
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի  

Ավագանու թիվ 03 նիստը 

 

05.04.2017թ.                                                                գ.Կալավան 

Տեղի ունեցավ Կալավան համայնքի  ավագանու 2017թ-ի թիվ 03 նիստը: 

Նիստին մասնակցում էին ավագանու անդամները՝ 

Մ.Աղաջանյան 

Ա.Հարութունյան 

Մ.Ծատուրյան 

Ա.Աղաջանյան 

                                                 Օրակարգ  

1.Կալավան համայնքի 2017թ-ի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին: 

2.Սանիտարական միամսյակի, ծառատունկի եւ կանաչապատման աշխատանքների 

մասին: 

3.Հողերի օտարման եւ վարձակալության մեկնարկային գնի սահմանում: 

 

 

 

 

 

Նախագահ՝ Ս. Ծատուրյան 

Քարտուղար՝ Գ. Աղաջանյան 

 

 

 

 



1.Կալավան համայնքի 2017թ-ի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին: 

                                                  ՈՐՈՇՈՒՄ 8 

Ղեկավարվելով`` ՀՀ բյուջեի համակարգի մասին ՝՝ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 

 5-րդ կետերով եւ հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունները 

Ավագանին որոշում է 

1.Կալավան համայնքի ֆոնդային բյուջեի 11 բաժին 1 խմբի 1 դասի ՝՝պահուստային 

ֆոնդ՝՝ 4891 հոդվածը պակասեցնել 782,0 հազ դրամ: 

2. 01 բաժնի 6 խմբի 1 դասի ՝՝ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ՝՝ 5113 

հոդվածը ավելացնել 782,0 հազ դրամով: 

3.նշված փոփոխությունները կատարել ապրիլ ամսով: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող 10-րդ օրը: 

Կողմ-4, դեմ-0, ձեռնպահ-0 

Ավագանիներ՝ 

       Մ.Աղաջանյան 

       Ա.Հարութունյան 

       Մ.Ծատուրյան 

       Ա.Աղաջանյան 

 

 

2.Սանիտարական միամսյակի, ծառատունկի եւ կանաչապատման աշխատանքների 

մասին: 

                                             ՈՐՈՇՈՒՄ 9 

1.Մայիսի 1-ից մինչեւ մայիսի 31-ը համայնքում հաստատել սանիտարական 

միամսյակ: 

2.Կատարել կանաչապատման եւ ծառատնկման աշխատանքներ ընդգրկելով 

ազգաբնակչության եւ դպրոցի կոլեկտիվի մասնակցության: 

3.Աշխատանքների կատարման վերահսկողությունը դնել համայնքի ղեկավարի վրա: 



4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող 10-րդ օրը: 

Կողմ-4, դեմ-0, ձեռնպահ-0 

Ավագանիներ՝ 

       Մ.Աղաջանյան 

       Ա.Հարութունյան 

       Մ.Ծատուրյան 

       Ա.Աղաջանյան 

3.Հողերի օտարման եւ վարձակալության մեկնարկային գնի սահմանում: 

                                           ՈՐՈՇՈՒՄ 10  

Ղեկավարվելով ՝՝ՏԻՄ՝՝ ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կտով, համաձայն ՀՀ 

կառավարության իրավուվքի եւ օգտագործման եւ տրամադրման կարգը 

հաստատելու մասին թիվ 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 20-րդ կետի ա) 

ենթակետով, 63-րդ կետի դ) ենթակետով: 

Ավագանին որոշում է 

Աճուրդով վաճառել 

-բնակավայրի-ծածկագիր 05-053-0113-0002   0,15236հա մեկ լոտ 1քմ 96 ՀՀ դրամ. 

-վարելահող ծածկագիր 05-053-0210-0001   2,36621 հա 1լոտ 1հա արժեքը 1150000դրամ 

-վարելահող ծածկագիր 05-053-0201   0,37819հա 1լոտ 1հա արժեքը 1150000 դրամ  

-վարելահող ծածկագիր 05-053-0201   0,41377 հա 1լոտ 1հա արժեքը 1150000 դրամ  

 -խոտհարք-ծածկագիր 05-053-0211-0001 4,57484 հա մեկ լոտ 1 հա 1592500 ՀՀ դրամ. 

-արոտ  ծածկագիր 05-053-0201    1,61528 հա 1 լոտ 1հա արժեքը 1355000 դրամ 

  2.Հայաստանի հանրապետության օրաթերթում տալ հայտարարություն աճուրդ 

վաճառքի եւ վարձակալության վերաբերյալ 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող 10-րդ օրը: 

Կողմ-4, դեմ-0, ձեռնպահ-0 

Ավագանիներ՝ 



       Մ.Աղաջանյան 

       Ա.Հարութունյան 

       Մ.Ծատուրյան 

       Ա.Աղաջանյան 

Նախագահ՝ Ս. Ծատուրյան 

Քարտուղար՝ Գ. Աղաջանյան 

 


