
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնք 

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լճաշեն, ,  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

23 ՄԱՐՏԻ 2017թվականի N 21 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 23.03.2017ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՀԵՐԹԱԿԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 12 

հոդվածի պահանջներով, համայնքի ավագանին որոշում է՝  

Հաստատել Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի ավագանու 23.03.2017 թվականի թիվ 3 հերթական 

նիստի օրակարգը. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին. 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքում 2017 

թվականի համար տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին.  

ՀԱՐՑՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԼՍՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Լճաշեն համայնքի մի խումբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների դրամական օգնություն 

տրամադրելու մասին.06.03.2017, 20.03.2017թ  

2. Փոքրիկ Տաիսիա Արաբյանի բուժման համար գումար փոխանցելու մասին. 10.03.2017թ  

  

Կողմ -8  

1. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  



2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ 

3. ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ 

4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

6. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

8. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

Համայնքի ղեկավար`                                     ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.5/Pages/DocFlow/DFRedirect.aspx?id=425&to=employee


 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնք 

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լճաշեն, ,  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետով, համաձայն 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-

ի << Հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաներ կազմելու կարգը 

հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 

2001թվականի հունվարի 17-ի № 30 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> 

№ 1918-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետի պահանջների՝  հիմք 

ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի № 1064-Ա որոշմամբ  ստեղծված ՀՀ համայնքների 

(բնակավայրերի) քաղաքաշինական աշխատանքները համակարգող 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի,, անդամների     09.03.2017թ.№18 դրական 

եզրակացությունը՝  համայնքի ավագանին  որոշում է. 



1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի գլխավոր հատակագծում ՝ 

իրավաբանական անձի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական 0.1984 

հա /կադաստրային ծածկագրեր 05-040-0244-0116, 05-040-0228-0036, 05-040-0253-

0203 /վարելահողը, փոխադրել  էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորեա՝ բարձրավոլտ 

էլեկտրահաղորդման գծի /հենասյուների՝ 3 միավոր/ կառուցման համար: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական 

համայնքի ղեկավարին՝ ձեռնարկել սույն որոշումից բխող անհրաժեշտ 

գործառույթների իրականացումը: 

Կողմ -8  

1. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ 

3. ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ 

4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

6. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

8. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  

Համայնքի ղեկավար`                                     ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնք 

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լճաշեն, ,  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> օրենքի 16-րդ հոդվածի 

18 կետով և <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>> օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին,  4-րդ կետի և 14-րդ 

հոդվածի, <<Իրավական ակտերի մասին>> օրենքի 46 հոդվածի 2-րդ կետի և 71 հոդվածի 1 կետի 1 

ենթքաակետի պահանջներով. ավագանին որոշում է` 

Հաստատել 2017թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների հետևյալ տեսակներն ու դրույքաչափերը: 



1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված 

ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան` նոր շենքերի, շինությունների /ներառյալ` ոչ 

հիմնական/ շինության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է` 

            հիմնական օբեկտների համար 

1/ մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական 

/ամառանոցային/ տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական 

և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար` 15000 դրամ: 

2/ սույն կետի <<ա>> ենթակետով չնախատեսված օբյեկտների համար` 

ա/ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար`30000 դրամ, 

բ/ 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար 50000 դրամ, 

գ/ 1000-ից մինչև 3000քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար մինչև 50000 դրամ 

դ/ 3000 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար` մինչև 100000 դրամ, 

     ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար` 

3/ մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար` 3000 դրամ 

ա/ 20 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբեկտների համար 5000 դրամ: 

2. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբեկտների քանդման 

թույլտվության համար 5000 դրամ: 

3. Համայնքի տարածքում տեղական տուրքը սահմանվում է` 

1/ ոգելից և ալկոհոլային  խմիչքների վաճառքի թուլտվության համար`յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 

ա. մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում` 1500 դրամ 

բ. 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում՝ 3300 դրամ 

գ. 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում՝ 4200 դրամ 



2/ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` 

ա. մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում` 1500 դրամ 

բ. 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում՝ 3300 դրամ 

գ. 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի 

կազմակերպման դեպքում՝  4200 դրամ 

4. Համայնքի տարածքում` 

1/ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում <<Առևտրի և 

ծառայությունների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար 

տեղական տուրք սահմանվում է յուրաքանչյուր օրվա համար 105 դրամ` մեկ քառակուսի մետրի համար 

2/ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային 

համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության 

ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում՝  հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային 

գազերի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը օրացուցային տարվա համար սահմանվում է` 100000 

դրամ: 

3/ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձր 

լեռնային բնակավայրերի խանությներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված 

նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

ծառայության օբեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությանհամար տեղական տուրքը օրացուցային 

տարվա համար սահմանել 20000 դրամ: 

6. Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար մեկ 

քառակուսի մետրի տեղական տուրքը սահմանվում է` 

1/ այլ արտաքին գովազդի համար` 1500 դրամ 

2/ դատարկ գովազդային վահանակի համար՝ համայնքի վարչական տարաքծքում այլ գովազդ տեղադրելու 

թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25 % -ի չափով: 

7. Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու /բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ 

միկրոավտոբուսների/ ծառայություն իրականացնելու համար՝ օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար՝ 

տասը հազար դրամ  



8. Համայնքի արխիվից փաստաթղթի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար` 1000 դրամ: 

9. Համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխելու, վերակառուցման 

աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսկան պայմաններ մշակելու և հաստատելու, ավարտված 

շինարարության շահագործումը փաստագրելու համար` տեղական ինքնակառավարման մարմնի մատուցված 

ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 1000 դրամ: 

10. ՏԻՄ-ի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի հատուցման համար` 

մասնակիցների վճար 1000 դրամ: 

11. Ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի ավագանու 09.11.2016թ թիվ 82-Ն որոշումը; 

12. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

Կողմ -8  

1. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ 

3. ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ 

4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

6. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

8. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  

 

Համայնքի ղեկավար`                                     ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնք 

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լճաշեն, ,  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
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ԼՃԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻ ԽՈՒՄԲ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 16-րդ հոդվածի, 43-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի, <<Բյուջետային համակարգի մասին >> օրենքի 6-րդ հոդվածի, 28-րդ հոդվածի II բաժնի 1-ին կետի զ 

ենթակետի , <<Սոցիալական աջակցության մասին>> օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետի , 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, 

և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու կանոնակարգը 24-րդ կետի, ավագանու 20.01.2017թ թիվ 4-Նորոշման դրույթները, 

համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Հաշվի առնելով, որ Լճաշեն գյուղի բնակիչներ  Կարապետյան Ծովինարի, Խաչատրյան Դավիթի, Հայրապետյան 

Բալաբեկի, Մարգարյան Մելանյայի, Խաչատրյան Մարգոյի և Սիմոնյան Արսենի ընտանիքները գտնվում են 

սոցիալական ծանր պայմաններում, ուստի համայնքի վրաչական բյուջեի Այլ նպաստների պահպանման ծախսերի բաժին 

10 խումբ 7 դաս 1 ծրագիր 51 հոդված 4729 հատկացնել 290.0 հազար դրամ դրամական օգնություն.  

 Կարապետյան Ծովինարին - 40000 դրամ  

 Խաչատրյան Դավիթին - 50000 դրամ  

 Հայրապետյան Բալաբեկին - 50000 դրամ  

 Մարգարյան Մելանյային - 50000 դրամ  

 Խաչատրյան Մարգոյին - 50000 դրամ  

 Սիմոնյան Արսենին - 50000 դրամ   

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պաահից;  

Կողմ -8  

1. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ 

3. ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ 

Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  



4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

6. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

8. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

Համայնքի ղեկավար`                                     ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնք 

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լճաշեն, ,  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
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ՓՈՔՐԻԿ ՏԱԻՍԻԱ ԱՐԱԲՅԱՆԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 16-րդ 

հոդվածի, 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, <<Բյուջետային համակարգի մասին >> օրենքի 6-րդ հոդվածի, 28-

րդ հոդվածի II բաժնի 1-ին կետի զ ենթակետի , <<Սոցիալական աջակցության մասին>> օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետի , 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 

կանոնակարգը 24-րդ կետի, ավագանու 20.01.2017թ թիվ 4-Ն որոշման դրույթները և Տաիսիա 

Արաբյանի ծնողների դիմում-խնդրանքը, համայնքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Փոքրիկ Տաիսիա Արաբյանի բուժման համար համայնքի վարչական բյուջեի Այլ նպաստների 

պահպանման ծախսերի բաժին 10 խումբ 7 դաս 1 ծրագիր 51 հոդված 4729-ից փոխանցել 50.0 

հազար դրամ դրամական օգնություն՝ <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ-ում  Աստղիկ Գալստյանի անունով 

բացված բանկային հաշվին:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  
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Կողմ -8  

1. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ 

3. ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ 

4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

6. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

8. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ 

Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  

Համայնքի ղեկավար`                                     ԿՈՐՅՈՒՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
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