
Որոշում թիվ 9                                                  02 03 2011թ. 
 

ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի 
 
 

Որոշում եմ 
 
 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի մարտի 8-ի (կանանց միջազգային օրվա) առթիվ 
միջոցառում կազմակերպելու համար համայնքի բյուջեի այլ մշակութային բաժնի 4239 
հոդվածից հատկացնել 60.000(վաթսուն հազար) դրամ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համայնքի ղեկավար՝                                                           Ս.Փիլոսյան        
 

Որոշում թիվ 10                                                         21.03.2011թ. 
 

ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի  
Որոշում եմ 

 
 Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբային ուսումնասիրություն անցկացնելու 

մասին  ուսումնավարժության կազմակերպման ու արդյունավետ անցկացման նպատակով: 
Նշանակել 
1. ՈՒսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ-ավագանու անդամ՝ Ա. Մելքոնյան: 
Շտաբի կազմում ընդգրկել համայնքի ՔՊ  կազմակերպությունների ղեկավարին: 
ՈՒսումնասիրության արդյունքների ամփոփման խմբի պետ-համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի քարտուղար Հ.Կարաետյան: 
2. ՈՒսումնավարժութունում ընդգրկել՝ 
Համայնքի տարահանման ու արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովները, ՔՊ 
կազմավորումները: 
3. ՈՒսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետին մշակել ու մինչ 04.04.2011թ իմ 
հաստատմանը ներկայացնելուսումնավարժության անցկացման փաստաթղտերի 
փաթեթը:Ուսումնավարժության ղեկավարումը իրականացնել գյուղապետի նշանակման 
կառավարմանկետից:                                                                                                                                                                             
 
 
 
 



 
 
         Համայնքի ղեկավար՝                                                Ս. Փիլոսյան 
  
 
 

Որոշում թիվ 11                                                 05.04.2011 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի 

Որոշում եմ 
Գյուղում սանիտարական օր անցկացնելու մասին 

 
Համայնքում ու հատկապես գյուղամիջյան  ճանապարհները ձմռան ժամանակաշրջանում 

կուտակված աղբը հեռացնելու առթիվ զգուշացնել ողջ ազգաբնակչությանը, պատրաստել 
տեխնիկան ու հետամուտ լինել աշխատանքները բարձր մակարդակով կատարելուն: 
Հասարակական աշխատանքներին ներգրավել գյուղի երիտասարդներին: 
Աշխատանքների կատարմանը ամրացնել գյուղապետարանի բոլոր աշխատողներին: 
 
 
 
 
 
 
Համայնքի ղեկավար՝                                                                          Ս. Փիլոսյան 
 

Որոշում թիվ 12                                                        04.05.2011թ. 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի 

Որոշում եմ 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի մայիսի 9 –ին «Հաղթանակի օրվա» 
կապակցությամբ միջոցառում կազմակերպելու համար համայնքի բյուջեի այլ 
մշակութային բաժին 4239 հոդվածից հատկացնել 70.000(յոթանասուն հազար) դրամ 
վետերաններին նվերներ գնելու համար: 
 
 
 
Հովտաշեն համայնքի ղեկավար                                            Ս. Փիլոսյան 

Որոշում թիվ 13                                                   23.07.2011թ 
ՀՀ Շիրակի մարզի  Հովտաշեն համայնքի ղոկավարի  

Որոշում եմ 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի բերքահավաքի աշխատանքները 

կազմակերպել ժամանակին, լուրջ ուշադրություն դարցնել մեխանիզացիաի պատրաստ 
վիճակին ու հսկողություն սահմանել  գումարների հարցում բերքահավաքի հանձման , 
հակավորման աշխատանքները: 

 
 
 
Համայնքի ղեկավար                                                                     Ս.Փիլոսյան 



 
Որոշում թիվ 14                                          02.08.2011 

ՀՀ Շիրակի մարզի Հոոտաշեն համայնքի ղեկավարի 
Որոշում եմ 

 
Հովտաշեն հանայնքի բերքահավաքի հանձման  մեկ հա-ի արժեքը սահմանել19.000 (հազար դրամ ), 
հակավորման մեկ տուկը 100(հարյուր) դրամ, տեղափոխումը 2000(երկեու հազար) դրամ: 
 
 
 
 
Համայնքի ղեկավար                                                              Ս. Փիլոսյան 

Որոշում թիվ 15                                    06.09.2011թ 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի 

 
Որոշում եմ 

Հովտաշեն համայնքում աշնանացանի աշխատանքները կազմակերպված 
անցկացնելու համար լուրջ ուշադրություն դարձնել մեխանիզացիայի կազմ ու 
պատրաստ վիճակին: 
Զգուշացնել մեխանիզատորնեին տեխնիկական ու հարայկից գործիքները  
պատրաստ վիճակում պահելու: 
 
 
 
 
 Համայնքի զեկավար                                               Ս. Փիլոսյան 

Որոշում թիվ 16                           18.10.2011թ 
ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտաշեն համայնքի  ղեկավարի 

Որոշում եմ 
 ՀՀ Շիրակի մարզի  Հովտաշեն համայնքում սեպտեմբերի 21-ին Անկախության 20- ամյակին 

նվիրված միջոցառում կազմակերպելու համար համայնքի բյուջեի այլ մշակույթային բաժնի 
4239 հոդվածից հատկացնել 130,000(մեկ հարյուր երեսուն հազար) դրամ: 

 
 
 
 
Համայնքի ղեկավար                                                                                 Ս. Փիլոսյան 

 
 

 


