
 
Մաս 3 

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

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 130-Ն որոշումը 7 

198  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն 
աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 140-Ն որոշումը 32 

199  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 199-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 141-Ն որոշումը 34 

200  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և 
վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու և Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 217-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գյումրու 
համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 146-Ն որոշումը 36 

201  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 21 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 152-Ն որոշումը 52 

202  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գյումրու 
համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 153-Ն որոշումը 77 

203  «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն 
աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 155-Ն որոշումը 122 

       
   ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ   
       
   Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
204  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 28 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը 124 

205  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի 
համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 68-Ն որոշումը 134 

       
   Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
206  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն 

ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 7-Ն որոշումը 154 

207  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 82-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի 
ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 171 

208  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի 
համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 179 

       
   Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները   
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209  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 110-Ն որոշումը 208 

210  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 37-Ն և 
թիվ 39-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 113-Ն որոշումը 212 

211  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 117-Ն որոշումը 213 

212  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 118-Ն որոշումը 231 

213  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 2018 
թ. օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, հրապարակային սակարկությունների 
վարձավճարների և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Մեղրիի 
համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 119-Ն որոշումը 233 

214  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 129-Ն որոշումը 235 

215  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի 
ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 131-Ն որոշումը 239 

216  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի 
համայնքի ավագանու 29 դեկտեմբերի 2017 թ. N 134-Ն որոշումը 245 

       
   Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
217  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի 
ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը 287 

218  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը 289 

219  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի 
ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 301 

220  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի 
համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը 309 

221  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող 
գույքի կառավարման և ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերի կարգը հաստատելու 
մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 319 

222  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ 
գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ 
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր 
բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը 325 

223  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 
(հողամասերի, շենքերի և շինությունների) օտարման 2018 թ. ծրագիրը հաստատելու 
մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը 329 

224  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում տնային կենդանիներ պահելու 
համաքաղաքային կանոնները հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը 331 

225  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի 
համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 337 

       
   Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները   



       
226  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 58-

Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 367 

227  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի 
համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը 373 

228  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկման և 
հաստատման, բյուջեի վերանայման, կատարման վերահսկողության, 
հաշվետվությունների քննարկման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի 
համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը 384 

229  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկման, 
հաստատման և վերանայման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը 390 

230  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող 
գույքի կառավարման և ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերի կարգը հաստատելու 
մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 394 

231  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի, վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը 402 

232  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 
2018 թ. գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի 
ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը 417 

233  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին մատուցված ծառայությունների դիմաց 
գանձվող վճարների չափը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը 419 

234  «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը 423 

       
   ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ   
       
   Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
235  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 

թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 21 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը 439 

236  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի 2018 թ. համայնքային բյուջեն հաստատելու մասին» 
Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը 444 

       
   Ջերմուկի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
237  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 
2018 թ. N 2-Ն որոշումը 479 

238  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 
հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը 482 

239  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» 
Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը 494 

240  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 
քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների 
իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին 
ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» 
Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը 533 

241  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի 
ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը 537 

242  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն 
ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանելու 
մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը 540 



243  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 13-Ն 
որոշումը 545 

244  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ 
տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 
19 հունվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը 584 

       
   ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ   
       
   Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
245  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. 

դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 
12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը 594 

246  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների սաների համար 2018 թ. վարձավճարներ սահմանելու մասին» 
Այրումի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 79-Ն որոշումը 598 

247  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի 
ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 90-Ն որոշումը 599 

248  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի 
համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 94-Ն որոշումը 604 

249  «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 22 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 95-Ն որոշումը 609 

       
   Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
250  «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 
22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը 614 

251  «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» 
Բերդի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը 622 

       
   Դիլիջանի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
252  «ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և 

վճարների ըստ գոտիավորման հաստատման և դրույքաչափերի սահմանման մասին» 
Դիլիջանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 103-Ն որոշումը 657 

253  «ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դիլիջանի 
համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 135-Ն որոշումը 669 

       
   Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները   
       
254  «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերի սահմանման մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 
թ. N 61-Ն որոշումը 721 

255  «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի 
ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը 725 

256  «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի վարչական սահմաններում վարձակալությամբ 
օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» 
Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 63-Ն որոշումը 728 

257  «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների 
աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի 
ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը 729 

258  «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի տարեկան եկամուտների ու 
ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 25 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 69-Ն որոշումը 730 

       



   Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումը   
       
259  «ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերի սահմանման մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 1 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 76-Ն որոշումը 734 

       
   ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ   
       
260  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. 

տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աղավնատան 
համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը 742 

261  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի 
«Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 հունվարի 
2018 թ. N 2-Ն որոշումը 752 

262  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 հունվարի 
2018 թ. N 4-Ն որոշումը 789 

263  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արագածի համայնքի 
ավագանու 8 դեկտեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը 793 

264  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու վերաբերյալ» 
Արագածի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը 797 

265  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-
Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 
հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը 874 

266  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2017 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 57-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 
հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը 924 

267  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի 
«Բերքաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 
2018 թ. N 5-Ն որոշումը 931 

268  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 
11-Ն նիստի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի 
համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը 376 

269  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հացիկի 
համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը 1027 

270  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու և 2015 թ. 
դեկտեմբերի 16-ի թիվ 58-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մյասնիկյանի 
համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 72-Ն որոշումը 1034 

271  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերը մրցութային կարգով, վարձակալության իրավունքով տրամադրելու մասին» 
Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը 1044 

272  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի 
ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը 1047 

  

  
 


