգացման ծրագրեր, ՏՏ ոլորտ, 

ներքին տուրիզմ 

Հրայր Հակոբյան 

Մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետի պաշտոնակատար 

ՀԿ-ներ, հասարակայնության հետ 

կապեր 

Ժիրայր Ղազարյան 

Մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ 

հարցերով վարչության ՏԻ և 

համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի պետ 

Համայնքների հետ փոխադարձ 

կապեր 

Լևոն Տեր-Սիմոնյան ՀՀ Լոռու մարզպետի խորհրդական 
Երիտասարդության հետ 

փոխադարձ կապեր 

Արամ Ռևազյան 

 

Մարզպետարանի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի վարչության 

մշակութի և սպորտի բաժնի պետ 

Մշակույթ և սպորտ 

Գարիկ Տոնոյան 

Մարզպետարանի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի վարչության 

կրթության բաժնի պետ 

Կրթություն 

Արտյոմ Շահվերդյան 

Մարզպետարանի գյուղատնտեսության 

և բնապահպանության վարչության 

գյուղատնտեսության բաժնի պետ 

Գյուղատնտեսություն 



Արտակ Դեմիրչյան 

Մարզպետարանի գյուղատնտեսության 

և բնապահպանության վարչության 

բնապահպանության բաժնի պետ 

Բնապահպանություն 

 

 

 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


