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ՀՀ Վայոց ձորի  մարզխորհրդի N 2 նիստի 

 

       ք. Եղեգնաձոր              07.07.2016թ., Ժամը՝ 11.00-ին 

Մարզխորհրդի նիստին հրավիրված  և մասնակցում են՝ մարզպետի տեղակալները, 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ պարոն Կ. 

Իսախանյանը, տարածքային զինկոմներ Ա. Սարգսյանը և Հ. Մելքոնյանը, 

համայնքների ղեկավարներ, աշխատակազմի քարտուղարներ, հանրապետական 

գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներ, նիստին  

մասնակցում են նաև՝ մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային և 

առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու ԶԼՄ ներկայացուցիչներ: 

1.,,2015թ ձմեռային զորակոչի արդյունքների և 2016թ ամառային զորակոչի 

խնդիրների մասին,,: 

                    /Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տարածքային զինկոմներ Ա 

Սարգսյան, Հ. Մելքոնյան / 

2.  ,,2016թ առաջին կիսամյակին համայնքային բյուջեների ամրագրված 

սեփական եկամուտների հավաքագրման ընթացքը,,: 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  ֆինանսական և սոցիալ 

տնտեսական զարգացման վարչության պետ  Շ. Վարդանյան/ 

3. ,,Բերքհավաքի և կերերի կուտակման աշխատանքների ընթացքը մարզի 

համայնքներում,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ  Մ. Ներսիսյան/ 

4.,,2016թ երկրորդ եռամսյակում մարզի մի շարք համայնքներում իրականացված 

վարչական հսկողության մասին,,: 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով 

վարչության պետ  Ն. Սիմոնյան/ 

5. ,,Վերջին շրջանում ՀՀ նորմատիվ և գերատեսչական իրավական ակտերում 

կատարված փոփոխությունների մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական 

բաժնի պետ  Ն. Մաղաքյան/ 

 

 

 



 

 

Հայտարարություններ 

1. ,,2016թ առաջին կիսամյակում մարզում իրականացվող ծրագրերի ընթացքի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  քաղաքաշինության 

 վարչության պետ  Ա. Հովսեփյան/ 

2. ,, Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության 2016թ. 

առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  կրթության, 

մշակույթի և սպորտի վարչության պետ  Ա. Ղազարյան/ 

3. ,,2016թ մարզի հողային հաշվեկշռի կազմման մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի պետ  Մ. Մեսրոպյան/ 

4. ,,ՀՀ-ում Լեյշմանիոզի դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների 

մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  առողջապահության 

և սոցիալական ապահովության վարչության պետի տեղակալ  Ս. Շահբազյան/ 

5. ,,Համայնքներում իրականացվող սոցիալական ծրագրերի մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալակ հարցերի նախարարության 

Զբաղվածության պետական գործակալության Եղեգնաձորի զբաղվածության 

մարզային կենտրոնի տնօրեն Ժ. Սահակյան/ 

6. ,,Անասնաբուժասանիտարիայի, բուսասանիտարիայի, սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտի ծառայություն,, ՊՈԱԿ-ի կողմից մարզում 

իրականացված աշխատանքների մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ ԳՆ ԱԲՍԱ  ծառայության ՊՈԱԿ-ի տնօրեն  Խ. Եղյան/ 

7. ,,ՀՀ  Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչության 

Վայոց ձորի տարածքային բաժնի 2016թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում 

կատարած աշխատանքների մասին,, 

/Զեկ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության  ԲՊՏ Վայոց ձորի ՏԲ  պետ Վ. 

Գրիգորյան/ 

8. ,, Վայոց ձորի անտառտնտեսություն,, մասնաճուղի 2016թ. առաջին 

կիսամյակի աշխատանքների մասին հաղորդում,, 

/Զեկ. ՀՀ ԳՆ <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի Վայոց ձորի մասնաճուղի տնօրեն Մ. 

Հարությունյան/ 

 


