ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ
ՕՐԱԿԱՐԳ
10.06.2022 թ.
1. Գավառ համայնքի ավագանու երկրորդ նստաշրջանի հինգերորդ նիստի օրակարգի
հաստատման մասին։
2. Գավառ համայնքի 2022 թվականի բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու
մասին:
/զեկ. Տ. Բրսիկյան/
3.

«Գավառ համայնքի կոմունալ սպասարկում եվ բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման
իրավունքով տրանսպորտային միջոցներ տրամադրելու մասին:

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

/զեկ. Բրսիկյան/
Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին:
/զեկ. Ա. Բոշյան/
Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:
/զեկ. Վ. Խաչատրյան/
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը խանութը ուղղակի վաճառքի
միջոցով օտարելու մասին:
/զեկ. Դ. Մազմանյան/
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և առևտրի տաղավարը ուղղակի
վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:
/զեկ. Դ. Մազմանյան/
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի
միջոցով օտարելու մասին:
/զեկ. Դ. Մազմանյան/
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու
մասին:
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով տրամադրելու
մասին:
/զեկ. Դ. Մազմանյան/
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում եվ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք,
Նորատուս, Կարմիրգյուղ, Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Սարուխան, Գանձակ եվ Ծաղկաշեն
գյուղերում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում եվ առկա համակարգի
արդիականացում ծրագրին մասնակցելու եվ ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային
հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:
/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/

12. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում եվ Նորատուս գյուղում ասֆալտապատման
աշխատանքների իրականացում ծրագրին մասնակցելու եվ ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային
հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/
13. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում եվ Հայրավանք Բերդկունք գյուղերում
մանկապարտեզների հիմնանորոգում եվ կառուցումծրագրին մասնակցելու եվ ՀՀ պետական բյուջեից
նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/
14. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում եվ Ծովազարդ Լճափ Բերդկունք Հայրավանք
Նորատուս Կարմիրգյուղ Գեղարքունիք Լանջաղբյուր Սարուխան Գանձակ եվ Ծաղկաշեն

գյուղերում խաղահրապարակների եվ պուրակների կառուցում ծրագրին մասնակցելու եվ ՀՀ պետական
բյուջեից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/
15. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում ծրագրին
մասնակցելու եվ ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու
թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/
17. Գավառ համայնքի ավագանու 2022 թվականի երրորդ նստաշրջանի առաջին նիստի օրը
սահմանելու մասին:

ՀԱՐՑ 1. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14րդ հոդվածի 6-րդ մասով
1.Հաստատել երկրորդ նստաշրջանի հինգերորդ նիստի օրակարգը:
ՀԱՐՑ 2. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ԳՈՒՄԱՐ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի 90-րդ հոդվածի պահանջներով, առաջարկվում է
1. 4233 /Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ/ տնտեսագիտական
հոդվածով «Մատենա» առաջնորդության և մասնագիտական զարգացման դպրոց ՓԲԸ-ին
տրամադրել 1,300.000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝ «ՀՀ համայնքների
արդյունավետ կառավարում» համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման
ծրագրի շրջանակներում մատուցվող կրթական ծառայությունների արժեքը վճարելու համար:
2. 4241 /Մասնագիտական ծառայություններ/ տնտեսագիտական հոդվածով տրամադրել 250.000
/երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ՝ Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Կարմիրգյուղ և
Ծաղկաշեն վարչական շրջանների խմելու ջրի որակի հետազոտության աշխատանքների
իրականացման համար:
3. Հիմք ընդունելով Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի Գեղարքունեաց Թեմի 2022
թվականի ապրիլի 24-ի թիվ 16 գրությունը 4819 /Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություններին/ տնտեսագիտական հոդվածով Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցի Գեղարքունեաց Թեմին տրամադրել 300.000 /երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝
Սարուխան վարչական շրջանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարեկան կոմունալ ծախսերը
կատարելու համար:
4. 4655 /Կապիտալ դրամաշնորհ ՀՈԱԿ-ներին/ տնտեսագիտական հոդվածով «Գավառ համայնքի

5.

կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին տրամադրել 1,400.000 /մեկ միլիոն չորս հայուր
հազար/ ՀՀ դրամ՝ պոլիէթիլենային 60 լիտրանոց աղբարկղեր ձեռք բերելու համար:
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:

ՀԱՐՑ 3. «ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՀՈԱԿ-ԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 21) կետի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթներով, առաջարկվում
է՝
Համաձայնություն տալ Գավառի համայնքապետարանի հաշվապահական հաշվեկշռում մուտքագրված
LADA NIVA LEGEND 21214-008-51 մակնիշի թեթև մարդատար /թողարկման տարեթիվը 2022թ./, ZIL MMZ45021 մակնիշի / թողարկման տարեթիվը 1983թ./,

ZIL MMZ-45021 մակնիշի /թողարկման տարեթիվը

1988թ./ և GAZ 330700-1014 մակնիշի /թողարկման տարեթիվը 2007թ./ աղբատար բեռնատար ինքնաթափ
տրանսպորտային միջոցները անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Գավառ
համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին՝
աշխատանքները կազմակերպելու համար:

Գավառ

համայնքի

աղբահանության

ՀԱՐՑ 4. ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 3 կետով, 245րդ հոդվածի 2 կետով, նկատի ունենալով, որ ներքոհիշյալ քաղաքացիները վճարել են գույքահարկի
մայր գումարները.
1. Զիջել նրանց գույքահարկի և հողի հարկի գծով տույժերը /համաձայն հավելվածների/:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:

ՀԱՐՑ 5. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
1-ին հոդվածի 2-րդմ ասիև 23-րդ հոդվածի դրույթներով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 11-րդ և 13-րդ հոդվածի 10 րդ մասի
դրույթներով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 25.02.2022 թ. արտահերթ նիստի
թիվ 24-Ա որոշման պահանջները, 4729 /այլ նպաստներ բյուջեից/ տնտեսագիտական
հոդվածով և Գավառ համայնքի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ՝ սոցիալական աշխատողի
հատուկ եզրակացությունը առ 31.05.2022թ.
1.Գավառ համայնքի Ազատության 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի 4/39 հասցեի բնակիչ Դավիթ
Միրիբյանին հատկացնել 100 000/մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ դրամական օգնություն՝ Դարինգա
Սարիբեկի Զախարյանի բուժման՝ դիալեզի, տրանասպորտային ծախսերին մասնակի աջակցելու
նպատակով:
2.Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայի Սերո Խանզադյան փողոց տուն 11 հասցեի բնակիչ
Գեվորգ Ղարիբյանին տրամադրել 150 000/մեկ հարյուր հիսուն հազար / ՀՀ դրամ դրամական
աջակցություն «Սմարթ» ինժեներական լաբորատորիային աջակցելու նպատակով :
Լաբորատորիայի սաները մասնակցել են ամերիկյան համալսարանում անցկացված Դիջիկոդ
կիրառական ծրագրավորման պատանեկան ամենամյա մրցույթի հանրապետական փուլին և հաղթող
են ճանաչվել «Pithon ծրագրով սարքերի ինտեգրում» անվանակարգում:
ՀԱՐՑ 6. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԽԱՆՈՒԹԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1ին և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ
Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով.
1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Արծվաքար թաղամասի Գ. Միքայելյան փողոց 45/2
հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0091-0032
կադաստրային ծածկագրով, 0.00657հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային
նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության
սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Ռոման Լերմոնտավի Բադեյանի կողմից
կառուցված 60 ք.մ. արտաքին /47.04ք.մ. ներքին/ մակերեսով խանութը ուղղակի վաճառքի
միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին:
2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 515 /հինգ հարյուր տասնհինգ/ ՀՀ դրամ,
իսկ խանութի 1ք.մ. համար 7866 /յոթ հազար ութ հարյուր վաթսունվեց/ ՀՀ դրամ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:
ՀԱՐՑ 7. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ
ՏԱՂԱՎԱՐԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1ին և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ
Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով.
1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք գյուղ Սարուխան Հ. Աբրահամյան փողոց 178/5
հողամաս հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-078-01570023 կադաստրային ծածկագրով, 0.00229հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային
նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության
սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն և Գագիկ Միհրանի Վռշիկյանի կողմից
կառուցված 17ք.մ. արտաքին /16.11ք.մ. ներքին/ մակերեսով առևտրի տաղավարը ուղղակի
վաճառքի միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձին:
2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1 ք.մ.-ի համար 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀ դրամ,
խանութի 1ք.մ. համար 9252 /ինը հազար երկու հարյուր հիսուներկու/ ՀՀ դրամ:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:
ՀԱՐՑ 8. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԵՎ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ
ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1ին և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 61-րդ և 66-րդ հոդվածների, «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների, ՀՀ
Կառավարության 18.05.2006թ. «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման դրույթներով.
1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Միքայելյան փողոց 1/2 հասցեում գտնվող, Գավառ
համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0312-0014 կադաստրային ծածկագրով
0.00258հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի
կառուցապատման գործառնական նշանակության սահմանափակումներ չունեցող
հողատարածքն և Պարույր Սուրենի Խաչիկյանի կողմից կառուցված 19ք.մ. արտաքին /18.6ք.մ.
ներքին/ մակերեսով ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու ինքնակամ կառույցն
իրականացրած անձին:
2. Վաճառքի գին սահմանել հողամասի 1ք.մ.-ի համար 1221 / մեկ հազար երկու հարյուր
քսանմեկ/ ՀՀ դրամ, ավտոտնակի 1ք.մ.-ի համար 1209 /մեկ հազար երկու հարյուր ինը/ ՀՀ
դրամ:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:
ՀԱՐՑ 9. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ
ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-

ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի, «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 35-րդ հոդվածների
դրույթներով.
1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնք Զորավար Անդրանիկի 1-ին փողոց թիվ 35/9
հասցեում գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0446-0068
կադաստրային ծածկագրով 0.003հա մակերեսով, բնակավայրերի նպատակային
նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության
սահմանափակումներ չունեցող հողատարածքն՝ ավտոտնակ կառուցելու նպատակով,
աճուրդային կարգով օտարելուն:
2. 05-001-0446-0068 կադաստրային ծածկագրով, 0.003հա մակերեսով հողատարածքի աճուրդով
վաճառքի մեկնարկային գինը սահմանել 1221.00 /մեկ հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ
դրամ:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:
ՀԱՐՑ 10. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ
ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1ին հոդվածի 2-րդ մասի և 23-րդ հոդվածների, ՀՀ հողային օրենսգրքի 76-րդ և 78-րդ հոդվածների,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 10րդ մասի և 18-րդ հոդվածի 21)կետի դրույթներով.
1. Համաձայնություն տալ Գավառ համայնքի Կենտրոնական Հրապարակ թիվ 1/1 հասցեում
գտնվող, Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0381-0002 կադաստրային
ծածկագրով, 0.0222հա մակերեսոով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության,
ընդհանուր օգտագործման գործառնական նշանակության հողատարածքն՝ շարժական
առևտրի և սպասարկման տաղավար տեղադրելու նպատակով, կառուցապատման
իրավունքով, մրցութային կարգով 25 տարի օգտագործման ժամկետով տրամադրելուն:
2. 05-001-0381-0002 կադաստրային ծածկագրով, 0.0222հա մակերեսով հողատարածքի տարեկան
վճարի մեկնարկային գինը սահմանել 50000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:
ՀԱՐՑ
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԾԱՌԵՐ ԿՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42)
կետի դրույթներով, հիմք ընդունելով Գավառի համայնքապետարանի աշխատանքային խմբի
արձանագրության եզրակացությունը, համաձայնություն տալ՝
1) Գավառ քաղաքի Սայաթ-Նովա 29 հասցեի տան դիմաց գտնվող ծառը կտրելու
առաջարկին:
2) Գավառ քաղաքի Նալբանդյան 59 հասցեի տան դիմաց գտնվող ամբողջովին չորացած
կտրելու առաջարկին:
3) Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:

ՀԱՐՑ 12. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՎ ԾՈՎԱԶԱՐԴ, ԼՃԱՓ,
ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ, ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՍ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ,
ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ԳԱՆՁԱԿ ԵՎ ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 25-րդ
ենթակետի պահանջներով 2022 թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են
նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ.
1․Համաձայնել համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը եւ թույլատրել ներկայացնելու «Գավառ
համայնքում եւ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Կարմիրգյուղ, Գեղարքունիք,
Լանջաղբյուր, Սարուխան, Գանձակ եւ Ծաղկաշեն գյուղերում փողոցային լուսավորության ցանցի
կառուցում եւ առկա համակարգի արդիականացում» նպատակային սուբվենցիայով իրականացվելիք
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։
2․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ներկայացնել «Գավառ համայնքում եւ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս,
Կարմիրգյուղ, Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Սարուխան, Գանձակ եւ Ծաղկաշեն գյուղերում
փողոցային

լուսավորության

ցանցի

կառուցում

եւ

առկա

համակարգի

արդիականացում»

տնտեսական զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հայտը։
3․Սահմանել, որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի 2022 թվականի բյուջեով բավարարել
ֆինանսական միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում
կատարելու համար։
4․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։
ՀԱՐՑ 13. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԱՏՈՒՍ ԳՅՈՒՂՈՒՄ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
րդ հոդվածի
ին կետի
րդ
ենթակետի պահանջներով
թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են նպատակային
հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
․Համաձայնել համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը եւ թույլատրել ներկայացնելու «Գավառ քաղաքում եւ
Նորատուսգյուղում ասֆատապատման աշխատանքների իրականացում

նպատակային սուբվենցիայով

իրականացվելիք ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։
․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ներկայացնել
Գավառ քաղաքում եւ Նորատուսգյուղում ասֆատապատման աշխատանքների իրականացում տնտեսական
զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հայտը։
․Սահմանել որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի

թվականի բյուջեով բավարարել ֆինանսական

միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում կատարելու համար։
․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։

ՀԱՐՑ 13. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ
ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
րդ հոդվածի
ին կետի
րդ
ենթակետի պահանջներով
թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են նպատակային
հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
․Համաձայնել համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը եւ թույլատրել ներկայացնելու «Գավառ քաղաքում եւ
Հայրավանք

Բերդկունք

գյուղերում մանկապարտեզների հիմնանորոգում եւ կառուցում

նպատակային

սուբվենցիայով իրականացվելիք ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։
․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ներկայացնել
Գավառ քաղաքում եւ Հայրավանք

Բերդկունք գյուղերում մանկապարտեզների հիմնանորոգում եւ

կառուցում տնտեսական զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հայտը։
․Սահմանել որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի

թվականի բյուջեով բավարարել ֆինանսական

միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում կատարելու համար։
․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։

ՀԱՐՑ 14. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎ ԾՈՎԱԶԱՐԴ ԼՃԱՓ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ
ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ՆՈՐԱՏՈՒՍ ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՐՈՒԽԱՆ ԳԱՆՁԱԿ ԵՎ
ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
րդ հոդվածի
ին կետի
րդ
ենթակետի պահանջներով
թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են նպատակային
հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
․Համաձայնել համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը եւ թույլատրել ներկայացնելու «Գավառ քաղաքում եւ
Ծովազարդ

Լճափ

Բերդկունք

Հայրավանք

Նորատուս

Կարմիրգյուղ

Գեղարքունիք

Լանջաղբյուր

Սարուխան

Գանձակ եւ Ծաղկաշեն գյուղերում խաղահրապարակների եւ պուրակների կառուցում

նպատակային սուբվենցիայով իրականացվելիք ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։
․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ներկայացնել
Գավառ քաղաքում եւ Ծովազարդ Լճափ Բերդկունք Հայրավանք Նորատուս Կարմիրգյուղ Գեղարքունիք
Լանջաղբյուր

Սարուխան

Գանձակ եւ Ծաղկաշեն գյուղերում խաղահրապարակների եւ պուրակների

կառուցում տնտեսական զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հայտը։
․Սահմանել որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի

թվականի բյուջեով բավարարել ֆինանսական

միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում կատարելու համար։
․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։

ՀԱՐՑ 15. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝
ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
րդ հոդվածի
ին կետի
րդ
ենթակետի պահանջներով
թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են նպատակային
հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
․Համաձայնել

համայնքի

ղեկավարի

առաջարկությանը

համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում

եւ

թույլատրել

ներկայացնելու

«Գավառի

նպատակային սուբվենցիայով իրականացվելիք

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։
․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ներկայացնել
Գավառի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում

տնտեսական զարգացման ծրագրի

ֆինանսավորման հայտը։
․Սահմանել որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի

թվականի բյուջեով բավարարել ֆինանսական

միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում կատարելու համար։
․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։
ՀԱՐՑ 16. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
րդ հոդվածի
ին կետի
րդ
ենթակետի պահանջներով
թվականի ՀՀ բյուջեից համայնքներին հատկացվելու են նպատակային
հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
․Համաձայնել համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը եւ թույլատրել ներկայացնելու «Գավառ համայնքում
կանգառների

տեղադրում

նպատակային

սուբվենցիայով

իրականացվելիք

ենթակառուցվածքների

զարգացման ծրագիրը։
․Սուբվենցիայի ստացման համար գործող կարգով կազմել եւ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ներկայացնել
Գավառ համայնքում կանգառների տեղադրում տնտեսական զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հայտը։
․Սահմանել որ ծրագրի ներկայացման համար համայնքի

թվականի բյուջեով բավարարել ֆինանսական

միջոցներ են նախատեսված ծրագիրը իրականացնելու եւ համայնքային ներդրում կատարելու համար։
․Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը։

ՀԱՐՑ 17. ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ
ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով

«Տեղական

ինքնակառավարման

մասին»

ՀՀ

օրենքի

62-րդ

հոդվածով,

ՀՀ

Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի ավագանու երրորդ նստաշրջանի առաջին նիստի
գումարման օր եւ ժամ սահմանել 2022 թվական ՝ ժամը

:

