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23.07.2021թ. Գավառ համայնքի ավագանու նիստի 

1. Օրակարգի հաստատման մասին: 

2. Գավառ համայնքի 2021 թվականի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին: 

                                                                                 /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3.  Գավառ համայնքի 2021 թվականի բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին:                                                                                             

                                                                            /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

4. Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:  

                                                                          /զեկ. Վ. Խաչատրյան/  

5. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին:  

                                                                             /զեկ. Ա. Բոշյան/ 

6. Պետական /համայնքային/ սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման 

մասին պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

7. Պետական /համայնքային/ սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման 

մասին պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

8.  Պետական /համայնքային/ սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման 

մասին պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

9. Պետական /համայնքային/ սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման 

մասին պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

10. Պետական /համայնքային/ սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման 

մասին պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

11. Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի ԳԱԶ 3307 մակնիշի 

746 ՍՏ 31պետհամարանիշի ավտոմեքենան աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին:  

                                                                          /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

12. Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի ՈւԱԶ 31514 

մակնիշի 777 ՕՕ 31պետհամարանիշի ավտոմեքենան աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու 

մասին: 

                                                                          /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

13. Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող, լուծարված «Գավառի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում առկա, 

պահատվության հանձնված հնամաշ, հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի գույքերը խոտանելու և հաշվեկշռից 

դուրս գրելու մասին: 

                                                                     /զեկ. Ա, Գևորգյան/ 

14. Գավառ համայնքի սեփականություն հանդիսացող, լուծարված «Գավառի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում առկա, 

պահատվության հանձնված հնամաշ, հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի գույքերը խոտանելու և հաշվեկշռից 

դուրս գրելու մասին: 

                                                                     /զեկ. Ա, Գևորգյան/ 

15. Հողամասի վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին: 

                                                                    /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

16.. Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին:  

                                                                    /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

17. Սեփականության իրավունքով Հովիկ Առաքելի Ղարաբաղցյանին պատկանող LEXUS DX 470 մակնիշի 

փոխադրամիջոցի 12.05.2015-14.07.2021թթ. ժամանակահատվածի հարկային պարտավորությունների կատարման 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

18.  Գավառ համայնքի 2021 թվականի ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին:  

                                                                         /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

19.  «Գավառի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն ստեղծելու նպատակով  Գյումրու 

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանն անհատույց 

օգտագործման համար տարածք հատկացնելու մասին: 

                                                                          /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

20. «Գավառ» տեղանունը «Նոր Բայազետ» տեղանվանմամբ փոխելու առաջարկության վերաբերյալ:                                                                                                                                                                                          

                                                                            /զեկ.  

21  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

22. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

23. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

24. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

25. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

26. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող օժանդակ շինությունը և հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու 

մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

27. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող արագ սննդի կետը և հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

28.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

29. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

30. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

31. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/                         

32.   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


