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Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնք 

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, 0231 6-00-42, 060-53-00-42 paraqar.armavir@mta.gov.am 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2016թվականի N 46-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

16-րդ հոդվածի առաջին մասի 18-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդվածներով, «Աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով և «Իրավական ակտերի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 56-րդ հոդվածի երկրորդ մասով.համայնքի 

ավագանին որոշում է՝ 

 1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի 

վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու 

դրույքաչափերը՝ համաձայն  հավելվածի: 

 2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

                               

 

 

 

 

 

 

 















 

  

 

 

    Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման  մասին>>  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  16-րդ հոդվածի առաջին  մասի 19-րդ կետի պահանջներով. 

համայնքի ավագանին որոշում է`

1. Սահմանել  ՀայաստանիՀանրապետության  Արմավիրիմարզի  Փարաքար  համայնքի 

կողմից 2017 թվականին մատուցվող  ծառայությունների դիմաց գանձվող  վճարները՝  

համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն  ուժի մեջ է մտնում  պասշտոնական  հրապարակման  օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:

                    



 

Հավելված  

Հայաստանի Հանրապետության 

       Արմավիրի մարզի  

 Փարաքար  համայնքի ավագանու 

2016  թվականի դեկտեմբերի  5 - ի  

 N 47-Ն որոշման 

                                                      

ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶԻ  ՓԱՐԱՔԱՐԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԿՈՂՄԻՑ   ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ   

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԴԻՄԱՑ  2017  ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳԱՆՁՎՈՂ  ՎՃԱՐՆԵՐԻ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ   ՄԱՍԻՆ 

   1.  Մանկապարտեզների ծնողական վարձավճար սահմանել յոթ հազար դրամ,    հինգ հազար 

հինգ հարյուր դրամը հատկացնել որպես սննդի վճար, հազար հինգ հարյուր դրամը`  կոմունալ 

ծառայությունների: : 

   2.  Մանկապարտեզի  ծնողական վարձավճարից ազատել`    

   1) երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին, 

 2)  արցախյան ազատամարտում զոհվածների և վիրավորների   երեխաներին,   

   3)  Սիրիայից փախստականների  երեխաներին, 

   4) ծնողական վարձավճարից կիսով չափ  (50 %) ազատել` միակողմանի ծնողազուրկ 

երեխաներին, 

   3. Արվեստի դպրոցի աշակերտների   ամսական վարձավճար սահմանել 

    1) դաշնամուրային բաժին` հինգ հազար դրամ 

   2) կիթառի  բաժին՝  հինգ հազար դրամ   

       3) մնացած բաժինների համար՝  երեք հազար հինգ հարյուր դրամ  

       4.  ՈՒսման վարձավճարից ազատել ` 

    1 ) պետ.պատվերի շրջանակներում սովորող   աշակերտներին, 

   2) երկկողմանի ծնողազուրկ աշակերտներին 

     5.  ՈՒսման վարձավճարից կիսով չափ  (50 %) ազատել ` 

  1) զուգահեռաբար վճարովի երկու բաժնում  սովորող  աշակերտին, 

  2)  միևնույն ընտանիքից երկու և ավելի սովորող աշակերտին, 

  6.  Սպորտ դպրոց հաճախող մարզիկների (սաների)  ուսման վարձավճարը ամսական 

սահմանել   հազար   դրամ:          

   7. Սպորտ դպրոցի ուսման վարձավճարից ազատել`                                                                                     

1)  երկկողմանի ծնողազուրկ սաներին,                                                                  



    2) Արցախյան ազատամարտում զոհված և վիրավորվածազատամարտիկների երեխաներին, 

   

 3)  Սիրիայից փախստականների  երեխաներին, 

8. Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց կտակը վավերացնելու համար` հինգ հազար դրամ: 

9.  Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք 

ստանալու  լիազորագիր հաստատելու համար` երեք հազար  դրամ: 

10. Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց` աշխատավարձի և աշխատանքային 

հարաբերությունների հետ կապված այլ վճարներ ստանալու լիազորագրեր հաստատելու 

համար` երկու հազար դրամ: 

11. Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց նպաստներ և կրթաթոշակներ, քաղաքացիների 

բանկային ավանդներ և փոստային առաքումներ (այդ թվում` դրամական և ծանրոցային) 

ստանալու լիազորագիր հաստատելու համար` հազար  դրամ: 

12. Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց բնութագիր և երաշխավորագիր (բացառությամբ 

բուժ.հիմնարկների և սոց.ծառայությունների) տալու համար` հինգ հազար դրամ: 

13. Համայնքի բնակիչ համարվող անձանց հասցեի որոշում տրամադրելու համար` հինգ 

հազար դրամ: 

 

 

                          Աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ՝                             Գ.Մանուկյան 
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