
  

 
Մաս 2 

  
    ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ 

        
      Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները 
         
  104   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 2-Ն որոշումը   9 

105   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի սեփականություն համարվող որոշ 
հողամասեր կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» Աշտարակի 
համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը   61 

106   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 
2018 թ. N 2-Ն որոշումը   63 

107   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու 
մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը   91 

      
      Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  108   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 47-Ն որոշումը   143 

109   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն 
կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 48-Ն 
որոշումը   145 

110   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի 
համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը   177 

111   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
շինությունների վարձակալության վճար սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի 
ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 53-Ն որոշումը   187 

112   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու 
մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 54-Ն որոշումը   188 

113   «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը 
կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին» Թալինի համայնքի 
ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 57-Ն որոշումը   220 

      
      ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 
        
      Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  114   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 
թ. N 40-Ն որոշումը   221 

115   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության և 
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 
պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովելու նպատակով 2018 թ. 
նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 
24 նոյեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը   222 
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116   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքային ենթակայության թիվ 1,2,3 
մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների և «Արվեստի միջնակարգ դպրոց» հաճախող 
սաների համար 2018 թ. գանձվող վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 
նոյեմբերի 2017 թ. N 42-Ն որոշումը   224 

117   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 
թ. N 43-Ն որոշումը   225 

118   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային 
մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի 
ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը   229 

119   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի ավագանու 21.11.2017 թ. թիվ 43-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 52-Ն որոշումը   231 

120   «ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում 
փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 53-Ն որոշումը   235 

      
      Արտաշատի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  121   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսային մասի 

առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի 
ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը   236 

122   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսային և եկամտային 
մասերում առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի 
համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 60-Ն որոշումը   237 

123   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշատի համայնքի 
ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը   242 

124   «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Արտաշատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը   249 

      
      Մասիսի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  125   «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 7 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 112-Ն որոշումը   271 

126   «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի 
համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 120-Ն որոշումը   280 

      
      ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 
        
      Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  127   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ավագանու 08.12.2016 թ. որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 
թ. N 128-Ն որոշումը   300 

128   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Արմավիրի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 140-Ն որոշումը   304 

      
      Էջմիածնի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  129   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 

սահմանման մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 74-Ն 
որոշումը   362 

130   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ», 
ՀՈԱԿ «Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» և «Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 
2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների դահլիճների վարձակալության վճարների չափերը 
սահմանելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 75-Ն 
որոշումը   371 

131   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Թիվ 1 մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի դահլիճների   372 



վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի համայնքի 
ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 76-Ն որոշումը 

132   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ» 
ՀՈԱԿ-ի պարասրահների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» 
Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 77-Ն որոշումը   373 

133   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 34-
Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 
նոյեմբերի 2017 թ. N 78-Ն որոշումը   375 

134   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» 
Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 85-Ն որոշումը   377 

      
      Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը 
        
  135   «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 2 

նիստի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի 
ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը   378 

      
      ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 
        
      Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը 
        
  136   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի 

վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 7 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 89-Ն որոշումը   408 

      
      Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  137   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը   420 
138   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու 

մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   421 
      

      Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  139   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 23-ի թիվ 

5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդենիսի համայնքի 
ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը   440 

140   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքում բաց լսումների և (կամ ) 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» 
Վարդենիսի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը   457 

141   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմնի ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Վարդենիսի 
համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը   468 

142   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Վարդենիսի քաղաքային համայնքի 
ավագանու 15.04.2016 թ. թիվ 24-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
Վարդենիսի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը   478 

      
      ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 
        
      Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  143   «ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» 

Ալավերդու համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը   494 
144   «ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և 

վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 27 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը   512 

      
      Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը 
        
  



145   «ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 
26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը   520 

      
      Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  146   «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և 

վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 14 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը   526 

147   «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների 
հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու 
մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը   533 

148   «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սպիտակի 
համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 71-Ն որոշումը   537 

      
      Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  149   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. մարտի 31-ի «Վանաձորի 

համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 107-Ն 
որոշումը   550 

150   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի 
համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 109-Ն որոշումը   553 

151   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 1364-Ն 
որոշումը   630 

152   «Վանաձորի քաղաքային համայնքի «Հաշվապահ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության աշխատակազմի աշխատակիցների 2009 թ. թվաքանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Վանաձորի 
համայնքի ղեկավարի 8 մայիսի 2009 թ. թիվ 438-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1407-Ն որոշումը   632 

153   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1508-Ն 
որոշումը   633 

154   «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն 
կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1522-Ն 
որոշումը   635 

      
      Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  155   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 

ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի 
ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը   637 

156   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների 
կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի 
ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը   649 

157   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը   658 

158   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի 
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և 
դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 
26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը   669 

159   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի 
համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   673 

160   «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական վճարների արտոնություններ և 
արտոնությունները կիրառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը սահմանելու մասին» 
Տաշիրի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը   695 

      
  



    ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 
        
      Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  161   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեով նախատեսված վարչական 

մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի համայնքի 
ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 106-Ն որոշումը   698 

162   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 107-Ն որոշումը   699 

163   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքում 2018 թ. տեղական վճարների 
դրույքաչափերը և արտոնությունները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի 
ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 108-Ն որոշումը   705 

164   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը և արտոնությունները սահմանելու մասին» 
Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 109-Ն որոշումը   715 

165   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 2018 թ. 
վարձավճարների տարեկան չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 
19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 110-Ն որոշումը   723 

166   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 
կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը սահմանելու 
մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 111-Ն որոշումը   724 

167   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող, 
վարձակալության տրվող բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների 2018 թ. վարձավճարների 
չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 
112-Ն որոշումը   726 

168   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Աբովյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 115-Ն որոշումը   728 

169   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2017 թ. N 02-Ն 
որոշումը   746 

170   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ 
տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 
10 հունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը   777 

171   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի 
ավագանու 10 հունվարի 2017 թ. N 04-Ն որոշումը   787 

172   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 115-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 
22 հունվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը   790 

      
      Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  173   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու 

մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը   811 
174   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի, անվանումների 
ու ձևավորման կարգի հաստատման մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 23 
նոյեմբերի 2017 թ. N 08-Ն որոշումը   825 

175   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում վերաբաշխում 
կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն 
որոշումը   837 

176   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի 
ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը   840 

177   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» 
Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը   855 

178   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին 
գովազդի տեղադրման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի   866 



համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը 
179   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի 

տեսակները ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի 
ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը   874 

180   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում 2018 թ. տեղական վճարների 
տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի 
ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը   880 

181   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության 
վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը   884 

182   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» 
Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը   886 

183   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 
199-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի 
ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը   887 

184   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը   890 

      
      Եղվարդի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  185   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» 

Եղվարդի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը   914 
186   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղվարդի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 62-Ն որոշումը   931 

187   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Եղվարդի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը   946 

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

105-Ն մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը   966 

189   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը 
աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի 
համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 79-Ն որոշումը   968 

190   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 85-Ն որոշումը   969 

191   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու 
մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 87-Ն որոշումը   979 

      
      Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները 
        
  192   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի արտադպրոցական եվ 

նախադպրոցական կրթություն իրականացնող ՀՈԱԿ-ների սաների համար ծնողական 
վարձավճարի զեղչեր սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 77-Ն որոշումը   1020 

193   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմինների կազմը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 78-Ն որոշումը   1021 

194   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի 
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի 
եվ դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
կարգը սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 
թ. N 81-Ն որոշումը   1025 

195   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 
բազմաբնակարան շենքերի պահպանման պարտադիր նորմերի շրջանակներում 
իրականացվող աշխատանքների համար (բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային    1030 



սեփականության պահպանման պարտադիր նորմեր) անհրաժեշտ վճարների չափերը 
հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 
84-Ն որոշումը 

196   «ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքում տեղական տուրքերի 2018 թ. 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 88-Ն որոշումը   1032 

 


