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1. Օրակարգի հաստատման մասին: 

2. Գավառ համայնքի 2021 թվականի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին: 

                                                                                 /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3.  Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:  

                                                                          /զեկ. Վ. Խաչատրյան/  

4. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին:  

                                                                             /զեկ. Ա. Բոշյան/ 

5. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության 

վարելահողը աճուրդով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

6. Սեփականության իրավունքով Գավառ համայնքին պատկանող Գավառ համայնքի 

Կաբելագործների փողոց թիվ 7 բազմաբնակարան բնակելի շենքի 11 բնակարանը 

սեփականության իրավունքով անհատույց օտարելու մասին:  

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

7.   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

8. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

9. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

10. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

11. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

12. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային  կարգով օտարելու 

մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

13.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և պարիսպը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

14. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող արագ սննդի կետը և հողամասը ուղղակի 



վաճառքով օտարելու մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

15.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

16. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

 17. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

18. Ջրամբարները համայնքային սեփականություն ճանաչելու և հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին: 

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/                         

19. Գավառ համայնքի Ազատության փողոց 1-ին նրբանցք 2-րդ փակուղի թիվ 3 հասցեում 

գտնվող անշարժ գույքը համայնքային սեփականություն ճանաչելու և աճուրդով օտարելու 

մասին:  

                                                                           /զեկ. Դ. Մազմանյան/                                          

20. Համայնքայի սեփականություն հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու 

մասին  

                                                             /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

21. Համայնքայի սեփականություն հանդիսացող խանութը և հողամասը ուղղակի վաճառքով 

օտարելու մասին  

                                                             /զեկ. Դ. Մազմանյան/ 

 

22. Գավառի «Մշակույթի տուն» ՀՈԱԿԻ-ին պատկանող հնամաշ հետագա օգտագործման 

համար ոչ պիտանի գույքի դուրսգրման մասին: 

                                                                                   /զեկ. Ա. Գևորգյան/  

 


