
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

27 նոյեմբերի 2018 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1/2Ա 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  1-ԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  49  անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը։ 
 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

քաղաքապետի խորհրդականները, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարի տեղակալը, աշխատակազմի իրավաբանական, կազմակերպական վարչությունների և 
քարտուղարության պետերը։ 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը 

տեղեկացրեց, որ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ընտրական ցուցակով 
ընտրված Երևան քաղաքի ավագանու անդամ Արամ Մանուկյանը դիմում է ներկայացրել ավագանու 
անդամի պաշտոնից հրաժարվելու մասին:  

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 24.11.2018թ. արձանագրության համաձայն՝  
Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարած ավագանու անդամի մանդատը տրվել է Իմ քայլը կուսակցությունների 
դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու՝ Նուարդ Վարդանյանին: 
 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2018 թվականի 
նոյեմբերի 27-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է հանդիսանում 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևան քաղաքում Ռաֆայել Լեմկինի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին: 
2) Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին: 
3) Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 
4) Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին: 
5) Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու 

մասին: 
6) Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին: 
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  1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքում Ռաֆայել Լեմկինի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին։ 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպական վարչության 

պետ Արմինե Վարդանյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքում Ռաֆայել Լեմկինի անվամբ փողոց 
անվանակոչելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարց 
ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց գլխադասային 

հանձնաժողովի նախագահ Ս. Մկրտչյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 

անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 

       1. Դավիթ Խաժակյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
2.   Անի Սամսոնյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
3.    Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
«Երևան քաղաքում Ռաֆայել Լեմկինի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին» ավագանու 

որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական Կ. Արեյանը: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Բաղրամյան պողոտայի 1-ին 
փակուղին անվանակոչել իրավագետ, «ցեղասպանություն» եզրույթի հեղինակ Ռաֆայել Լեմկինի 
փողոց: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`46 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

 2. ԼՍԵՑԻՆ - Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին։ 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ  Հայկ Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 2 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1.Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
2.Վահագն Գրիգորյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ  Հ. Սարգսյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 
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Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու համար 
ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 

      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակով ձեռքբերվող 
աուդիտորական ծառայության տեխնիկական բնութագիրը՝ համաձայն հավելվածի։ 

2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝  համաձայն  «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասի՝ մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսելը, «Գնումների մասին» օրենքի      
20-րդ հոդվածով սահմանված  բաց մրցույթի կիրառմամբ գնում կատարելու ձևով, կազմակերպել 
աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացը՝ սույն որոշման 2-րդ կետով 
հաստատված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  49  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`49 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

 3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ  Հայկ  Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 10 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Հռիփսիմե Առաքելյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
2. Գայանե Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Կարեն Անտաշյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5. Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6. Էդուարդ Ավետիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8. Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 
9. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
10. Սերգեյ Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ  Հ. Սարգսյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 
29-ի N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու համար 
ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 8 
անդամ. 

 
 
 

Page 3 of 7



Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Լևոն Հովհաննիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ 
3. Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
4. Անի Սամսոնյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ 
5. Էռնեստ Ավանեսով- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6. Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 
7. Լուսինե Գևորգյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Երևանի 
քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կառուցվածքը,  
հաստիքացուցակը, աշխատակիցների թվաքանակը, Երևանի քաղաքապետի, նրա  տեղակալների, 
խորհրդականների, օգնականների, մամուլի քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցների, վարչական շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տեղակալների, վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերը 
հաստատելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի հունիսի 16-ի N16-Ա որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» N10-Ա որոշման N2 հավելվածում կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները. 

1) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ներքին աուդիտի բաժին» գլուխը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ 

2) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնի «Ամբողջը` Երևանի 
քաղաքապետարան» տողում «447» և «109979300» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «454» 
և «111542300» թվերով. 

     3) «Ամբողջը» տողում «1998» և «436397100» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «2005» 
և «437960100» թվերով: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  49  անդամ 
              ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`48 , դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ  
 
 
 
 

« 
  Ներքին աուդիտի բաժին           

 1 բաժնի պետ 1 322000   322000  

 2 գլխավոր մասնագետ 7 225000   1575000  

 3 առաջատար մասնագետ 2 219000   438000  

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10     2335000 » 
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 4. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1.Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեցին Երևանի 

քաղաքապետի խորհրդական Կ.Արեյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության պետ Զ. Առաքելյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը տեղեկացրեց, որ «Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու համար 
ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Կարեն Անտաշյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2.Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
«Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին» ավագանու իրավական ակտի 

նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Որպես նվիրաբերություն ընդունել «Հուսո տուն բարեգործական կենտրոն» 

հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող 2800 եղևնու տնկիները: 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47 անդամ 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`47 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է միաձայն 

 
 5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում 
տրամադրելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1.Սոնա Ղազարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2.Սուրեն Էյրամջյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության ղեկավար 
3.Արթուր Իսպիրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց  քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Զ. Առաքելյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական 
փոխհատուցում տրամադրելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն: 
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Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու համար 
ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 5 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1.Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
2.Անի Սամսոնյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
3.Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
4. Արուսյակ Ջուլհակյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
5.Սերգեյ Սարգսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
«Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու 

մասին» ավագանու իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու անդամներին իրենց պարտականությունների 
կատարման հետևանքով առաջացած ծախսերի դիմաց Երևան քաղաքի բյուջեով նախատեսված 
համապատասխան գումարներից տրամադրել ամսական դրամական փոխհատուցում՝ «Նվազագույն 
ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության  
նվազագույն աշխատավարձի չափով: 
  2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված դրամական փոխհատուցումն 
ավագանու անդամներին է տրամադրվում. 
       1) առանց ավագանու անդամների կողմից իրենց պարտականությունների կատարման 
հետևանքով առաջացած ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման, 
       2) դրամական փոխհատուցում ստանալու ցանկության վերաբերյալ ավագանու անդամի 
դիմումի հիման վրա, որը ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարին, ավագանու անդամի` իր լիազորությունների ստանձնումից հետո. 
      3) անկանխիկ, յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև հաջորդող ամսվա 10-ը: 
       3. Ընդունել ի գիտություն, որ.  
        1) 2018 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների դրամական փոխհատուցման 
գումարները վճարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մինչև 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 10-ը ներառյալ, 
        2) ավագանու անդամին տվյալ ամսում դրամական փոխհատուցում չի վճարվում, եթե նա 
այդ ամսվա ընթացքում բացակայել է Երևանի ավագանու և մշտական հանձնաժողովի բոլոր 
նիստերից, բացառությամբ` այն դեպքերի, երբ տվյալ ամսում Երևանի ավագանու և մշտական 
հանձնաժողովի նիստեր չեն եղել, 

         3) սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված բացակայությունները հիմնավորվում 
են` ավագանու մշտական հանձնաժողովների նախագահների` հանձնաժողովի նիստերին 
ավագանու անդամների մասնակցության մասին տեղեկանքներով և Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կողմից վարվող ավագանու նիստին մասնակցած ավագանու անդամների 
հաշվառման մասին տվյալներով, որոնք ներկայացվում են Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարին` յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը 
ներառյալ: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  48 անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`46 , դեմ` 0, ձեռնպահ`2 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 

Page 6 of 7



 
 6. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետ 
Արթուր Մկրտչյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 3 անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1.Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության ղեկավար 
2.Դավիթ Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
3.Կարեն Անտաշյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց  քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի քարտուղարության պետ Ա. Մկրտչյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը տեղեկացրեց, որ «Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովին հարցեր ուղղելու համար 
ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 4 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության ղեկավար 
2. Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
3. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
4. Գրիգորի Երիցյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
«Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին» ավագանու իրավական ակտի նախագծի 

վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Որպես նվիրատվություն ընդունել «Երևան 2800» մշակութային հիմնադրամի 
47463002 (քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երկու ՀՀ դրամ) արժեքով գույքը 
համաձայն՝ հավելվածի: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47 անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –         կողմ`45 , դեմ` 2, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
  
 

 

Կազմեց՝ 
Ն. Ղուկասյան   
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