
 

ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ 
 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 
 

 

1. Աշտարակ համայնքի ավագանու արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու  մասին: 
/Զեկուցող` Թ. Շահվերդյան/ 

2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի տնտեսական և 
սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեից 
սուբվենցիայի ստացման  հայտերին համաձայնություն  տալու մասին: 

/Զեկուցող` Շ. Վահանյան/ 
3. Կարբի համայնքի զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելու մասին: 

/Զեկուցող` Շ. Վահանյան/ 
4. <<Աշտարակի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում>> համայնքային հիմնարկի 

կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ ընդունելու մասին: 
/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 

5. Լուծարային գործընթացում գտնվող համայնքային ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների լուծարման հաշվեկշիռները հաստատելու մասին: 

/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 
 

6. Լուծարային գործընթացում գտնվող համայնքային ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների գույքն ընդունելու և դուրսգրման ենթակա գույքի կազմը հաստատելու 
մասին: 

/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 
7․ <<Արագածոտն>> ջրօգտագործողների ընկերությանը Արուճ գյուղի վարչական ղեկավարի 

նստավայրից անհատույց օգտագործման համար տարածք տրամադրելու մասին: 
/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 

8․ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Աշտարակ համայնքի ավագանու 01.02.2022թ. 
N 6-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 
9․ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Աշտարակ համայնքի ավագանու 10.06.2022թ. 

N 85-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
/Զեկուցող` Ս․ Սահակյան/ 

10․ Հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու  մասին: 
/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 

11․ Հողամասերի փոխանակություն կատարելու մասին: 
/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 

12 . Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը  ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին։  
/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 

13․ Աշտարակ համայնքի Ոսկեվազ գյուղում 2021թ. կառուցված համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող գազատարի հատվածներն անհատույց օգտագործման իրավունքով <<Գազպրոմ 
Արմենիա>> ՓԲԸ-ին շահագործման հանձնելու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
 

14․ Աշտարակ համայնքի Փարպի գյուղում 2021թ. կառուցված համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող գազատարի հատվածներն անհատույց օգտագործման իրավունքով <<Գազպրոմ 
Արմենիա>> ՓԲԸ-ին շահագործման հանձնելու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
 



 
 
15․ Աշտարակ համայնքի Ուջան գյուղում 2021թ. կառուցված համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող գազատարի հատվածներն անհատույց օգտագործման իրավունքով <<Գազպրոմ 
Արմենիա>> ՓԲԸ-ին շահագործման հանձնելու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
 

16․ Աշտարակ համայնքի Աղձք, Արուճ, Սաղմոսավան, Օհանավան և Արտաշավան բնակավայրերում 
այգեգործական թաղամասերի և Օշական  բնակավայրում փակուղու համարակալման մասին: 

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
17․ Հայաստանի Հանրապետության Աշտարակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

հողամասը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին։  
/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 

18․ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Ոսկեվազ և Փարպի բնակավայրերում հողամասերի 
նպատակային նշանակության փոփոխությունը հաստատելու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
 

19․ Գյուղատնտեսական արտադրական շենք-շինությունների կառուցման նպատակով հողամասերի 
նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
20. Հայաստանի Հանրապետության  և Աշտարակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող որոշ 

հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու և վարձակալության իրավունքով տրամադրելու  
թույլտվություն տալու մասին։  

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
21. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքները   

Հյուսիս-Հարավ ներդրումային ծրագիր-ծրագիր 2-ի շրջանակներում հանրության գերակա շահերի 
ապահովման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությանը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին: 

/Զեկուցող` Ս. Թումասյան/ 
 

22․ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Աշտարակ համայնքի ավագանու երրորդ 
նստաշրջանի երկրորդ  նիստի օրը սահմանելու մասին: 

/Զեկուցող` Ս. Սահակյան/ 
 
 
 
 
 

 
 

            ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                     Ս. Ս Ա Հ Ա Կ Յ Ա Ն 


