
 
  

 
Մաս 4 

  
    ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ     
         
    Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
530      «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 

105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 10 հ ունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը     7 

531   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 
105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 30 հունվարի 2017 թ. N 09-Ն որոշումը   46 

532   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 10-ի թիվ 02-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 30 հունվարի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը   47 

533   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 
105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 7 ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   48 

534   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 
105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 21 ապրիլի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը   49 

535   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ 
87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի 
ավագանու 21 ապրիլի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը   51 

536   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 
81-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 21 
ապրիլի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը   54 

          
    Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
537   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2016 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 20 հունվարի 
2017 թ. N 03-Ն որոշումը   55 

538   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 
պահուստային ֆոնդից հատկացում կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 20 հունվարի 2017 թ. N 04-Ն որոշումը   81 

539   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 
175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 20 հունվարի 2017 թ. N 05-Ն որոշումը   82 

540   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ֆոնդային մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 
8 փետրվարի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը   120 

541   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 
8 փետրվարի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը   121 

542   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 
175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 20 մարտի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   122 
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543   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 
20 մարտի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը   123 

544   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 
12 ապրիլի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը   124 

545   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 
175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի 
ավագանու 12 ապրիլի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը   125 

          
    Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
546   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 

պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 16 հունվարի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը   127 

547   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 31 հունվարի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը   128 

548   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեի կատարման 
մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը   136 

549   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Չարենցավանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը   172 

550   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի 
պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը   173 

551   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2007 թ. մարտի 21-ի թիվ 
11(12/9)-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   174 

552   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 14 ապրիլի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը   175 

553   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Չարենցավանի համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   182 

554   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2017 թ. N 24-Ն 
որոշումը   184 

555   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի վարչական տարածքում հանրային 
սննդի կազմակերպման կանոնները հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի 
ավագանու 25 մայիսի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը   223 

556   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին 
գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» Չարենցավանի 
համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը   226 

          
    ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ     
          
    Գյումրու համայնքի ավագանու որոշումները     
          
557   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 10 մարտի 2017 թ. N 4-Ն որոշումը   231 

558   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն 
աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 10 մարտի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   262 

559   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Շիրակի փողոց, 
թիվ 11/29 հասցեի հողամասը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և 
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային չափը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 10 մարտի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը   264 

560   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող առանձնացված   265 



հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի 
վարձավճարների մեկնարկային չափերը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 10 մարտի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 

561   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Գորկու (Շիրազի) 
փողոց, թիվ 17 հասցեի կիսանկուղը աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գինը 
հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 10 մարտի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը   267 

562   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 7 
ապրիլի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը   268 

563   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն 
աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 7 ապրիլի 2017 թ. N 39-Ն որոշումը   291 

564   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 5 
մայիսի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը   293 

565   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Կայարանամերձ 
հրապարակ, թիվ 3 հասցեի շինություններն ու հողամասը մրցույթով կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրելու և հողամասի վարձավճարի մեկնարկային չափ սահմանելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 5 մայիսի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը   316 

566   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ Ռիժկովի փողոց, 
թիվ 6/10 հասցեի հողամասը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և 
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային չափը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի 
ավագանու 5 մայիսի 2017 թ. N 53-Ն որոշումը   317 

567   «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի Շչերբինայի փողոցի թիվ 1/7 հասցեի հողամասը 
մրցույթով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու և հողամասի վարձավճարի 
մեկնարկային չափը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 5 մայիսի 2017 
թ. N 54-Ն որոշումը   318 

          
    ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ     
          
    Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
568   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2017 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման 

մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 28 ապրիլի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   319 
          
    Կապանի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
569   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 97-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի 
ավագանու 29 դեկտեմբերի 2016 թ. N 84-Ն որոշումը   248 

          
    Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
570   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման 

ընթացքի մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը   359 
571   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն 
հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը   374 

572   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» 
Մեղրիի համայնքի ավագանու 25 ապրիլի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը   378 

573   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն 
հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 4 մայիսի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը   382 

          
    Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
574   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2016 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը   319 



հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 07-Ն 
որոշումը 

575   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 14 
մարտի 2017 թ. N 08-Ն որոշումը   348 

576   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 52-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 14 
մարտի 2017 թ. N 09-Ն որոշումը   359 

577   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 52-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 14 
ապրիլի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը   374 

578   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի 
ավագանու 14 ապրիլի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը   378 

579   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 64-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 14 
ապրիլի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   382 

580   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 30 
մայիսի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը   319 

          
    Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
581   «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 52-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 
28 ապրիլի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը   549 

          
    ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ     
          
    Ջերմուկի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
582   «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 

Ջերմուկի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը   556 
          
    ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ     
          
    Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
583   «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2016 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 3 մարտի 2017 թ. 
N 12-Ն որոշումը   594 

584   «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի 
ավագանու 26 ապրիլի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը   599 

          
    Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը     
          
585   «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 49-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի 
ավագանու 28 ապրիլի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը   604 

          
    Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումները     
          
586   «ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2017 թ. N 02-Ն 
որոշումը   607 

587   «ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային 
մասում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 25 
հունվարի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը   608 

588   «ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2017 թ. տեղական տուրքերի և   610 



վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 09.12.2016 թ. թիվ 39-Ն որոշումը չեղյալ 
համարելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2017 թ. N 05-Ն 
որոշումը 

          
    ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ     
          
589   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը   615 
590   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2017 թ. N 05-Ն 
որոշումը   662 

591   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամբերդի համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Ամբերդի համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն 
որոշումը   700 

592   «ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներին «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամբերդի համայնքի 
պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու կարգը հաստատելու մասին» Ամբերդի 
համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   742 

593   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա զարգացման 
ծրագիրը հաստատելու մասին» Բամբակաշատի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 
2017 թ. N 2-Ն որոշումը   745 

594   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա զարգացման 
ծրագիրը հաստատելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2017 թ. 
N 2-Ն որոշումը   807 

595   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 
27-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դալարիկի համայնքի 
ավագանու 26 հունվարի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը   837 

596   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2016 թ. մարտի 18-ի 
թիվ 07-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 
26 հունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը   839 

597   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի գյուղական 2017-2021թթ. զարգացման հնգամյա 
ծրագիրը հաստատելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2017 թ. N 
04-Ն որոշումը   840 

598   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 49-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի 
ավագանու 28 ապրիլի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը   879 

599   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքի ավագանու կանոնակարգի ընդունման և 
2013 թ. հունվարի 16-ի թիվ 2-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Փարաքարի 
համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը   922 

600   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Փարաքարի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2017 թ. N 8-Ն 
որոշումը   933 

  
  
  
  

 


