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   ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ   
       
361    «ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» 

Բազումի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 5 
362  «ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 2 
փետրվարի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը 17 

363  «ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Գեղասարի համայնքի ավագանու 17 մարտի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 22 

364  «ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Գուգարքի համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2017 թ. N 07-Ն որոշումը 35 

365  «ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 23 
հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 54 

366  «ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Խնկոյանի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2017 թ. N 7-Ն որոշումը 59 

367  «ՀՀ Լոռու մարզի Ծաթերի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» 
Ծաթերի համայնքի ավագանու 17 մարտի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը 71 

368  «ՀՀ Լոռու մարզի Կուրթանի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կուրթանի համայնքի ավագանու 23 
փետրվարի 2017 թ. N 08-Ն որոշումը 84 

369  «ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 10 
հունվարի 2017 թ. N 01-Ն որոշումը 90 

370  «ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Հալավարի համայնքի ավագանու 24 մարտի 2017 թ. N 04-Ն որոշումը 96 

371  «ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 
փետրվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը 116 

372  «ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 20-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 
փետրվարի 2017 թ. N 04-Ն որոշումը 122 

373  «ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ուրասարի համայնքի ավագանու 21 
փետրվարի 2017 թ. N 4-Ն որոշումը 146 

374  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 2 
փետրվարի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը 152 

375  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի 2013-2016 թթ. քառամյա զարգացման ծրագրով 2016 թ. 
իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվութուն» Օձունի 
համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 158 

376  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու կանոնակարգի մասին» Օձունի համայնքի 
ավագանու 26 ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը 166 

377  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի մասին» 
Օձունի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը 185 
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   ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ   
       
378  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 18-ի թիվ 2-Ն 

որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտավազի համայնքի 
ավագանու 27 փետրվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 230 

379  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 54-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 14 
ապրիլի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը 258 

380  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից 
2017 թ. աճուրդային կարգով օտարման առաջարկվող հողամասերի ցուցակը հաստատելու 
մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 287 

381  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2016 թ. մայիսի 10-ի թիվ 19-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 14 
ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը 291 

382  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2016 թ. N 43-Ն 
որոշումը 292 

383  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 53-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 23 
փետրվարի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 343 

384  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 357 

385  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի համայնքի 2017 թ. բյուջեն նոր խմբագրությամբ հաստատելու 
մասին» Գողթի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2017 թ. N 4-Ն որոշումը 366 

386  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունու համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 16-ի թիվ 3-Ն և թիվ 
4-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովունու համայնքի 
ավագանու 2 փետրվարի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը 394 

387  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունու համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 70-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովունու համայնքի ավագանու 28 
փետրվարի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 403 

388  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունու համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 70-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովունու համայնքի ավագանու 18 
ապրիլի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը 432 

389  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 74-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովունու համայնքի ավագանու 18 
ապրիլի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը 461 

390  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 75-
Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 27 
ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը 498 

391  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 36-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 13 
մարտի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 505 

392  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Նուռնուսի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 57-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նուռնուսի համայնքի ավագանու 13 
հունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը 509 

393  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Նուռնուսի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 56-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Նուռնուսի համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2017 թ. N 04-Ն 
որոշումը 543 

394  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ 47-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 12 
ապրիլի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը 548 

395  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 40-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաբերի համայնքի ավագանու 27 մարտի 
2017 թ. N 9-Ն որոշումը 573 

396  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի վարչական տարածքում 2017 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ջրառատի համայնքի 
ավագանու 16 մարտի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 581 



397  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 73-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 10 
մարտի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 588 

398  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 63-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 
2017 թ. N 16-Ն որոշումը 627 

       
   ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ   
       
399  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 68-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 24 
հունվարի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը 680 

400  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 68-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի 
ավագանու 15 մարտի 2017 թ. N 7-Ն որոշումը 683 

401  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 64-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի 
ավագանու 15 մարտի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը 685 

402  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն համարվող բնակավայրի 
հողերից կառուցապատման նպատակով, աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու, օտարման 
մեկնարկային գինը և պայմանները հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 
15 մարտի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 693 

403  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 68-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 14 
ապրիլի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը 695 

404  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրի 
հողերից կառուցապատման նպատակով, աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու, օտարման 
մեկնարկային գինը և պայմանները հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 
14 ապրիլի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 696 

405  «ՀՀ Շիրակի մարզի Կամոյի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 23-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կամոյի համայնքի 
ավագանու 20 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 698 

406  «ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Սառնաղբյուրի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2016 թ. N 41-Ն որոշումը 700 

       
   ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ   
       
407  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Ախլաթյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային 

կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Ախլաթյանի 
համայնքի ավագանու 17 մարտի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 704 

408  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի համայնքի ավագանու 21.12.2016 թ. թիվ 47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնաձորի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2017 
թ. N 3-Ն որոշումը 712 

409  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Վանեքի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Վանեքի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2016 թ. N 30-Ն 
որոշումը 734 

410  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Վանեքի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանեքի 
համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 766 

411  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Վանեքի համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաշվետվություն հաստատելու 
մասին» Վանեքի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը 775 

412  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Տավրուսի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագրի 
հաստատման մասին» Տավրուսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2016 թ. N 19-Ն 
որոշումը 777 

413  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Ույծի համայնքի 2017-2021 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագիրը հաստատելու մասին» Ույծի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2016 թ. N 29-Ն 
որոշումը 804 

       
   ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ   
       
414  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձորի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և 833 



վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ագարակաձորի համայնքի ավագանու 17 
հունվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 

415  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձորի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աղավնաձորի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 
2017 թ. N 4-Ն որոշումը 838 

416  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հաստատման մասին» 
Աղավնաձորի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը 842 

417  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արփիի համայնքի ավագանու 25.11.2016 թ. թիվ 34-Ն որոշումը ուժը 
կորցրած ճանաչելու և տեղական տուրքերի ու վճարների 2017 թ. նոր դրույքաչափերը 
սահմանելու մասին» Արփիի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 845 

418  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Խաչիկի համայնքի վարչական տարածքում 2017 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչիկի համայնքի ավագանու 
23 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 850 

419  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» 
Շատինի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 857 

420  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շատինի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2017 թ. N 
3-Ն որոշումը 860 

421  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի համայնքապետարանի աշխատակազմի նոր 
խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Շատինի համայնքի ավագանու 6 
մարտի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 865 

       
   ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ   
       
422  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 
2017 թ. N 2-Ն որոշումը 873 

423  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2017 թ. N 3-Ն 
որոշումը 878 

424  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքային բյուջեում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2017 թ. N 01-Ն որոշումը 917 

425  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 20 
ապրիլի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 919 

426  «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2017 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու 
մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը 922 

427  «ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքարի համայնքի 2017 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերում փոփոխություն կատարելու մասին» Գանձաքարի համայնքի ավագանու 
18 հունվարի 2017 թ. N 05-Ն որոշումը 928 

428  «ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Կողբի 
համայնքի ավագանու 31 մարտի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 933 

429  «ՀՀ Տավուշի մարզի Չորաթանի համայնքի 2017 թ. համայնքային բյուջեն հաստատելու 
մասին» Չորաթանի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 934 

  
  

 


