
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

10 դեկտեմբերի 2019թ. թիվ 695-Ա 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 346-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով, հիմք ընդունելով մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-
տնտեսական զարգացման վարչության պետի զեկուցագիրը`  

Ո ր ո շ ո ւ մ    եմ. 
1. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. մայիսի 10-ի «Դրամական օգնություն տրամադրելու 

մասին» թիվ 338-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) որոշման 1-ին կետում՝  
ա. «չորս» բառը փոխարինել «երեք» բառով, 
բ.  «130000 /մեկ հարյուր երեսուն հազար/» բառերը փոխարինել «120000 /մեկ 

հարյուր քսան հազար/» բառերով։ 
2) որոշման հավելվածում՝ 
ա. հանել 2-րդ տողը, 
բ. «130000» թիվը փոխարինել «120000» թվով։ 
2. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. մայիսի 17-ի «Դրամական օգնություն տրամադրելու 

մասին» թիվ 351-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) որոշման 1-ին կետում՝  
ա. «տասնինը» բառը փոխարինել «տասնութ» բառով, 
բ.  «255000 /երկու հարյուր հիսունհինգ հազար/» բառերը փոխարինել «245000 

/երկու հարյուր քառասունհինգ հազար/» բառերով։ 
2) որոշման հավելվածում՝ 
ա. հանել 14-րդ տողը, 
բ. «255000» թիվը փոխարինել «245000» թվով։ 
3. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. հունիսի 11-ի «Դրամական օգնություն 

տրամադրելու մասին» թիվ 399-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) որոշման 1-ին կետում՝  
ա. «քսաներեք» բառը փոխարինել «քսաներկու» բառով, 
բ.  «435000 /չորս հարյուր երեսունհինգ հազար/» բառերը փոխարինել «425000 

/չորս հարյուր քսանհինգ հազար/» բառերով։ 
2) որոշման հավելվածում՝ 
ա. հանել 2-րդ տողը, 
բ. «435000» թիվը փոխարինել «425000» թվով։ 
 



4. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. հունիսի 14-ի «Դրամական օգնություն 
տրամադրելու մասին» թիվ 411-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման 1-ին կետում՝  
ա. «չորս» բառը փոխարինել «երկու» բառով, 
բ.  «85000 /ութսունհինգ հազար/» բառերը փոխարինել «40000 /քառասուն 

հազար/» բառերով։ 
2) որոշման հավելվածում՝ 
ա. հանել 1-ին և 3-րդ տողերը, 
բ. «85000» թիվը փոխարինել «40000» թվով։ 
5. ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. հունիսի 21-ի «Դրամական օգնություն 

տրամադրելու մասին» թիվ 428-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) որոշման 1-ին կետում՝  
ա. «քսանչորս» բառը փոխարինել «քսաներկու» բառով, 
բ.  «345000 / երեք հարյուր քառասունհինգ հազար/» բառերը փոխարինել «305000 

/երեք հարյուր հինգ հազար/» բառերով։ 
2) որոշման հավելվածում՝ 
ա. հանել 1-ին և 8-րդ տողերը, 
բ. «345000» թիվը փոխարինել «305000» թվով: 

6. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. մայիսի 15-ի «Դրամական 
օգնություն տրամադրելու մասին» թիվ 346-Ա որոշումը: 

 

     ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 
Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2019թ. դեկտեմբերի 10 
 ք.Վանաձոր 

 



ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ ՊԱՐՈՆ Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ 

 

Զեկուցագիր 

 

 Հարգելի պարոն Ա. Ղուկասյան  

 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակում  «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով 

նախատեսված ծախսերից դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիներից ութը 

չեն ներկայացել հաշվապահություն՝ գումարը ստանալու: Ուստի անհրաժեշտ է 

ցուցակից հանել նրանց տվյալները: 

  Խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը՝ համապատասխան որոշումներում և 

հավելվածներում փոփոխություն կատարելու համար: 

    Ստորև ներկայացնում եմ նրանց ցանկը. 

Հովհաննիսյան Արսեն ք. Ստեփանավան 10000 

Չոբանյան Կարինե ք. Վանաձոր 15000 

Աղամալյան Ռիմա ք. Վանաձոր 10000 

Ժամհարյան Սյուզաննա ք. Վանաձոր 10000 

Խաչատրյան Մանե ք. Վանաձոր 30000 

Լալայան Մարիամ ք. Վանաձոր 15000 

Սիրադեղյան Մանուշ ք. Ալավերդի 20000 

Առուստամյան Լիդա գ. Ուրասար 20000 

 

Ֆինանսական և սոցիալ-տնտես. զարգացման 

              վաչության պետ՝                                                               Հ. Պապոյան 

կատարող՝    Ն. Սարգսյան 


