
 
Մաս 4 

  
  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ   
       
273     «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերը 

հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 
2-Ն որոշումը 7 

274  «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն 
հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 
3-Ն որոշումը 8 

275  «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում աղբահանության վճարի 
չափի սահմանման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 
2018 թ. N 9-Ն որոշումը 11 

       
   ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ   
       
276  «ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 29-Ն որոշումը 12 

277  «ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու 
մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը 18 

278  «ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու 
մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 55-Ն որոշումը 27 

279  «ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 58-Ն որոշումը 30 

280  «ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 29 
նոյեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 34 

281  «ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Գետափնյայի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը 40 

282  «ՀՀ Արարատի մարզի Դիտակի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դիտակի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 27-Ն որոշումը 45 

283  «ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 30-Ն որոշումը 51 

284  «ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Դեղձուտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը 58 

285  «ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 30-Ն որոշումը 63 

286  «ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Մրգավանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը 67 

287  «ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 
կատարողականի մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն 
որոշումը 70 

       
   ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ   
       
288  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի կողմից 2018 թ. ընթացքում մատուցվող 73 

http://www.arlis.am/VL/Downloads/2018/2018-1-4.pdf�
http://www.arlis.am/VL/Downloads/2018/2018-1-4.pdf�


ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» 
Արտիմետի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը 

289  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի վարչական տարածքում տեղական 
տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտիմետի 
համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը 75 

290  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և 
վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 
30 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 80 

291  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 
29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի 
համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը 84 

292  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուկաշինի համայնքի 
ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 126 

293  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի 2018 թ. հաստատված բյուջեում 
փոփոխություն կատարելու մասին» Խանջյանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. 
N 5-Ն որոշումը 136 

294  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 172 

295  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2017 թ. ապրիլի 14-ի թիվ 14-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 
2017 թ. N 38-Ն որոշումը 216 

296  «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Նորավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը 223 

       
   ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ   
       
297  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասարի համայնքի նորընտիր ավագանու կանոնակարգը 

հաստատելու մասին» Գեղամասարի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն 
որոշումը 258 

298  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերի մասին» Գեղարքունիքի համայնքի ավագանու 1 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 26-Ն որոշումը 275 

299  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դդմաշենի համայնքի 
ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 277 

300  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 
թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 38-Ն որոշումը 282 

301  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Զովաբերի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը 287 

302  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 13 
նոյեմբերի 2017 թ. N 60-Ն որոշումը 297 

303  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու 
մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը 300 

304  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի համայնքի վարչական տարածքում ընթացիկ 
տարվա տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» 
Ծովագյուղի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը 308 

305  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն 
հաստատելու մասին» Ծովագյուղի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն 
որոշումը 312 

306  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 
միասնական դրույքաչափերի հաստատման մասին» Կարմիրգյուղի համայնքի ավագանու 
11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը 317 

307  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Նորատուսի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը 322 

308  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու 
մասին» Շողակաթի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 364 



309  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի, 
վճարների տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի 
համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը 378 

310  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի նախագիծը 
հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն 
որոշումը 383 

311  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Վաղաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը 393 

312  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2018 թ. աղբահանության վճարի 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 
2018 թ. N 7-Ն որոշումը 406 

       
   ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ   
       
313  «ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 9 
նոյեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը 409 

314  «ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դարպասի 
համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը 415 

315  «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2017 թ. N 1-Ն որոշումը 446 

316  «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լոռի Բերդի 
համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը 468 

317  «ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խնկոյանի 
համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը 492 

318  «ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Շնողի 
համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 518 

319  «ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 
ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 
6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 532 

320  «ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների 
կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի 
ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը 546 

321  «ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 13-Ն որոշումը 557 

322  «ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 
Սարչապետի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը 571 

323  «ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 29 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը 588 

324  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Օձունի 
համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 594 

325  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 18 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 609 

326  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի 
նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական 
նշանակության հողամասերը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Օձունի համայնքի 
ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը 617 

327  «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Օձունի 
համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 619 

       
   ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ   
       
328  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 27 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը 621 

329  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 34-Ն 
որոշումը փոփոխելու մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն 627 



որոշումը 
330  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 5 
փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը 650 

331  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 46-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 
16 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը 663 

332  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 42-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգելի համայնքի ավագանու 
10 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը 675 

333  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի համայնքի 2018 թ. բյուջեն նոր խմբագրությամբ հաստատելու 
մասին» Գողթի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը 702 

334  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 
10 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը 728 

335  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 59-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կամարիսի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 
2018 թ. N 3-Ն որոշումը 769 

336  «ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 54-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կամարիսի համայնքի ավագանու 
18 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը 793 

       
   ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ   
       
337  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» 

Ախուրյանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 798 
338  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը 813 

339  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի 
համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը 829 

340  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի 
համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը 841 

341  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը 852 

342  «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի «Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կաթսայատան զբաղեցրած 0.014268 
հեկտար հողամասը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերելու մասին» Ախուրյանի 
համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 862 

343  «ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի 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» Անիի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը 863 

344  «ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի տարեկան հաշվետվության մասին» Անիի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 
2018 թ. N 2-Ն որոշումը 867 

345  «ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Անիի 
համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը 872 

346  «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների 
իրականացման և այդ նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման 
կարգը սահմանելու մասին» Աշոցքի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 64-Ն 
որոշումը 877 

347  «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի 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» Աշոցքի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը 881 

348  «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 21-Ն 885 



որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Աշոցքի համայնքի 
ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը 

349  «ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2016 թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 21-Ն 
որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արևշատի համայնքի ավագանու 12 
դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը 887 

350  «ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արևշատի 
համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը 896 

       
   ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ   
       
351  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17/11/2017 թ. թիվ 26-Ն որոշումը 

նոր խմբագրությամբ շարադրելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 29-Ն որոշումը 899 

352  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2017 թ. բյուջեում հոդվածային 
վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 
2017 թ. N 30-Ն որոշումը 904 

353  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 
2018 թ. N 3-Ն որոշումը 907 

354  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 
Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը 909 

355  «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի2018 թ. 
N 6-Ն որոշումը 913 

       
   ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ   
       
356  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» 

Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը 919 
357  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2017-2021 թթ. համալիր զարգացման 

ծրագիրը հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. 
N 04-Ն որոշումը 921 

358  «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2018 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու 
մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը 977 

359  «ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետահովտի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 
2017 թ. N 30-Ն որոշումը 984 

360  «ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու 
մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը 988 

361  «ՀՀ Տավուշի մարզի Ենոքավանի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ենոքավանի համայնքի 
ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը 999 

362  «ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 
5 դեկտեմբերի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը 1000 

363  «ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» 
Կողբի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը 1009 

364  «ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու 
մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը 1018 

365  «ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» 
Վազաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը 1047 

  
  
  

 


