
Սույն  թվականի մարտի  22-ին, ժամը 17;00-ին,  Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու 

սենյակում  տեղի կունենա համայնքի ավագանու հերթական նիստը  օրակարգային հետևյալ 

հարցով.     
 

                     Օրակարգի հաստատման մասին: 

 

1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին:  

/զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

2. Գավառ համայնքի 2019թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին:  

/զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3. Գույքահարկի գծով արտոնություններ ահմանելու մասին 

/զեկ. Ա. Բոշյան/  

4. Գավառ քաղաքի մի շարք փողոցներում առկա, մայթերով հետիոտների երթևեկությանը 

խոչընդոտող ծառերը կտրելու մասին:  

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

5. Զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու պատճառով <<Գավառի 

մարզադպրոց>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենին ազատելու 

մասին 

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

6. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին:  

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

7. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գեղեցկության սրահն ու սրահի 

զբաղեցրած հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

8. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ճաշարանն ու ճաշարանի զբաղեցրած 

հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:  

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

9. Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին: 

/զեկ. Վ. Խաչատրյան/ 

10. Գավառ համայնքի ավագանու անդամ  Գևորգ Աշոտի Մովսիսյանի ավագանու անդամի 

լիազորությունները դադարեցնելու մասին: 

/զեկ. Կ. Մանուկյան/ 

11. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Ազատության 1-ին փողոց թիվ 2 հասցեի 

հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

12. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը կառուցապատման 

իրավունքով տրամադրելու մասին: 



/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

13. Համայնքային սեփակիանություն հանդիսացող հողամասը կառուցապատման 

իրավունքով տրամադրելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

14. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

15. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող շինությունը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

16. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

17. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

18. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

19. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

20. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

21. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

22. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

23. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

24. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

25. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով 

օտարելու մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 



26. Գավառ համայնքի զինանշանի հաստատման մասին: 

/զեկ. Ա. Բադալյան/ 

27. Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող և <<Գավառ համայնքի 

կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի օգտագործմանը հանձնված  թվով 8 

/ութ/ հատ Steet light FORDOOGH մակնիշի 250 W լուսատուները խոտանելու ևԳավառի 

քաղաքապետարանի հաշվեկշռից դուրս գրելու մասին: 

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

28. Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող և <<Գավառ համայնքի 

կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի օգտագործմանը հանձնված  16 

/տասնվեց/ հատ 60 /վաթսուն/ լիտր տարողությամբ պլաստմասսե <<Դինովա>> 20 

/քսան/ հատ 240 /երկու հարյուր քառասուն/ լիտր և 20 /քսան/ հատ 660 /վեց հարյուր 

վաթսուն/ լիտր տարողությամբ պլաստմասսայից աղբարկղերը խոտանելու և Գավառի 

քաղաքապետարանի հաշվեկշռից դուրս գրելու մասին: 

/զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

29.  «Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ» -ի նախաներառական խմբի հաստիքմերը 

հաստատելու մասին / զեկ. Տ. Բրսիկյան /  

 

 

 


