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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2008 
ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒԼԻՍԻ  3-Ի   N 93/1-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  17-Ի  N 202-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ 1-ԻՆ  
ԿԵՏԸ   ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
 
    Ղեկավարվելով  <<Իրավական  ակտերի  մասին>>  Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքի  70-րդ  հոդվածի 2-րդ, 5-րդ  մասերի և Հայաստանի  
Հանրապետության  Նախագահի  1997  թվականի  մայիսի 6-ի  N ՆՀ-728  
հրամանագրի 1.6-րդ  կետի  դրույթներով 
               որոշում եմ` 

1. Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզպետի  2008 
թվականի  հուլիսի 3-ի  <<Հայաստանի  Հանրապետության Գեղարքունիքի  
մարզի 50օ/օ  և ավելի  պետական մասնակցությամբ  առևտրային  
ընկերությունների  վերստուգողների  աշխատանքների  կանոնակարգման  
մասին>> N 93/1-Ա  որոշման  մեջ կատարել փոփոխություն`  որոշման 2-րդ 
կետով  հաստատված  հավելվածը  շարադրել  նոր  խմբագրությամբ` 
համաձայն  հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած  ճանաչել  Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  
մարզպետի  2011թ  սեպտեմբերի  17-ի  <<Հայաստանի Հանրապետության   
Գեղարքունիքի  մարզպետի 2008 թվականի  հուլիսի  3-ի N 93/1-Ա  որոշման 
մեջ  փոփոխություն  կատարելու  և  2010  թվականի   նոյեմբերի 9-ի N 521-Ա  
որոշման  1-ին  կետի 2-րդ ենթակետն  ուժը  կորցրած  ճանաչելու մասին>>   
N 202-Ա   որոշման 1-ին կետը: 

3. Սույն  որոշումն  ուժի մեջ է  մտնում  ստորագրման  պահից: 
 
 
 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                  Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ԶՈՎԱԲԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ  
ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
   

Ղեկավարվելով  «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 75-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետոթյան 
Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթներով 

         որոշում եմ՝ 
1. Մինչև համայնքի նորընտիր ղեկավարի՝ իր պարտականությունների ստանձնումը 

2011թ. դեկտեմբերի 7-ից մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքի ղեկավարի 
պաշտոնակատար նշանակել Հայկ Կիրակոսյանին: 

2. Հայկ Կիրակոսյանին` համայնքի ղեկավարումն իրականացնել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված լիազորություններով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  
 
 
 
 
 
 
 
   ՄԱՐԶՊԵՏ՝              Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱԲԵՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 

1.   Առաջարկել մարզի Զովաբեր համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ավագանու որոշմամբ ուժը կորցրած 
ճանաչել համայնքի ավագանու 2009թ. հունիսի 10-ի <<Համայնքի 
խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անհատական կազմը 
հաստատելու մասին>> N 16 որոշումը. 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական 
ակտերն իրենց վերնագրերով, կառուցվածքով, իրավական տեխնիկայի 
կանոններով և ժամկետայնությամբ համապատասխանեցնել <<Իրավական 
ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ, 41-րդ 
հոդվածների պահանջներին. 

3) իրավական ակտերի փոփոխությունները և (կամ) լրացումներն իրականացնել 
<<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի     
70-րդ հոդվածով. 

4) իրավական ակտերն ուժը կորցրած ճանաչել <<Իրավական ակտերի մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածին համապատասխան. 

5) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով մրցութային եղանակով համալրել 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր 
պաշտոնը կամ ավագանու քննարկմանը ներկայացնել այդ պաշտոնը 

     համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկից հանելու        
     նպատակահարմարության հարցը. 
6) համայնքային սեփականության հողատեսքերը վարձակալության տրամադրել 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի պահանջներին 
համապատասխան. 



7) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված աշխատանքների 
մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր 
մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 

 
  
 
 
 
           ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 
2. Առաջարկել մարզի Սեմյոնովկա համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերն ուղարկել 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ 
պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման.  

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական 
ակտերը համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>>  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ, 41-րդ հոդվածների 
պահանջներին. 

3) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի 
ղեկավարի 2006թ. դեկտեմբերի 1-ի N 10 որոշումը. 

4) ընդունվող իրավական ակտերում կատարվող փոփոխությունները և (կամ) 
լրացումներն իրականացնել <<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի    70-րդ հոդվածի հիման վրա. 

5) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ կետի դրույթով հաստատել և 

    գործողության մեջ դնել համայնքային ծառայության մրցութային և       
    ատեստավորման հանձնաժողովների նոր խմբագրությամբ աշխատակարգերը. 
6) աշխատանքներ տանել հողի հարկի, հողերի վարձավճարների ապառքների 

կրճատման և աշխատավարձերի նախորդ տարիների պարտքերի մարման 
ուղղությամբ. 



7) համայնքային սեփականության հողերի վարձակալության տրամադրումը 
իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 76-80-րդ 
հոդվածների պահանջներին համապատասխան. 

8) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված 
աշխատանքների մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  
հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական 
գործադիր մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից 
 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

 
 
 
 

V    346 - Ա 
07 12  2011թ 
 

 

ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԲԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 

Առաջարկել մարզի Նորաբակ համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջներով համայնքի ավագանու 
նիստերը հրավիրել և գումարել ոչ ուշ քան երկու ամիսը մեկ անգամ 
պարբերականությամբ. 

2) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերը սահմանված 



ժամկետներում և կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարություն` պետական իրավական 
փորձաքննության և պետական գրանցման. 

3) ընդունվող իրավական ակտերն իրենց կառուցվածքով և իրավական տեխնիկայի 
կանոններով համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ, 41-րդ հոդվածների 
պահանջներին. 

4) հաստատել և գործողության մեջ դնել համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների նոր խմբագրությամբ աշխատակարգերը 

5) հաշվապահական հաշվառումն իրականացնել <<Հաշվապահական հաշվառման 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին 
համապատասխան. 

6) համայնքային սեփականության հողերի  վարձակալության   տրամադրումը 
իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 
պահանջներին համապատասխան. 

7) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված աշխատանքների 
մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր 
մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 

  
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                 Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ ԿԱԽԱԿՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 
1.   Առաջարկել մարզի  Կախակն  համայնքի ղեկավարին` 
8) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածով պահպանել համայնքի ավագանու 
նիստերի գումարման, ոչ ուշ քան երկու ամիսը մեկ, պարբերականությունը. 

9) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի 
ղեկավարի 2010թ. մարտի 18-ի N 2 որոշումը. 

10) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջներով պետական 
իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացնել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական 
ակտերը. 

11) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագիրը. 

12) ընդունվող իրավական ակտերն իրենց կառուցվածքով, վերնագրերով, 
իրավական տեխնիկայի կանոններով և ժամկետայնությամբ  
համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ, 41-րդ հոդվածների պահանջներին. 

13) համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարել <<Համայնքային 
ծառայության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 
և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 
2006թ. նոյեմբերի 7-ի <<Համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 



վարելու կարգը սահմանելու մասին>> N 20-Ն հրամանով հաստատված կարգի 
պահանջներին համապատասխան. 

14) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ 
հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման 
նախարարի 2006թ. օգոստոսի 29-ի <<Համայնքային ծառայության մրցույթ 
անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին>> N 13-Ն, 2006թ. սեպտեմբերի 9-ի 
<<Համայնքային ծառայության ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու 
մասին>> N 15-Ն հրամաններով հաստատված կարգերի  9-րդ կետերով 
հանձնաժողովների աշխատանքների  տեխնիկական սպասարկման համար 
նշանակել լիազորված անձ. 

15) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջներով պատշաճ հիմքերի 
վրա դնել գործավարությունը. 

16) հաշվապահական հաշվառումն իրականացնել <<Հաշվապահական հաշվառման 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին 
համապատասխան. 

17) աշխատանքներ տանել հողի հարկի գանձման ուղղությամբ. 
18) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 

ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված 
աշխատանքների մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  
հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական 
գործադիր մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 
 
 
 
 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V     348 - Ա 
07   դեկտեմբերի   2011թ 
 

 
 

 

ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 

1.   Առաջարկել մարզի  Ձորագյուղ  համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել 
համայնքի ղեկավարի 2007թ. օգոստոսի 18-ի N 27 և 2009թ. ապրիլի 28-ի  N 1 
որոշումները. 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական 
ակտերը համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ հոդվածների 
պահանջներին. 

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ 
իրավական ակտերն <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն ներկայացնել 
պետական լիազորված մարմին՝ պետական իրավական փորձաքննության և 
պետական գրանցման. 

4) ընդունվող իրավական ակտերում իրականացվող փոփոխությունները և (կամ) 
լրացումները կատարել <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածով. 

5) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-րդ կետով համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնել համայնքի գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 
 



 
 

6) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ և  40-րդ հոդվածների դրույթներով 
հաստատել և գործողության մեջ դնել առևտրի, հասարակական սննդի և 
սպասարկման ոլորտի համայնքային կանոնները. 

7) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնել ավագանու նիստերի օրակարգերը. 

8) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ և  33-րդ հոդվածների պահանջներով 
հաստատել և գործողության մեջ դնել համայնքի ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի կողմից քաղաքացիների ընդունելության կարգը. 

9) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 7-ի <<Համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու 
կարգը սահմանելու մասին>> N 20-Ն հրամանով կարճ ժամկետում վերացնել 
տեղ գտած թերությունները. 

10) աշխատանքներ տանել գույքային հարկերի բազաների ճշգրտման և 
ապառքների գանձման ուղղությամբ. 

11)  hաշվապահական հաշվառումն իրականացնել <<Հաշվապահական 
հաշվառման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
պահանջներին համապատասխան. 

12) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված 
աշխատանքների մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  
հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական 
գործադիր մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 

 
 
 
 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ  ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 
1.   Առաջարկել մարզի  Ծովագյուղ  համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերը սահմանված 
կարգով և ժամկետներում ներկայացնել պետական լիազորված մարմին` 
պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման. 

2) ընդունվող իրավական ակտերը վերնագրերով, կառուցվածքով, 
ժամկետայնությամբ և իրավական տեխնիկայի կանոններով 
համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ հոդվածների պահանջներին. 

3) իրավական ակտերի փոփոխությունները և (կամ) լրացումներն իրականացնել 
<<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ 
հոդվածով. 

4) իրավական ակտերն ուժը կորցրած ճանաչել <<Իրավական ակտերի մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով. 

5) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ և 33-րդ հոդվածների պահանջներով 
հաստատել և գործողության մեջ դնել քաղաքացիների ընդունելության կարգը. 

6) ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ և 40-րդ հոդվածների դրույթներով հաստատել 
 և գործողության մեջ դնել առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման 
ոլորտների համայնքային կանոնները. 

7) համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը 
համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային 
կառավարման նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 7-ի <<Համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերը վարելու կարգը սահմանելու մասին>> N 20-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի պահանջներին. 



8) միջոցներ ձեռնարկել հողի հարկի և գույքահարկի բազաները ճշգրտելու, հողի 
հարկի և գույքահարկի ապառքները գանձելու ուղղությամբ. 

9) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված աշխատանքների 
մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր 
մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ ԱՎԱԶԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 

1.   Առաջարկել մարզի Ավազան համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածով ընդունվող իրավական ակտի 
նախաբանում կամ բովանդակության մեջ նշել,  որ նորմատիվ իրավական ակտի, 
դրա մասի համաձայն կամ ի կատարումն է ընդունվում. 



2) ընդունվող իրավական ակտն իր կառուցվածքով, վերնագրով և իրավական 
տեխնիկայի կանոններով այսուհետ համապատասխանեցնել <<Իրավական 
ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ, 41-րդ 
հոդվածների պահանջներին. 

3) իրավական ակտում փոփոխությունները և (կամ) լրացումներն իրականացնել 
<<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ 
հոդվածի համաձայն. 

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ 
իրավական ակտերն <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում ներկայացնել պետական լիազորված մարմին` պետական 
իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման. 

5) համայնքի ավագանու նիստերի օրակարգերը ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը համաձայն <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջի. 

6) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետով կազմակերպել համայնքի 
 ղեկավարի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնի 
համար մրցույթի անցկացումը. 

7) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի 
ղեկավարի 2007թ. օգոստոսի 10-ի, 2009թ.  մայիսի 27-ի, 2010թ. օգոստոսի 18-ի 
<<Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների անհատական կազմերը հաստատելու մասին>> N 6, N 4 և  N 
5 որոշումները. 

8) հաշվապահական հաշվառումն իրականացնել <<Հաշվապահական հաշվառման 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին 
համապատասխան. 

9) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված 
աշխատանքների մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  
հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական 
գործադիր մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 
 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՄԱՐԶԻ ԱՐՓՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի 
դրույթներով 
      որոշում եմ` 
1.   Առաջարկել մարզի  Արփունք  համայնքի ղեկավարին` 
1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջներով պետական 
իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ուղարկել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական 
ակտերը. 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական 
ակտն իր վերնագրով, նախաբանով, կառուցվածքով և իրավական տեխնիկայի 
կանոններով համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ հոդվածների 
պահանջներին. 

3) իրավական ակտերում փոփոխություններն ու (կամ) լրացումներն իրականացնել 
<<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ 
հոդվածով. 

4) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով մրցութային եղանակով համալրել 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր` 
3.1-1/ թափուր պաշտոնը. 

5) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի 
ղեկավարի 2008թ. օգոստոսի 10-ի և 2008թ. սեպտեմբերի 10-ի <<Համայնքային 
ծառայության մրցութային և ատեստավորման  հանձնաժողովների անհատական 
կազմերը հաստատելու մասին>> N 5 և N 8 որոշումները. 

6) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածով փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարել համայնքի ղեկավարի 2010թ. մարտի 16-ի N 19 որոշմամբ 
հաստատված համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնի 
անձնագրի հավելված 1-ի 6-րդ` <<Գիտելիքներ և հմտություններ>> գլխի     10-րդ 



կետի <<ա>> ենթակետում և 7-րդ` <<Իրավունքներ և պարտականություններ>> 
գլխի 11-րդ կետի մեջ. 

7) համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարել Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 
7-ի <<Համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգը 
սահմանելու մասին>> N 20-Ն հրամանով հաստատված կարգի պահանջներին 
համապատասխան. 

8) համայնքային սեփականության հողատեսքերը վարձակալության տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի պահանջներին 
համապատասխան. 

9) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված աշխատանքների 
մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  հունվարի 20-ը: 

3. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի 
աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր 
մարմինների  հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 

 
 
          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   

ԼՃԱՎԱՆ  ԳՅՈՒՂԻ Ա.  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  
ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ 
ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի  Լճավան գյուղի  Ա. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ  
դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի 
ընտրության համար 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին  անցկացված մրցույթը 
համապատասխանում է հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 
կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                                 
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Լճավան գյուղի  Ա. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ  դպրոց>> պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն  Նորիկ Աբրահամի Գևորգյանի 
հետ սահմանված կարգի համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու 
համար ներկայացնել համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   
ԱՐԾՎԱՆԻՍՏԻ  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի  Արծվանիստի միջնակարգ  դպրոց>> պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 2011 թվականի 
նոյեմբերի 30-ին  անցկացված մրցույթը համապատասխանում է 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                              
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Արծվանիստի միջնակարգ  դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրեն  Անդրանիկ Զիաթխանի Մանուկյանի հետ 
սահմանված կարգի համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու 
համար ներկայացնել համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի  Ձորագյուղի հիմնական  դպրոց>> պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 2011 թվականի 
դեկտեմբերի 1ին  անցկացված մրցույթը համապատասխանում է 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                               
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Ձորագյուղի հիմնական  դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրեն  Սարգիս Հովհաննեսի Սարգսյանի հետ 
սահմանված կարգի համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու 
համար ներկայացնել համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   

ՄԵԾ  ՄԱՍՐԻԿ ԳՅՈՒՂԻ  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի  Մեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարգ  դպրոց>> պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 2011 
թվականի դեկտեմբերի 2-ին  անցկացված մրցույթը համապատասխանում է 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                        
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Մեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարգ  դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրեն  Ատոմ Վլադիմիրի Հակոբյանի հետ սահմանված 
կարգի համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար 
ներկայացնել համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   

ՍԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ N 6  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի N 6  միջնակարգ դպրոց>> պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 2011 
թվականի դեկտեմբերի 2-ին  անցկացված մրցույթը համապատասխանում է 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                                
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Սևան քաղաքի N 6  միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացված մրցույթում 
հաղթող ճանաչված Էդիկ Սուրիկի Գևորգյանի հետ սահմանված կարգի 
համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար ներկայացնել 
համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   
ՍԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ N 5  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 

 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի N 5  միջնակարգ դպրոց>> պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 2011 
թվականի դեկտեմբերի 2-ին  անցկացված մրցույթը համապատասխանում է 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                                
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Սևան քաղաքի N 5  միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացված մրցույթում 
հաղթող ճանաչված Նարինե Ռազմիկի Սահակյանի հետ սահմանված կարգի 
համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար ներկայացնել 
համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 



V   358 – a     08.12 
 
<<ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԹԻՎ  3 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  
ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  
 

 
 
    Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ, 5-րդ մասերի և Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 
1.6-րդ կետի դրույթներով 
         որոշում եմ` 
 

1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի 2003 թվականի օգոստոսի 19-ի <<ՀՀ  
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի N 3 միջնակարգ դպրոց>> և <<ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի վարժարան>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և <<ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ  
առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին>>  N 93 որոշմամբ հաստատված 
<<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի թիվ 3 
միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրության  մեջ կատարել փոփոխություն՝ կանոնադրության վերանագրում և    
1-ին կետում <<Վարդենիսի թիվ 3>> բառերը  փոխարինել  << Վարդենիսի Վազգեն 
Սարգսյանի անվան թիվ 3>> բառերով: 
2. Հաստատել  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Վարդենիսի Վազգեն Սարգսյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը` համաձայն 
հավելվածի: 
3. << Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի թիվ 3 
միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Արմեն 
Գուրգենի  Պետրոսյանին` 
1) մեկշաբաթյա ժամկետում ապահովել << Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի Վազգեն Սարգսյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ 
դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության  
փոփոխության պետական գրանցումը. 
2) << Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի 
Վազգեն Սարգսյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցումն 



ապահովելուց  հետո աշխատանք տանել նոր կնիք  պատվիրելու  և ձեռք բերելու 
ուղղությամբ: 
4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի  վարչության պետ                              
Գ. Բադալյանին, անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ Ն. Մաթևոսյանին՝  2011 
թվականի նոյեմբերի 1-ին Արմեն Գուրգենի Պետրոսյանի հետ կնքված N 219 
աշխատանքային պայմանագրի <<Կազմակերպություն>> տողում փոփոխություն 
կատարելու նպատակով ներկայացնել լրացուցիչ համաձայնագրի նախագիծ: 
5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին: 
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                        Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

 
      Ղեկավարվելով  Հայաստանի Հանրապետության  Նախագահի  1997թ  մայիսի 6-ի   
ՆՀ- 728   հրամանագրի  1.6-րդ  կետի  դրույթներով և հիմք ընդունելով  Հայաստանի  
Հանրապետության  կառավարության  2011թվականի նոյեմբերի 24-ի  <<Հայաստանի  
Հանրապետության  կառավարության  2004թվականի  հուլիսի 1-ի  N  1210-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին>>                N  1680-Ն որոշման 2-րդ   
կետը << ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզի  Սևանի արհեստագործական ուսումնարան>> 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը  Հայաստանի  Հանրապետության  
կրթության և  գիտության  նախարարության  ենթակայությանը  հանձնելու  նպատակով 
           կարգադրում եմ` 

1. Ստեղծել    հանձնաժողով  հետևյալ կազմով՝ 
Բիձյան  Հ.  -      մարզպետարանի  աշխատակազմի  քաղաքաշինության վարչության  
                         բնակարանային  և  ենթակառուցվածքների  գործունեության  բաժնի 
                        վարիչ /նախագահ/          



 Սաֆարյան  Հ.  –  մարզպետարանի  աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի   և 
                           սպորտի  վարչության  կրթության  բաժնի  վարիչ 
Քոլոզյան Ս.     -   մարզպետարանի  աշխատակազմի  ֆինանսական և սոցիալ- 
                           տնտեսական  զարգացման  վարչության       
                           ֆինանսատնտեսագիտական  բաժնի վարիչ                               
Սմբատյան Ա.   -  <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի արհեստագործական 
                          ուսումնարան  >> ՊՈԱԿ  տնօրեն 
Ավետիսյան Ն.  -   <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի արհեստագործական 
                          ուսումնարան>> ՊՈԱԿ  հաշվապահ                                   
2.Հանձնաժողովին` /նախագահ`  Հ.Բիձյան/ 
1) պահանջվող  տեղեկատվությունը  ներկայացնել  Հայաստանի  Հանրապետության  
կրթության  և գիտության  նախարարություն. 
2)կատարված  աշխատանքների  մասին  ներկայացնել  ամփոփ  տեղեկատվություն:  
3. Սույն կարգադրության  կատարման  հսկողությունը  վերապահել  մարզպետարանի  
աշխատակազմի  ղեկավար  Ս.  Խլղաթյանին: 
4.  Սույն կարգադրությունն ուժի  մեջ  է մտնում  ստորագրման պահից: 

 

 

 

 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K   78 - Ա 
12   դեկտեմբերի   2011թ 
 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ  2010 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  9-Ի  N  63 – Ա  ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ     ԵՎ    2011  ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  21-Ի  N  74 – Ա  

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ  ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 
 
       Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ   հոդվածի 3-րդ,  5-րդ մասերի,    72-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 1-ին կետի <<բ>>  ենթակետի և Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի 
դրույթներով 
                   կարգադրում եմ` 

1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի  2010 թվականի 
նոյեմբերի 9-ի <<Հանձնաժողով ստեղծելու մասին>> N 63–Ա կարգադրության 
մեջ կատարել լրացում՝ կարգադրության 1-ին կետում ,,<<Գեղամասարի 
ԱԱՊԿ>>,, բառերից հետո ավելացնել <<Կարմիրգյուղի  ԲԱ>> և 
<<Արծվանիստի ԱԱՊԿ>> բառերը: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել  Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզպետի  2011 թվականի նոյեմբերի 21-ի <<Հայաստանի 
Հանրապետության Գեղարքունիքի    մարզպետի  2010 թվականի նոյեմբերի 
9-ի  N 63–Ա կարգադրության մեջ  լրացում  կատարելու  մասին>> N 74–Ա 
կարգադրությունը: 

3. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 
 
 
 

       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                      Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 



                                  V    359 – a     09.12 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶՊԵՏԻ 
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ  17-Ի  N  198-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ 

  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 
 
      Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի  մայիսի 6-ի  ՆՀ-728 հրամանագրի 
1.6-րդ կետի դրույթներով  և հիմք ընդունելով <<Հանրակրթության մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ ենթակետի, 
ինչպես նաև  Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 
2010 թվականի մարտի 18-ի N 113-Ն հրամանով  հաստատված <<Հայաստանի 
Հանրապետության <<Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` 
խորհրդի ձևավորման կարգի>>  15-րդ կետի պահանջները   
  
  որոշում եմ` 

1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի 2010 
թվականի հունիսի   17-ի <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի Ա. 
Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի անվանական 
կազմը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզպետի 2007 թվականի ապրիլի 9-ի N 45/1-Ա որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին>>  N 198-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություն` 
որոշման  1-ին կետում  <<Թորոսյան Մարտին>>  բառերը փոխարինել   
<<Գասպարյան  Համլետ>> բառերով:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 
 

 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                           Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
  

 
 



 

    V    191/1 – a    07.09.11 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ  ԵՎ ՄԱՐԶԻ 
ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԿԱՌԼԵՆ ԹՈՐԳՈՄԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ 

ՄԻՋԵՎ  ԿՆՔՎԱԾ  2011ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N5 ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ  ՈՒԺԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի,1-ին կետի  <<ա>> ենթակետի  և Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ  728հրամանագրի 1.6-րդ 
կետի դրույթներով  
        որոշում եմ՝ 
1.ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզպետի և մարզի Խաչաղբյուր համայնքի բնակիչ Կառլեն Թորգոմի Առաքելյանի 
միջև կնքված 2011  թվականի  հունվարի 25-ի  <<Հայաստանի Հանրապետության 
պետական  բյուջեով նախատեսված միջոցները խնամատար ընտանիքին 
տրամադրելու մասին>>  N 5 պայմանագիրը: 
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
  
 
     
 
               ՄԱՐԶՊԵՏ՝        Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             V     360 – A     13.12 
 

ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 
 
 
 

    Ղեկավարվելով 2011թ. ,,Պետական  բյուջեի  մասին,, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 01 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 03 ծրագրի ,,4729 
սոցիալական օգնություն դրամական արտահայտությամբ նպաստներ բյուջեից,,  
հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի թիվ  
ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի  դրույթներով 
                  որոշում  եմ` 

    1. Մարզպետարանին հատկացված միջոցներից 60000 /վաթսուն  հազար/  դրամ 
օգնության կարգով  հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզի Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ, զոհվածի մայր, 79-ամյա միայնակ թոշակառու 
Ազիզ Եղիազարյանին՝բնակարանի գազիֆիկացման համար:    
 2. Մարզպետի  խորհրդական Օ. Չիչոյանին` սահմանված կարգով կատարել 
համապատասխան փաստաթղթային  ձևակերպումներ, գումարը  վճարել  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքի 
բնակիչ Ազիզ Եղիազարյանին: 
   3. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է    ստորագրման  պահից: 
 
 
 
 
 
 
       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
    V    361 – a       13.12 
 

ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

 
    Ղեկավարվելով 2011թ. ,,Պետական  բյուջեի  մասին,, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 01 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 03 ծրագրի ,,4729 
սոցիալական օգնություն դրամական արտահայտությամբ նպաստներ բյուջեից,,  
հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի թիվ  
ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի  դրույթներով 
                  որոշում  եմ` 

    1. Մարզպետարանին հատկացված միջոցներից 277200 /երկու հարյուր 
յոթանասունյոթ   հազար երկու հարյուր/  դրամ  հատկացնել  Հայաստանի 
Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կարիքների 
համար <<ՀԾ - Հաշվապահ>> համակարգ և սպասարկում>> ծրագիրը ձեռք բերելու  
նպատակով  : 
 2. Մարզպետի  խորհրդական Օ. Չիչոյանին` սահմանված կարգով կատարել 
համապատասխան փաստաթղթային  ձևակերպումներ, գումարը  վճարել 
մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ տնտեսական 
զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ  Վալերիկ 
Հոդաբաշյանի  միջոցով:  
   3. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է    ստորագրման  պահից: 
 
 
 
 
 
       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         V   362 – a     13.11 
 

ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

 
    Ղեկավարվելով 2011թ. ,,Պետական  բյուջեի  մասին,, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 01 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 03 ծրագրի ,,4729 
սոցիալական օգնություն դրամական արտահայտությամբ նպաստներ բյուջեից,,  
հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի թիվ  
ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի  դրույթներով 
                  որոշում  եմ` 

    1. Մարզպետարանին հատկացված միջոցներից 20000 /քսան  հազար/  դրամ    
հատկացնել  Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության կազմակերպած <<Հայոց պետականություն. 5000-ամյա և 20-
ամյա>> մանկապատանեական նկարչական համահայկական երկրորդ մրցույթ – 
փառատոնում առաջին փուլ անցած Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 
մարզի  Ներքին Գետաշենի Ա. Եղիազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 
աշակերտներ Սուսաննա Բարբառյանի,  Հերմինե Թաթոյանի և նույն դպրոցի 
կերպարվեստի ուսուցչուհի Նեկտար Սահակյանի համար  նվերներ գնելու 
նպատակով: 
 2. Մարզպետի  խորհրդական Օ. Չիչոյանին` սահմանված կարգով կատարել 
համապատասխան փաստաթղթային  ձևակերպումներ, գումարը  վճարել 
մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի  և սպորտի վարչության  
մշակույթի  և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ Արփիկ Չքոլյանի  միջոցով:  
   3. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է    ստորագրման  պահից: 
 
 
 
 
 
       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K    80 - Ա 
13   դեկտեմբերի   2011թ 
 
 
 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ  21-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ 
ՆՎԻՐՎԱԾ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ  21-ՐԴ ՄԱՐԶԱԿԱՆ   ԽԱՂԵՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 
 
     Ղեկավարվելով  <<Մանկապատանեկան սպորտի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի  22-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, <<Ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 10-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի թիվ  ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթներով   
       կարգադրում եմ` 

1. Հաստատել` 
1) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  
Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների  21-րդ 
մարզական  խաղերի  անցկացման  կազմկոմիտեի կազմը`  համաձայն N 1 
հավելվածի. 
2) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  
Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների  21-րդ 
մարզական  խաղերի    տարածքային փուլի  անցկացման կազմկոմիտեների և 
մրցավարական հանձնաժողովների  կազմը`  համաձայն N 2 հավելվածի. 
3) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  
Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի   դպրոցականների  21-րդ  
մարզական  խաղերի մարզային փուլի  անցկացման մրցավարական հանձնաժողովի 
կազմը`   համաձայն N 3 հավելվածի. 
4) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի        դպրոցականների  21-
րդ մարզական խաղերի   տարածքային և  մարզային փուլերի անցկացման 
ժամանակացույցը`  համաձայն N 4 հավելվածի: 
2. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  
նվիրված`  Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  
դպրոցականների  21-րդ մարզական խաղերի անցկացման կազմկոմիտեին    
/նախագահ` Գ. Բադալյան/ ՙ 
 



 
 
 
 
1) Հայաստանի Հանրապետության  կրթության և գիտության նախարարի 2011 

թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1260-Ա/Ք հրամանով հաստատված  <<Հայաստանի 
Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական խաղերի անցկացման 
կանոնակարգի>> պահանջների  համաձայն կազմակերպել մարզի 
դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական խաղերի 1-ին, 2-րդ և  3-րդ 
փուլերը. 

2) ապահովել մարզի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների զանգվածային 
մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ 
տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական 
խաղերին. 

3) անհրաժեշտությունից և աշակերտների անվտանգության տեսանկյունից ելնելով 
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված 
Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների 21-րդ 
մարզական խաղերի դպրոցական փուլում հաղթող ճանաչված թիմերի միջև 
մրցումները կազմակերպել մարզի նախկին վարչական շրջանների դպրոցների 
ընդգրկմամբ` քաղաքային բնակավայրերի համապատասխան 
մարզահրապարակներ ունեցող դպրոցների տարածքներում 

4) սահմանված ժամկետներում կազմակերպել և անցկացնել Հայաստանի 
Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված` Հայաստանի 
Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների 21-րդ մարզական 
խաղերը և ապահովել անցկացման վերաբերյալ տեղեկանքների (համառոտ 
հաշվետվությամբ)  hավաքը և ներկայացումը: 

3. Սույն կարգադրության կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի 
տեղակալ  Ա. Ղուկասյանին: 
4. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 
 
 
 
 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                        Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 

    1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   
,,Արծվանիստի ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր 
պաշտոնի համար անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը`  Սահակյան 
Ադիբեկ /մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ տնտեսական 
զարգացման վարչության պետ/, Խաչատրյան Սուրիկ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
սոցիալական ապահովության  բաժնի վարիչ/, Դվոյան Սևակ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
պետի տեղակալ/,  Այվազյան Մեխակ  /մարզպետարանի աշխատակազմի 
առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության առողջապահության 
բաժնի առաջատար մասնագետ/, Մնացականյան Վարդանուշ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի  ծրագրերի և ներդրումների բաժնի վարիչ/,  Չիչոյան  Հովհաննես  
/,,Գավառի պոլիկլինիկա ,, պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրեն/,  
Մելքոնյան Շիրակ  /,,Ծովինար ԲԱ ,, պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  
տնօրեն/:  
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Ա. Սահակյանին, քարտուղար`  
Ս. Խաչատրյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
           
 
             ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                   Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 
    1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   ,,Ծովասարի 
ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր պաշտոնի համար 
անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը`  Ղուկասյան  Արտուշ /մարզպետի 
տեղակա/, Թաթարյան Յուրա  /մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության 
պետ/, Մաթևոսյան Նորիկ /մարզպետարանի աշխատակազմի  անձնակազմի  
կառավարման բաժնի վարիչ/,  Այվազյան Մեխակ  /մարզպետարանի աշխատակազմի 
առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության առողջապահության 
բաժնի առաջատար մասնագետ/, Մնացականյան Վարդանուշ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի  ծրագրերի և ներդրումների բաժնի վարիչ/,  Բազիկյան Վահագն  
/մարզպետի խորհրդական, Հարեյան  Եղիշ  /,,Մարտունու ԲԿ ,, պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության  տնօրեն/:  
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Ա. Ղուկասյանին, 
քարտուղար`  Յու. Թաթարյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
           
 
             ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                   Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 

    Ղեկավարվելով  Հայաստանի  Հանրապետության  Նախագահի  1997թ  մայիսի 6-ի   
ՆՀ-728  հրամանագրի  1.15-րդ և  1.6-րդ կետերի  պահանջներով   
    կարգադրում եմ` 

1. Համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության տարածքային  կառավարման 
նախարար,  փոխվարչապետի 2011թ դեկտեմբերի 6-ի  01/15/7795-11  
հանձնարարականի`  Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական  
ծառայության  ծրագրին  համաձայն 2012թ  հունվարի 1-ի դրությամբ  մարզի բոլոր  
տնտեսություններում  և գյուղատնտեսությամբ  զբաղվող  առևտրային  
կազմակերպություններում  առկա  անասունների  համատարած  հաշվառումը  
կազմակերպելու  և  իրականացնելու  համար ստեղծել  հանձնաժողով` հետևյալ 
կազմով 

Հովհաննիսյան  Վ.  -  մարզպետարանի  աշխատակազմի  գյուղվարչության 
                                 պետ /հանձնաժողովի նախագահ/ 
Բարսեղյան Կ.        – ,,Անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի և սննդի 
                               անվտանգության,, մարզային  կենտրոնի տնօրեն 
                               /համաձայնությամբ/ 
Մարզի  համայնքների  ղեկավարները    /համաձայնությամբ/ 
2. Մարզի  տարածաշրջաններում  անասունների  համատարած  հաշվառման 

կազմակերպման և անցկացման  պատասխանատվությունը  դնել  մարզպետարանի  
աշխատակազմի  ներքոհիշյալ  մասնագետների վրա` 

 Գրիգորյան Ա.    – մարզպետարանի  աշխատակազմի գյուղատնտեսության  և 
                             բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի 
                             վարիչ,  Վարդենիսի  տարածաշրջան 
 Ղազարյան Ս.    -   մարզպետարանի  աշխատակազմի գյուղատնտեսության  և 
                             բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ,  
                             Գավառի  տարածաշրջան 
 Խալաֆյան Ա.    –   մարզպետարանի  աշխատակազմի գյուղատնտեսության  և 
                             բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ,  
                             Սևանի տարածաշրջան 
Ղազարյան Ս.    -     մարզպետարանի  աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ 
                             վարչության գլխավոր մասնագետ ,Մարտունու տարածաշրջան 
Հովհաննիսյան Ռ.  – մարզպետարանի  աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ 
                             վարչության գլխավոր մասնագետ, Ճամբարակի տարածաշրջան                   
3. Հանձնաժողովին`  անասունների  գլխաքանակի   հաշվառման  աշխատանքները  

մարզի  տարածաշրջաններում  կատարել 2012 թվականի  հունվարի 1-17-ը: 
4. Կարգադրության  կատարման հսկողությունը  վերապահել  մարզպետի տեղակալ  

Գ.Ստեփանյանին: 
5. Սույն  կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում  ստորագրման պահից: 

             ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                        Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ     
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՇՏՈՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 
 
 

   Ղեկավարվելով  ,,Քաղաքացիական  ծառայության մասին,,  Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքի  9-րդ  հոդվածի  3-րդ մասի, 10-րդ  հոդվածի  1-ին 
մասի  և Հայաստանի Հանրապետության  Նախագահի  1997թ  մայիսի 6-ի      
ՆՀ-728  հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով 
    Որոշում եմ` 

1.  Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացիական ծառայության  
խորհրդի  2011 թվականի  դեկտեմբերի  2-ի   N 911-Ա  որոշման  հիման 
վրա  հաստատել  Հայաստանի  Հանրապետության  Գեղարքունիքի  
մարզպետարանի աշխատակազմի  ղեկավարի  տեղակալի   
քաղաքացիական  ծառայության  պաշտոնի /ծածկագիր` 64-1.2-1/ 
անձնագիրը`   համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն  որոշումն  ուժի մեջ  է ստորագրման պահից: 
 

 

 

 

 
 
                           ՄԱՐԶՊԵՏ`                                         Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ   

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ  ԳՅՈՒՂԻ  N 1  ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՉ 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ  

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 
մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթով և հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մարտի 4-ի             
N 319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի  ընտրության (նշանակման) կարգի>> 32-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը 
    որոշում եմ` 
 

1. Ընդունել ի գիտություն, որ  <<Հայաստանի Հանրապետության 
Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ  գյուղի N 1  միջնակարգ դպրոց>> 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի ընտրության համար 
2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ին  անցկացված մրցույթը 
համապատասխանում է հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 
կարգի պահանջներին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ                                
Ն. Մաթևոսյանին`  <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
Կարմիրգյուղ  գյուղի N 1  միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացված մրցույթում 
հաղթող ճանաչված Կարինե Վաչիկի Շահբազյանի հետ սահմանված կարգի 
համաձայն աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար ներկայացնել 
համապատասխան կարգադրության նախագիծ: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ 
Ա. Ղուկասյանին:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 
 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                                             Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 
    1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   ,,Աստղաձորի 
ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր պաշտոնի համար 
անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը`  Մելքոնյան  Աշոտ 
/մարզպետարանի աշխատակազմի ԱՍԱ վարչության պետ/, Խաչատրյան Սուրիկ  
/մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  
ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության  բաժնի վարիչ/,  Մուշեղյան 
Յուրա /մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ տնտեսական 
զարգացման վարչության պետի տեղակալ/,Այվազյան Մեխակ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ/, Դվոյան  Սևակ 
/մարզպետարանի աշխատակազմի ԱՍԱ վարչության պետի տեղակալ/, Հովհաննիսյան  
Արթուր  /,,Մարտունու ծննդատուն ,, պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  
տնօրեն/, Նիկողոսյան  Արամ /,,Սևանի հիվանդանոց ,, պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության  տնօրեն/:  
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Ա. Մելքոնյանին, քարտուղար`  
Ս. Խաչատրյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
                 
 
                 ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                          Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 

    1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   ,,Վաղաշենի 
ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր պաշտոնի համար 
անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը` Ղուկասյան  Արտուշ /մարզպետի 
տեղակա/, Թաթարյան  Յուրա  /մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության 
պետ/, Մաթևոսյան Նորիկ /մարզպետարանի աշխատակազմի  անձնակազմի  
կառավարման բաժնի վարիչ/, Խաչատրյան Սուրիկ  /մարզպետարանի աշխատակազմի 
առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության սոցիալական 
ապահովության  բաժնի վարիչ/,  Այվազյան Մեխակ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ/, Մելքոնյան Շիրակ  /,,Ծովինար 
ԲԱ ,,/,  Կարապետյան  Աշոտ /,,Գավառի ԲԿ ,, պետական փակ բաժնետիրական 
ընկերության  տնօրեն/:  
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Ա. Ղուկասյանին, 
քարտուղար`  Յու. Թաթարյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
                 
 
                 ՄԱՐԶՊԵՏ՝                                          Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 

    1.Հաստատել 16.12.2012թ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   
,,Գեղամասարի ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր 
պաշտոնի համար անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը`  Մելքոնյան Աշոտ 
/մարզպետարանի աշխատակազմի  առողջապահության և սոցիալական  
ապահովության  վարչության պետ/, Թաթարյան  Յուրա  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարության պետ/,  Խաչատրյան Սուրիկ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
սոցիալական ապահովության  բաժնի վարիչ, Այվազյան Մեխակ  /մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության 
առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ/, Դվոյան  Սևակ  
/մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  
ապահովության  վարչության  պետի տեղակալ /, Կարապետյան Աշոտ /,,Գավառի ԲԿ ,, 
պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրեն/,  Չիչոյան Հովհաննես 
/,,Գավառի պոլիկլինիկա ,, պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրեն/, 
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Ա. Մելքոնյանին,  
քարտուղար`  Յու. Թաթարյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
 

                           ՄԱՐԶՊԵՏ`                                          Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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    Ղեկավարվելով ,,Պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների մասին,, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ  հոդվածի 2-րդ կետի ,,ա,,  ենթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ մայիսի 6-ի     ՆՀ-728 
հրամանագրի  1.6-րդ կետի  դրույթներով և հիմք  ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007թ  նոյեմբերի 30-ի  289-Ն  
որոշմամբ    հաստատված ,,Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի   
մարզպետարանի  ենթակայության  տակ  գտնվող պետական   ոչ  առևտրային 
կազմակերպությունների  և հարյուր  տոկոս  պետությանը  սեփականության  
իրավունքով  պատկանող  բաժնեմաս ունեցող  փակ  բաժնետիրական  
ընկերությունների գործադիր մարմինների  ընտրության /  նշանակման/  մրցութային  
հանձնաժողովի   ձևավորման  կարգի,,  1-ին  կետը և 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 197-Ն որոշմամբ հաստատված<< Առողջապահական պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկես` պետությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահական բաժնետիրական ընկերության 
գործադիր մարմնի ընտրության /նշանակման/ մրցույթի կարգ>>-ի  7-րդ կետը 
                  որոշում եմ` 

    1.Հաստատել 16.12.2012թ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի   
,,Լճաշեն ի ԱԱՊԿ,,   փակ բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի  թափուր պաշտոնի 
համար անցկացվող  մրցութային  հանձնաժողովի  կազմը`  Բազիկյան Վահագն 
/մարզպետի խորհրդական/,  Թաթարյան  Յուրա  /մարզպետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարության պետ/,  Մելքոնյան Աշոտ/մարզպետարանի աշխատակազմի  
առողջապահության և սոցիալական  ապահովության  վարչության պետ/, Խաչատրյան 
Սուրիկ  /մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  
ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության  բաժնի վարիչ/ , Այվազյան 
Մեխակ  /մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  
ապահովության  վարչության առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ/, 
Նիկողոսյան Արամ /,,Սևանի հիվանդանոց ,, պետական փակ բաժնետիրական 
ընկերության  տնօրեն/, Մարգարյան Յուրա /,,Սևանի հիվանդանոց ,, պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերության  տնօրենի տեղակալ/: 
    2. Մրցութային  հանձնաժողովի նախագահ  նշանակել  Վ. Բազիկյանին, քարտուղար`  
Յու. Թաթարյանին: 
    3. Հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի լիազորությունները  համարվում  են  
դադարեցված  մրցույթի    ավարտից  հետո: 
     4.  Սույն  որոշումն ուժի  մեջ է   ստորագրման  պահից: 
 

                           ՄԱՐԶՊԵՏ`                                          Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ<<ԱՍՏՂԱՁՈՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԱԿ   ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ   ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ԵՎ    ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ    ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ 
 
  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-
րդ հոդվածի, <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի,  <<Իրավական ակտերի 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 5-րդ 
մասի ու Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ին ՆՀ-728 
հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթներով  
        որոշում եմ` 
Համաձայն ՀՀ  կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի-ի թիվ 1023-ն որոշման,  
Հայաստանի   Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզպետի 2007 թվականի  
հունիսի 8-ի <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Աստղաձորի առողջության առաջնային 
պահպանման կենտրոն>> փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադրման 
մասին>> թիվ 177-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության  
Գեղարքունիքի մարզի <<Աստղաձորի առողջության առաջնային պահպանման 
կենտրոն >>   փակ բաժնետիրական ընկերության  կանոնադրության   մեջ,   
լրացուցիչ  բաժնետոմսեր  տեղաբաշխելու  միջոցով,  կատարել  հետևյալ 
փոփոխությունները` կանոնադրության 4.2 կետը կարդալ նոր խմբագրությամբ` 
 
<<4.2  Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 50100000(հիսուն 
միլիոն մեկ հարյուր հազար) դրամ, որը կազմում է 5010  (հինգ հազար տաս ) հատ 
10000 (տաս հազար) դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) 
բաժնոտոմսեր; 
Ընկերության կողմից թողարկված բոլոր 5010 բաժնետոմսերը տեղաբաշխված 
են,սեփականության իրավունքով պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը 
և լրիվ վճարված են նրա կողմից: 
Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը հասարակ (սովորական) են, ոչ փաստաթղթային: 
 2. Հաստատել  Հայաստանի   Հանրապետության   Գեղարքունիքի մարզի    
<<Աստղաձորի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> փակ 
բաժնետիրական ընկերության   կանոնադրության   փոփոխությունը: 
 3. <<Աստղաձորի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն >>  փակ 
բաժնետիրական ընկերության   տնօրենին (Գ. Գրիգորյանին)՝  սահմանված  կարգով  



և ժամկետում  ընկերության կանոնոդրության փոփոխությունը  ներկայացնել  
իրավաբանական անձանց   պետական ռեգիստրին՝ գրանցման  համար:                                              
4. Որոշման կատարման      հսկողությունը     վերապահել   մարզպետի  տեղակալ  
Ա. Ղուկասյանին: 
 5. Սույն որոշումն  ուժի մեջ  է  ստորագրման  պահից: 
                           
 
              ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 

 
 
   Ք. Գավառ 
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ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 
 
 
 

    Ղեկավարվելով 2011թ. ,,Պետական  բյուջեի  մասին,, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 01 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 03 ծրագրի ,,4729 
սոցիալական օգնություն դրամական արտահայտությամբ նպաստներ բյուջեից,,  
հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի թիվ  
ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի  դրույթներով 
                  որոշում  եմ` 
    1. Մարզպետարանին հատկացված միջոցներից 300000 /երեք հարյուր հազար/  
դրամ հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի խորհրդի 
անդամների համար տարեմուտի միջոցառում կազմակերպելու նպատակով: 
    2. Մարզպետի  խորհրդական Օ. Չիչոյանին` սահմանված կարգով կատարել 
համապատասխան փաստաթղթային  ձևակերպումներ, գումարը  վճարել  
մարզպետարանի աշխատակազմի     քարտուղարության  վարչատնտեսական  
բաժնի     վարիչ Մ. Սաֆարյանի     միջոցով: 
   3. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է    ստորագրման  պահից: 
 
 
 
 
 
 
       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶՈՒՄ  2012 
ԹՎԱԿԱՆԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ  ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ  ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ  ԵՎ  ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ  
ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒ  ՎԵՐԱՑՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

 
   Ղեկավարվելով  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի  1997թ  մայիսի 6-ի  
ՆՀ-728   հրամանագրի  1.6-րդ  և 1.22-րդ  կետերի  դրույթներով 
   որոշում եմ` 

1. Մարզի  տարածքում հնարավոր   ջրհեղեղների, հեղեղումների, սելավների և 
սողանքների  տեղամասերն  հաշվառելու, անհրաժեշտ   միջոցառումներ 
ձեռնարկելու, արտակարգ   իրավիճակներում  վնասների  նվազեցման  և 
հետևանքների  վերացման  աշխատանքներն  օպերատիվ   կազմակերպելու  
նպատակով  ստեղծել  հանձնաժողով  հետևյալ կազմով՝ 

Ստեփանյան  Գ.   -  մարզպետի տեղակալ,նախագահ 
Բարսեղյան   Մ.   -  մարզային  փրկարարական  վարչության պետ, փ/ծ  գնդապետ 
Հովհաննիսյան Վ.-  մարզպետարանի  աշխատակազմի  գյուղատնտեսության  և 
                              բնապահպանության  վարչության պետ 
Ասատրյան Ի.      -   մարզպետարանի աշխատակազմի  ՏԻ և ՀԳՄՀ  վարչության  
                               պետ 
Կրոյան Բ.            -  մարզպետարանի  աշխատակազմի քաղաքաշինության  
                              վարչության  պետի տեղակալ 
Զոհրաբյան Ա.      – մարզպետարանի  աշխատակազմի քաղաքաշինության 
                              վարչության  ճարտարապետաշինարարական  բաժնի վարիչ 

2. Մարզի  համայնքների ղեկավարներին` 
1 հնգօրյա  ժամկետում  սույն  որոշմամբ  ստեղծված հանձնաժողովին  
ներկայացնել  համայնքի  հեղեղավտանգ, սելավավտանգ, սողանքավտանգ  
տարածքների և  վթարային կամուրջների  վերաբերյալ  տեղեկատվություն և 
առաջարկություններ  հնարավոր  արտակարգ  իրավիճակների  
կանխարգելման և  հետևանքների  վերացման  ուղղությամբ, 
անհրաժեշտության  դեպքում  գործողությունների   ուղղությունները  
ամրագրել  համապատասխան  իրավական ակտերով. 
2 հաշվառել համայնքում  առկա  սարքին   ինժեներական  տեխնիկաները 
/մղաններ, էքսկավատորներ, ինքնաթափեր և այլն/  և ձեռք  բերել  
պայամնավորվածություններ  անհրաժեշտության դեպքում  դրանց  
օգտագործման վերաբերյալ: 

3.  Հանձնաժողովի  նախագահ  Գ.Ստեփանյանին՝  համայնքներից  ստացված  
տեղեկատվության հիման վրա  երկօրյա  ժամկետում  կազմել  պլան-



ժամանակացույց  Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզում 
2012 թվականի  ընթացքում   կանխատեսվող  գարնանային  հեղեղումների, 
վթարային  կամուրջների  և սողանքավտանգ  տարածքներում  սպասվող  
հնարավոր   վտանգների  նվազեցման  և հետևանքների  վերացման  
միջոցառումների  մասին  ու ներկայացնել իմ հաստատմանը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
 
 
 
 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                              Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹԻՎ  05 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 

ՄԱՐԶԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏԻ 
 
Ք. Գավառ                                                                              20.12.2011թ. 
 
         Նախագահում  էր  մարզպետ  Ն. Պողոսյանը, մասնակցում էր մարզի 
խորհրդի 92 անդամներից  83-ը: 
 
             Մասնակցում  էին    մարզպետի        տեղակալներ         Ա. Ղուկասյանը,    
Գ. Ստեփանյանը, մարզպետարանի աշխատակազմի   ղեկավար   Ս. Խլղաթյանը, 
մարզպետարանի  աշխատակազմի  վարչությունների  պետեր, բաժինների  
վարիչներ,   հասարակական կազմակերպությունների   ներկայացուցիչներ: 
 
           Օրակարգում` 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքների սեփական եկամուտների  հավաքագրման 
ցուցանիշների և 2012 թվականի համայնքային բյուջեների հաստատման մասին: 
                       /Զեկ.   Ա. Սահակյան – ֆինանսական և սոցիալ - տնտեսական  
                                                          զարգացման վարչության պետլ/ 
Այլ հարցեր: 



    Մարզխորհրդի  աշխատանքներն  ամփոփեց  մարզպետ  Ն. Պողոսյանը: 
 
    1. Առաջարկել մարզի համայնքների  ղեկավարներին` 
    1) ձեռնարկել միջոցներ համայնքների 2011 թվականի բյուջեների 
կատարողականը ըստ հարկատեսակների հարյուր տոկոս   ապահովելու  
ուղղությամբ  և մինչև ս/թ դեկտեմբերի 25-ը մարզպետարան ներկայացնել 2012 
թվականի  բյուջեների  նախագծերը.  
2) աշնանացան ցորենի  և մյուս մշակաբույսերի  փաստացի 
ցանքատարածությունների  ճշգրտված տվյալները  մինչև ս/թ դեկտեմբերի 25-ը 
ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական ծառայության 
Գեղարքունիքի մարզային գործակալություն. 
3) աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի 2011 
թվականի N 79 կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովին՝  համայնքներում 
առկա անասունների /մանր և խոշոր/ 2012  թվականի համատարած հաշվառումը 
հնարավորինս  ճշգրիտ  իրականացնելու համար: 
 
 
 
 
      ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                           Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 


