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Համայնքի 

քառամյա 

զարգացման 

ծրագրում 

պարտադիր 

կարգով 

ներառվում են 

համայնքի 

տարածական 

զարգացումը 

սահմանող` 

քաղաքաշինական 

ծրագրային 

փաստաթղթերի 

մշակման կամ 

դրանց փոփոխման 

(լրացման) մասին 

դրույթներ: 

 

 

 

Պահպանված չէ  

<<Տեղական 



ինքնակառավարմ

ան մասին>> ՀՀ 

օրենքի 10-րդ 

հոդվածի յոթերորդ 

մասի, 16-րդ 

հոդվածի առաջին 

մասի 5-րդ կետի 

պահանջները՝ 

համաձայն որի 

Համայնքի 

ավագնին որոշում 

է կամավոր 

լիազորություների 

իրականացման 

կարգը և 

անհրաժեշտ 

ֆինանասական 

միջոցները:

 

Գործառույ

թ չի 

իրականաց

վել, քանի 

որ 

համայնքայ

ին 

բյուջետայի

ն 

հիմնարկնե



ր, 

համայնքի 

մասնակցու

թյամբ 

առևտրային 

և ոչ 

առևտրային 

կազմակեր

պություննե

ր չկան:  

Գործառույ

թ չի 

իրականաց

վել, քանի 

որ 

համայնքայ

ին 

բյուջետայի

ն 

հիմնարկնե

ր, 

համայնքի 

մասնակցու

թյամբ 

առևտրային 

և ոչ 

առևտրային 

կազմակեր

պություննե

ր չկան:  



Գործառույ

թ չի 

իրականաց

վել, քանի 

որ 

համայնքայ

ին 

բյուջետայի

ն 

հիմնարկնե

ր, 

համայնքի 

մասնակցու

թյամբ 

առևտրային 

և ոչ 

առևտրային 

կազմակեր

պություննե

ր չկան:  

 

 



համայնքի 

ղեկավարի 

առաջարկությամբ 

որոշում է 

կայացնում 

համայնքի 

սեփականություն 

հանդիսացող 

գույքն 

օգտագործման 

տրամադրելու կամ 

օտարելու մասին, 

որում պետք է 

նշվեն 

օգտագործման 

տրամադրման 

կամ օտարման 

եղանակը, 

ժամկետները, 

նպատակը, 

օգտագործման 

տրամադրման 

դեպքում` 

օգտագործման 

ժամկետը և վճարի 

չափը, ուղղակի 

վաճառքի 

դեպքում` 



վաճառքի գինը, 

իսկ 

հրապարակային 

սակարկություննե

րի դեպքում` 

մեկնարկային 

գինը: 

Համայնքային 

սեփականություն 

հանդիսացող 

հողամասն 

օտարելու դեպքում 

համայնքի 

ավագանու 

որոշման մեջ 

պետք է նշվեն նաև 

հողամասի 

գտնվելու վայրը, 

ծածկագիրը, 

մակերեսը, 

նպատակային 

նշանակությունը, 

հողատեսքը, 

գործառնական 

նշանակությունը:

 (իրակ

անացվել և 

կիրառվում է 

սկսած 2006 

թվականի 

սեպտեմբեր 

ամսից):



որոշում է 

կայացնում 

միջհամայնքային 

միավորումներ 

ձևավորելու 

մասին, ինչպես 

նաև 

առաջարկություն է 

ներկայացնում 

պետական 

լիազորված 

մարմին` այլ 

համայնքների հետ 

միավորվելով նոր 

համայնք 

ստեղծելու 

վերաբերյալ.



 

որոշում 

է ընդունում 

համայնքի 

քաղաքաշինական 

ծրագրային 

փաստաթղթերը, 

դրանց 

փոփոխություններ

ը, ինչպես նաև 



նախագծման 

առաջադրանքները 

հաստատելու 

մասին` 

«Քաղաքաշինությ

ան մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքով 

սահմանված 

կարգով.

հաստատում է 

համայնքի 

քաղաքաշինական 

կանոնադրություն

ը, ինչպես նաև 

սույն օրենքի 37-րդ 

հոդվածի երկրորդ 

մասի 3-րդ կետով 

սահմանված 

քաղաքաշինական 

այն 

փաստաթղթերը, 

որոնց 

պատվիրատուն է 

համայնքը.



 

քննարկում և 

որոշում է 

կայացնում 

համայնքում 

տեղական 

ինքնակառավարմ

անը բնակիչների 

մասնակցության 



կարգը 

հաստատելու 

վերաբերյալ.

քննարկում և 

որոշում է 

կայացնում 

համայնքի 

ղեկավարին կից, 

համայնքի 

տարածքում 

հասարակական 

կարգով գործող 

խորհրդակցական 

մարմինների 

քանակի, 

անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 

հաստատելու 

վերաբերյալ:

 



 
Համայնքի 

ավագանու 

նիստերի 

օրակարգի 

նախագիծը 

ձևավորում են 

համայնքի 

ղեկավարը և 

ավագանու 

անդամները` 

աշխատակազմի 

քարտուղարին 

նիստից 

առնվազն տասը օր 

առաջ 

ներկայացրած 

գրավոր 

հարցերից: Սույն 

օրենքի իմաստով 

աշխատակազմ է 

համարվում 

քաղաքային 

համայնքում` 

քաղաքապետարա

նի, իսկ գյուղական 

համայնքում` 

գյուղապետարանի 

աշխատակազմը: 

Նիստի օրակարգի 

նախագիծը, 

դրանում 



ընդգրկված 

հարցերի որոշման 

նախագծերը և 

համապատասխան 

փաստաթղթերը 

նիստն սկսվելուց 

առնվազն յոթ օր 

առաջ 

տրամադրվում են 

ավագանու 

անդամներին:

 

 

Համայնքի 

ավագանու 

անդամը 

պարտավոր է`  

3.1) ավագանու 

կանոնակարգով 



սահմանված 

կարգով 

անդամակցել 

ավագանու որևէ 

մշտական 

հանձնաժողովի, 

մասնակցել դրա 

նիստերին. 

 

 

  



 





համայնքի 

ղեկավարի 

ներկայացմամբ 

որոշում է 

ընդունում 

աշխատակազմի և 

բյուջետային 



հիմնարկների 

կանոնադրություն

ները, 

աշխատակիցների 

քանակը, 

հաստիքացուցակ

ը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը 

հաստատելու 

վերաբերյալ:

համայնքի ղեկավա

րը անհատական 

ակտեր 

ընդունելուց հետո 

պարտավոր 

է երկօրյա ժամկետ



ում այն ուղարկել 

համայնքի 

ավագանու 

անդամներին և 

փակցնել 

համայնքի 

ավագանու 

նստավայրում` բոլ

որի համար 

տեսանելի տեղում.



առաջարկություն 

է ներկայացնում 

համայնքի 

ավագանուն` 

համայնքում 

տեղական 

ինքնակառավարմ

անը բնակիչների 

մասնակցության 

կարգը 

հաստատելու 

վերաբերյալ.

առաջարկություն 

է ներկայացնում 

համայնքի 

ավագանուն` 

համայնքի 

ղեկավարին կից, 



համայնքի 

տարածքում 

հասարակական 

կարգով գործող 

խորհրդակցական 

մարմինների 

քանակը, 

անվանումներն ու 

ձևավորման 

կարգը 

հաստատելու 

վերաբերյալ.





օրենքով կամ 

կառավարության 

սահմանած 

կարգով վարում է 

համայնքի 

քաղաքաշինական 

բնապահպանակա

ն, 

գյուղատնտեսակ

ան և այլ 

կադաստրներ.









 



Համայնքի 

զարգացման 

քառամյա ծրագրի և 

(կամ) տարեկան 

բյուջեի 

կառավարման 

(կազմման, 

հանրային 

քննարկման, 

իրականացման 



(կատարման) և 

վերահսկման) 

գործընթացներում 

համայնքի 

բնակիչների 

մասնակցությունն 

ապահովելու 

համար համայնքի 

ղեկավարի 

առաջարկությամբ 

և համայնքի 

ավագանու 

որոշմամբ 

ձևավորվում է 

համայնքի 

ղեկավարին կից 

խորհրդակցական 

մարմին` 

աշխատակազմի և 

համայնքային 

կազմակերպությու

նների 

համապատասխան 

մասնագետների 

ընդգրկմամբ, 

ինչպես նաև 

համայնքի 

ավագանու մեկից 

մինչև երեք 

անդամների, 

բնակիչների, 

փորձագետների և 



այլ շահագրգիռ 

անձանց 

ներգրավմամբ 

(վերջիններիս 

համաձայնությամբ)
:

Համայնքի 

ղեկավարը  

կազմում և 

համայնքի 

ավագանու 

հաստատմանն 

է 

ներկայացնում 

համայնքի 

բյուջեի 



նախագիծը, 

դրանում 

առաջարկվող 

փոփոխություն

ներն ու 

ապահովում է 

բյուջեի 

կատարումը, 

որի 

վերաբերյալ 

եռամսյա 

հաղորդումներ 

և տարեկան 

հաշվետվությու

ն է 

ներկայացնում 

համայնքի 

ավագանուն.  











արգելվում է` 

 գնումը 

բաժանել 

առանձին 

չափաբաժիններ

ի` բաց կամ 

սահմանափակ 

ընթացակարգի 

կիրառումից 

խուսափելու 

նպատակով. 

 

 




