Հավելված
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքում իրականացված իրավական և մասնագիտական հսկողության
արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ 20.06.2018 թվականին կազմված թիվ 1 արձանագրության

Իրավական հսկողության հարցաշար

Պահպանված չէ

Գործառույթ չի իրականացվել

1

2

3

4

5

6

Հայտնաբերվա
ծ
խախտումները
(հստակ նշել
իրավական ակտի
տարեթիվը, ամիսը,
ամսաթիվը,
անվանումը,
համարը, հոդվածը,
մասը, կետը,
ենթակետը,
պարբերությունը)

Առաջարկությ
ուններ
հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերվ
ած
խախտումներ
ի վերացման
վերաբերյալ

Խախտումները վերացնելու սահմանված
ժամկետները

Թերի է պահպանված

Հ/Հ

Դրույթների
անվանումը

Դրույթի համար հիմք
հանդիսացող
իրավական նորմը

Պահպանված է

Վայք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական
լիազորությունների իրականացման նկատմամբ

8

9

7

Համայնքի ավագանի

1

Համայնքի
ավագանու
կողմից
ընդունված իր
կանոնակարգի
առկայություն,
որում ՏԻՄ
օրենքի
պահանջներին
համապատասխա
ն սահմանված են
(նորմատիվ
իրավական
ակտով)՝

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
1-ին կետ

1)

Ավագանու
հանձնաժողովների
քանակը,
գործառույթները և
ձևավորման
կարգը.

ՏԻՄ օրենքի 13-րդ
հոդվածի 7-րդ մաս

2)

Ավագանու կողմից
Հայաստանի
Հանրապետության
և օտարերկրյա
քաղաքացիներին
համայնքի
պատվավոր
քաղաքացու կոչում
շնորհելու կամ
պատվավոր

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
26-րդ կետ

V

V

V

ՏԻՄ
օրենքի 13րդ
հոդվածի
7-րդ մաս

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

կոչումից զրկելու
վերաբերյալ
դրույթներ.

3)

Ավագանու որևէ
մշտական
հանձնաժողովի
անդամակցելու և
այդ նիստերին
մասնակցելու
կարգը.

ՏԻՄ օրենքի 21-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի
4-րդ կետ

4)

Ավագանու
արտահերթ նիստ
գումարելու կարգը.

ՏԻՄ օրենքի 65-րդ
հոդվածի 1-ին մաս

V

ՏԻՄ
օրենքի 21րդ
հոդվածի
2-րդ մասի
4-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

ՏԻՄ
օրենքի 74րդ
հոդվածի
2-րդ մաս

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

V

5)

Համայնքի
ղեկավարի երդման
արարողության
կարգը.

ՏԻՄ օրենքի 74-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս

6)

Համայնքի
բյուջեում
փոփոխություններ
և (կամ)
լրացումներ
կատարելու
ընթացակարգի
սահմանում՝ ՏԻՄ
օրենքի և <<ՀՀ
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ
օրենքի համաձայն.

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
33-րդ հոդվածի 4-րդ
մասի 2-րդ
պարբերություն

V

7)

Համայնքի
ավագանու
նիստում համայնքի
բյուջեի նախագծի
քննարկման կարգը

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
32-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս

V

V

8)

2

1)

Համայնքի
ավագանու
նիստում համայնքի
բյուջեի կատարման
տարեկան
հաշվետվության
քննարկման կարգը
Ավագանու
կողմից
հաստատված
(նորմատիվ
իրավական
ակտով)
համայնքի
հնգամյա
զարգացման
ծրագրի
առկայություն,
որում ներառված
են՝
Համայնքի
հնարավորությունն
երի շրջանակում
իրագործելի
պարտադիր
խնդիրները և
դրանց լուծման
նպատակով
նախատեսվող
ծրագրերը,

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
35-րդ հոդվածի 7-րդ
մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 82-րդ
հոդվածի 6-րդ մաս

V

2)

Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
շենքերի ու
շինությունների
կառավարման
ամենամյա և
հնգամյա
ծրագրերը,

3)

Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
հողերի
կառավարման
ամենամյա և
հնգամյա
ծրագրերը,

ՏԻՄ օրենքի 43-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ կետ

3

Համայնքի
ավագանու
կողմից
հաստատված
(նորմատիվ
իրավական

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
11-րդ կետ

V

V

ՏԻՄ
օրենքի 42րդ
հոդվածի
1-ին մասի
11-րդ կետ

V

ՏԻՄ
օրենքի 43րդ
հոդվածի
1-ին մասի
2-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ
Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

20 օր

ակտով)
համայնքի բյուջեի
առկայություն.

1)

2)

4

1)

Համայնքի բյուջեի
փոփոխությունների
դեպքում համայնքի
ավագանու կողմից
հաստատման
(նորմատիվ
իրավական
ակտով)
առկայություն:
Ավագանու կողմից
հաստատված
բյուջեի կատարման
տարեկան
հաշվետվության
առկայություն
(ավագանու
անդամի
(անդամների) կամ
աուդիտորական
մասնագիտացված
կազմակերպության
եզրակացության
առկայությամբ
մինչև ընթացիկ
տարվա մարտի 20ը):
Ավագանու
կողմից համայնքի
բյուջեի
կատարումը և
համայնքի
ստացած
վարկերի ու այլ
ներգրավված
ֆինանսական
միջոցների
օգտագործման
վերահսկման
իրականացում.
Համայնքի բյուջեի
կատարման
վերաբերյալ
եռամսյա
հաղորդումների
առկայություն
(մինչև հաշվետու
եռամսյակին
հաջորդող ամսվա
15-ը):

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ, 83-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս
և <<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
35-րդ հոդվածի 8-րդ
և 5-րդ մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 38-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
1-ին կետ և
<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
35-րդ հոդվածի 1-ին
մաս

V

2)

5

6

7

Համայնքի բյուջեի
կատարման
վերահսկողության
իրականացնումը
ավագանու
անդամի
(անդամների) և
(կամ)
աուդիտորական
մասնագիտացված
կազմակերպության
ու
պարբերականությ
ան վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի բյուջեի
պահուստային
ֆոնդերը
օգտագործելու
համար համայնքի
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Ավագանու
կողմից
ջրամատակարար
ման,
ջրահեռացման,
ոռոգման,
ջեռուցման,
աղբահանության
և սանիտարական
մաքրման
կազմակերպման,
բազմաբնակարա
ն շենքերի
սպասարկման և
օրենքով
սահմանված
դեպքերում այլ
ծառայություններ
ի իրականացման
համար համայնքի
բյուջե
մուտքագրվող
վճարներ
սահմանելու
վերաբերյալ
որոշման
առկայություն:
Ավագանու
կողմից համայնքի
կամավոր
խնդիրների,
կամավոր
խնդիրներին
ուղղված
սեփական

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
34-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 90-րդ
հոդվածի 6-րդ մաս

ՏԻՄ օրենքի 88-րդ
հոդվածի 1-ին մաս

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ կետ

V

V

V

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
7-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե

20 օր

8

9

10

11

12

լիազորություննե
րը և դրանց
լուծման
նպատակով
իրականացման
կարգը
սահմանելու
վերաբերյալ
որոշման
առկայություն:
Ավագանու
կողմից
սոցիալական
աջակցության
վերաբերյալ
կամավոր
խնդիրները
լուծելու
չափորոշիչների
սահմանում:
Համայնքի
ղեկավարի
կողմից իր
լիազորություննե
րի
իրականացման
նկատմամբ
ավագանու
իրականացրած
վերահսկողությա
ն վերաբերյալ
արձանագրությա
ն առկայություն:
Համայնքի
ղեկավարի
վարձատրության
չափի վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Միջհամայնքային
միավորումներ
ստեղծելու մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքի
ղեկավարի և
ավագանու
անդամի
լիազորություննե
րի վաղաժամկետ
դադարեցման
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու

լու
ուղղությա
մբ

ՏԻՄ օրենքի 10-րդ
հոդվածի 11-րդ մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
9-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
11-րդ կետ

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
9-րդ կետ

V

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
12-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
14-րդ կետ

V

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

դեպքում):

13

14

15

Համայնքային
հիմնարկների,
համայնքի
մասնակցությամբ
առևտրային և ոչ
առևտրային
կազմակերպությո
ւնների
հիմնադրման,
վերակազմակերպ
ման կամ
լուծարման մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքային
հիմնարկների և
ոչ առևտրային
կազմակերպությո
ւնների
ղեկավարների
թեկնածուներին
համաձայնություն
տալու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքի
մասնակցությամբ
առևտրային
կազմակերպությո
ւնների կոլեգիալ
կառավարման
մարմինների և
վերստուգիչ
մարմինների
կազմերը
հաստատելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում,
օրենքով
սահմանված
կարգով և
դեպքերում, այդ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
15-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
16-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
17-րդ կետ

V

V

V

մարմիններում
ավագանու
առաջադրած
ներկայացուցիչնե
րի թիվը կարող է
լինել միայն
դրանց կազմի
թվի կեսից
պակաս.):

16

17

18

19

Տեղական
հարկերի,
տուրքերի և
վճարների
տեսակներն ու
դրույքաչափերը
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(նորմատիվ
իրավական
ակտով):
Համայնքի կողմից
մատուցվող
ծառայություններ
ի դիմաց գանձվող
վճարների
դրույքաչափերը
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
«Աղբահանության
և սանիտարական
մաքրման մասին»
Հայաստանի
Հանրապետությա
ն օրենքով
նախատեսված
լիազորություննե
րի
իրականացնում:
Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
գույքն
օգտագործման
տրամադրելու
կամ օտարելու
մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
18-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
19-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
20-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
21-րդ կետ

V

20

21

22

23

Համայնքային
նշանակության
փողոցների,
պողոտաների,
հրապարակների,
զբոսայգիների,
համայնքային
ենթակայության
կրթական,
մշակութային և
այլ
կազմակերպությո
ւնների
անվանման և
վերանվանման
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքի կողմից
ՀՀ համայնքների
կամ այլ
պետությունների
համայնքների
հետ կնքված
պայմանագրերը
վավերացնելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքների
հիմնադրած
միություններին
անդամակցելու և
դրանց
անդամավճարներ
ը մուծելու մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Վարկերի և
օրենքով
սահմանված
կարգով այլ
միջոցների
ներգրավման
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
22-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
23-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
24-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
25-րդ կետ

V

24

25

26

Համայնքների
ավագանիների
կողմից, իրենց
կանոնակարգերի
ն
համապատասխա
ն, Հայաստանի
Հանրապետությա
ն և օտարերկրյա
քաղաքացիներին
համայնքի
պատվավոր
քաղաքացու
կոչում շնորհելու
կամ պատվավոր
կոչումից զրկելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(իրականացնելու
դեպքում):
Համայնքի
զինանշանը
հաստատատելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն
(առկայության
դեպքում):
Աշխատակազմի,
համայնքային
հիմնարկների,
համայնքային
մասնակցությամբ
առևտրային և ոչ
առևտրային
կազմակերպությո
ւնների
կանոնադրությու
նները,
աշխատողների
քանակը,
հաստիքացուցակ
ը և պաշտոնային
դրույքաչափերը
հաստատելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
26-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
27-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
28-րդ կետ

V

1)

27

28

Համայնքային
ծառայության
պաշտոնների
մասով
աշխատակազմի
աշխատողների
քանակը կամ
հաստիքացուցակը
հաստատելու,
ինչպես նաև
փոփոխելու կամ
լրացնելու հարցում
համայնքային
ծառայության
պաշտոնների
անվանացանկում
համապատասխան
փոփոխություններ
կամ լրացումներ
կատարելու
նպատակով
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության
լիազորած
պետական
կառավարման
մարմին դիմելու
մասին ավագանու
որոշման
առկայություն:
«Քաղաքաշինությ
ան մասին»
Հայաստանի
Հանրապետությա
ն օրենքով
սահմանված
կարգով
համայնքի
քաղաքաշինակա
ն ծրագրային
փաստաթղթերը,
դրանց
փոփոխություննե
րը, ինչպես նաև
նախագծման
առաջադրանքներ
ը հաստատելու
մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Օրենքով
սահմանված
դեպքերում
համայնքի
քաղաքաշինակա
ն
կանոնադրությու
նը հաստատելու

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
28-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
29-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
30-րդ կետ

V

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
30-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե

20 օր

մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն:

29

30

31

32

ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
դեպքերում և
կարգով որոշում է
ընդունում
համայնքի հողերի
օգտագործման
սխեմաները
հաստատելու
մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
սեփականության
ամենամյա
գույքագրման
փաստաթղթերը
հաստատելու
մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
ղեկավարին կից,
համայնքի
տարածքում
հասարակական
կարգով գործող
խորհրդակցական
մարմինների
քանակի,
անվանումների ու
ձևավորման
կարգը
հաստատելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Քաղաքացիական
հոգեհանգստի
(հրաժեշտի)
ծիսակատարությ
ան
ծառայություններ
իրականացվող
կամ մատուցվող
շենքերին և
շինություններին
ներկայացվող
սահմանափակում
ները,
պահանջները և

լու
ուղղությա
մբ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
31-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
32-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
34-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
35-րդ կետ

V

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
31-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

պայմանները
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:

33

34

35

Համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող անշարժ
գույքի
սեփականատիրո
ջ կամ
տիրապետողի՝ իր
տիրապետման
տակ գտնվող
անշարժ գույքի և
դրան հարակից
ընդհանուր
օգտագործման
տարածքի
պարտադիր
բարեկարգման
էությունը,
ծավալը,
պայմանները և
իրականացման
կարգը
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
ՀՀ վերահսկիչ
պալատի
իրականացրած
վերահսկողությա
ն և այլ իրավասու
պետական
մարմինների
իրականացրած
ստուգումների
արդյունքները
քննարկելու և իր
իրավասության
շրջանակում
դրանց
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքում
տեղական
ինքնակառավարմ
անը բնակիչների
մասնակցության
կարգը
հաստատելու

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
36-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
37-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
38-րդ կետ

V

V

վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:

36

37

38

39

40

Համայնքում
հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
կազմակերպման
և անցկացման
կարգը
հաստատելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
վարչական
տարածքում
հանրային սննդի
կազմակերպման
և իրականացման
կանոնները
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
վարչական
տարածքում
արտաքին
գովազդ
տեղադրելու
կարգն ու
պայմանները
սահմանելու
վերաբերյալ
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
ավագանու
առնվազն երկու
ամիսը մեկ
անգամ կայացած
նիստերի
արձանագրությու
նների
առկայություն:
Ավագանու 9 և
ավելի անդամ
ունեցող
համայնքում
ավագանին իրեն
վերապահված
լիազորություննե
րի

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
39-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
40-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
41-րդ կետ

ՏԻՄ օրենքի 13-րդ
հոդվածի 3-րդ մաս

ՏԻՄ օրենքի 13-րդ
հոդվածի 6-րդ մաս

V

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
40-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

ՏԻՄ
օրենքի 18րդ
հոդվածի
1-ին մասի
41-րդ կետ

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե
լու
ուղղությա
մբ

20 օր

ՏԻՄ
օրենքի 13րդ
հոդվածի
6-րդ մաս

Առաջարկվ
ել է՝
Ձեռնարկել
միջոցներ
օրենքի
պահանջն
երը
պահպանե

20 օր

V

V

41

իրականացման
համար մշտական,
իսկ
անհրաժեշտությո
ւն առաջանալու
դեպքում՝
ժամանակավոր
հանձնաժողովներ
ստեղծելու մասին
ավագանու
որոշման
առկայություն:
Համայնքի
ղեկավարի
ներկայացմամբ
համայնքի
ավագանին
հաստատում է
հավելավճարի
կիրառման կարգը
և չափը:

լու
ուղղությա
մբ

ՏԻՄ օրենքի 34-րդ
հոդվածի 7-րդ մաս

V

Համայնքի ղեկավար
42

1)

2)

3)

Համայնքի
ղեկավարի
ընդհանուր
լիազորություննե
րը՝
Հաստատել է
աշխատակազմի
գործավարության
կարգը.
Նշանակում և
ազատում է
հայեցողական
պաշտոններ
զբաղեցնող
անձանց,
աշխատակազմի
քարտուղարին,
կառուցվածքային և
առանձնացված
ստորաբաժանումն
երի
ղեկավարներին.
Համայնքի
ավագանու
որոշմամբ
նշանակում և
ազատում է
համայնքային
հիմնարկների և
կազմակերպությու
նների
ղեկավարներին:
(Համայնքի
բնակավայրերում
գտնվող
համայնքային
հիմնարկների,

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
10-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
11-րդ կետ

V

կազմակերպությու
նների
ղեկավարներին
պաշտոնի
նշանակելիս և
պաշտոնից
ազատելիս
խորհրդակցում է
վարչական
ղեկավարի հետ:
Ավագանու կողմից
երկու անգամ
համաձայնություն
չտալու դեպքում
համայնքի
ղեկավարը
նշանակում է
կատարում առանց
համաձայնեցնելու
ավագանու հետ).
4)

5)

6)

Սահմանում է
շենքերի և
շինությունների
համարակալումը.
Սահմանված
կարգով տալիս է
քաղաքացիական
հոգեհանգստի
(հրաժեշտի)
ծիսակատարությա
ն ծառայություններ
իրականացնելու և
մատուցելու
թույլտվություն
(համայնքի
բնակավայրերում
այդ թույլտվության
տրամադրումը
կարող է լիազորել
վարչական
ղեկավարին).
Օրենքով
նախատեսված
դեպքերում և
կարգով անձանց
ենթարկում է
վարչական
պատասխանատվո
ւթյան.

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
22-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
23-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
26-րդ կետ

V

7)

43

1)

Համայնքի
ղեկավարն իր
պաշտոնն
ստանձնելու
օրվանից ոչ ուշ,
քան մեկ ամսվա
ընթացքում,
մշակում և
համայնքի
ավագանու
հաստատմանն է
ներկայացնում
աշխատակազմի,
համայնքային
հիմնարկների և ոչ
առևտրային
կազմակերպությու
նների
կանոնադրությունն
երը,
կառուցվածքները
(համապատասխա
ն
ստորաբաժանումն
եր նախատեսված
լինելու դեպքում),
աշխատողների
քանակը,
հաստիքացուցակն
ու պաշտոնային
դրույքաչափերը:
Համայնքի
ղեկավարի
լիազորություննե
րը
քաղաքացիների,
տնտեսավարող
սուբյեկտների
իրավունքների,
տեղական
ինքնակառավարմ
անը բնակիչների
մասնակցության
բնագավառներու
մ՝
Իր
լիազորությունների
շրջանակում
կայացնում է
որոշումներ,
որոնցով խթանում
է համայնքում
տնտեսական
գործունեություն
նախաձեռնողների
ծրագրերի և նրանց
գործունեության
առավել
արդյունավետ
իրականացումը.

ՏԻՄ օրենքի 29-րդ
հոդվածի 1-ին մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 36-րդ և
37 հոդված

ՏԻՄ օրենքի 36-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ կետ

V

44

1)

2)

3)

ա.

Համայնքի
ղեկավարի
լիազորություննե
րը ֆինանսների
բնագավառում
Համայնքի
ղեկավարն
կազմում համայնքի
բյուջեի
նախագիծը, որը
բաղկացած է
համայնքի
ղեկավարի
բյուջետային
ուղերձից և
համայնքի բյուջեի
մասին ավագանու
որոշման
նախագծից.
Տեղական
հարկերը,
տուրքերը և
վճարները չվճարող
անձանց
նկատմամբ
օրենքով
սահմանված
կարգով կիրառում
է
համապատասխան
միջոցներ.
Տնօրինում է
համայնքի բյուջեի
միջոցները և
օրենքով
սահմանված
կարգով
ապահովում է
համայնքի
բյուջետային
գործընթացի
կառավարումը՝
Համայնքի
ղեկավարը օրենքով
և այլ իրավական
ակտերով
սահմանված
կարգով
հաստատում է
տեղական
ինքնակառավարմա
ն մարմնի
պահպանման
ծախսերի
նախահաշիվը
համայնքի բյուջեով
հաստատված
ընդհանուր
հատկացումների
սահմաններում .

ՏԻՄ օրենքի 38-րդ
հոդված

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
31-րդ հոդվածի 6-րդ
մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 38-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 38-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ և 8-րդ կետ

V

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
5-րդ հոդվածի 3-րդ
մաս

V

բ.

գ.

45

1)

համայնքի
ղեկավարի
ներկայացմամբ
համայնքի
ավագանու կողմից
ընդունված
համայնքի
զարգացման
հնգամյա ծրագրի
հիման վրա
համայնքային
նշանակության
հիմնախնդիրների
լուծման համար
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցների
պլանավորումը.
պահուստային
ֆոնդի ստեղծումը`
որպես տվյալ
տարվա համայնքի
բյուջեում
չնախատեսված,
ինչպես նաև
վարկերի և այլ
փոխառու
միջոցների
օգտագործման
վճարների
(տոկոսների) գծով
ելքերի աղբյուրի և
կապիտալ ելքերի
ֆինանսավորման
հիմնական
երաշխիք.
Համայնքի
ղեկավարի
լիազորություննե
րը
քաղաքաշինությ
ան, կոմունալ
տնտեսության և
հողօգտագործմա
ն
բնագավառներու
մ
ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
համաձայնեցնում է
ճարտարապետաշի
նարարական
նախագծերը,
տալիս է
շինարարության
(քանդման)
թույլտվություն,
միջոցառումներ է
ձեռնարկում

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
34-րդ հոդվածի 1-ին
մաս

V

<<Հայաստանի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգ
մասին>> ՀՀ օրենքի
34-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս

V

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ և
43-րդ հոդված

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետ

V

2)

3)

շինարարության
թույլտվությամբ
նախատեսված
ժամկետներում
կառուցապատումն
ավարտելու
համար.
օրենքով
սահմանված
կարգով
ձևակերպում է
շինարարության
ավարտական ակտ,
ինչպես նաև
տրամադրում է
ավարտված
շինարարական
օբյեկտի
շահագործման
թույլտվություն.
կանխարգելում ու
կասեցնում է
ինքնակամ
շինարարությունը
և օրենքով
սահմանված
կարգով
ապահովում է
դրանց
հետևանքների
վերացումը.

4)

համայնքի
քաղաքաշինական
կանոնադրությանը
համապատասխան՝
տալիս է արտաքին
գովազդ
տեղադրելու
թույլտվություն.

5)

Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
բնագավառում
համայնքի
ղեկավարի
իրավասություններ
ն են`

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
8-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
12-րդ կետ

«Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին
մաս

V

ՏԻՄ օրենքի
42-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 12-րդ
կետ

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

20 օր

ա.

բ.

գ.

դ.

համայնքային
գերեզմանատներ և
դիակիզարաններ
կազմավորելը,
շահագործելը և
պահպանելը`
քաղաքաշինական,
բնապահպանական
և սանիտարական
նորմերի
պահանջներին
համապատասխան.

գերեզմանատների
կառուցապատման
հատակագծեր
(օգտագործման
սխեմաներ)
մշակելը և
հաստատելը.

նոր
գերեզմանատների
կազմակերպման
համար հողամասեր
հատկացնելը,
գոյություն ունեցող
գերեզմանատների
սահմանները
փոփոխելը և
գերեզմանատների
փակման
վերաբերյալ
որոշումներ
ընդունելը.
մասնավոր
գերեզմանատների
տարածքների
կառուցապատման
համար
(շինարարության
թույլտվություն
ստանալուց հետո՝
շինարարության
իրականացման
փուլում)
քաղաքաշինական
փաստաթղթերում
շենքերին,
շինություններին
(համապատասխա

«Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետ

«Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 4-րդ կետ

«Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 5-րդ կետ

«Հուղարկավորությո
ւնների
կազմակերպման և
գերեզմանատների
ու
դիակիզարանների
շահագործման
մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 8-րդ կետ

V

«Հուղարկավո
րությունների
կազմակերպմ
ան և
գերեզմանատ
ների ու
դիակիզարան
ների
շահագործմա
ն մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին
կետ

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

Մշտա
կան

V

«Հուղարկավո
րությունների
կազմակերպմ
ան և
գերեզմանատ
ների ու
դիակիզարան
ների
շահագործմա
ն մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 4-րդ
կետ

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

20 օր

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

20 օր

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

20 օր

V

V

«Հուղարկավո
րությունների
կազմակերպմ
ան և
գերեզմանատ
ների ու
դիակիզարան
ների
շահագործմա
ն մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 8-րդ
կետ

6)

46

1)

2)

ն մակերեսներով և
քանակով)
առաջադրվող
պահանջների և
պայմանների
խախտման
դեպքում դրանք
ողջամիտ
ժամկետում (չի
կարող գերազանցել
12 ամիսը)
վերացնելու համար
կարգադրագիր
տալը.
օրենքով
սահմանված
դեպքերում և
կարգով
կանխարգելում,
կասեցնում և
վերացնում է
ապօրինի
հողօգտագործումն
երը.
Համայնքի
ղեկավարի
լիազորություննե
րը տրանսպորտի,
առևտրի և
ծառայություններ
ի
բնագավառներու
մ
տալիս է համայնքի
տարածքում
մարդատար
տաքսիների
(բացառությամբ
երթուղային
տաքսիների)
ծառայություն
իրականացնելու
թույլտվություն:
տալիս է ոգելից
խմիչքների կամ
ծխախոտի
արտադրանքի
վաճառքի, իսկ
հանրային սննդի
օբյեկտներում`
ոգելից և
ալկոհոլային
խմիչքների կամ
ծխախոտի
արտադրանքի
իրացման
թույլտվություն.

ՏԻՄ օրենքի 43-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 44-րդ և
45-րդ հոդված

ՏԻՄ օրենքի 44-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ կետ

V

3)

4)

5)

6)

7)

տալիս է համայնքի
տարածքում
բացօթյա վաճառք,
տոնավաճառներ
կազմակերպելու
թույլտվություն.
տալիս է համայնքի
տարածքում
հանրային սննդի
կազմակերպման և
իրացման
թույլտվություն.
համայնքի
տարածքում
առևտրի,
հանրային սննդի,
զվարճանքի,
շահումով խաղերի
և վիճակախաղերի
կազմակերպման
օբյեկտներին,
բաղնիքներին
(սաունաներին),
խաղատներին
տալիս է ժամը
24.00-ից հետո
աշխատելու
թույլտվություն.
համայնքի
տարածքում տալիս
է թանկարժեք
մետաղներից
պատրաստված
իրերի որոշակի
վայրում
մանրածախ առք ու
վաճառքի
թույլտվություն.
տալիս է համայնքի
տարածքում հեղուկ
վառելիքի, սեղմված
բնական կամ
հեղուկացված
նավթային գազերի
մանրածախ
առևտրի կետերում
հեղուկ վառելիքի
կամ սեղմված
բնական կամ
հեղուկացված
նավթային գազերի
և տեխնիկական
հեղուկների
վաճառքի
թույլտվություն.

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
3-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
8-րդ կետ

V

8)

49

1)

տալիս է համայնքի
տարածքում
տեխնիկական
հեղուկների
վաճառքի
թույլտվություն:
Համայնքի
ղեկավարի
լիազորություննե
րը սոցիալական
պաշտպանության
,
գյուղատնտեսութ
յան,
անասնաբուժությ
ան,
բուսասանիտարի
այի, շրջակա
միջավայրի
պահպանության
և
զբոսաշրջության
բնագավառում
համաքաղաքային
կանոններին
համապատասխան
` տալիս է քաղաքի
տարածքում
տնային
կենդանիներ
պահելու
թույլտվություն և
կատարում է
դրանց ամենամյա
հաշվառում.

ՏԻՄ օրենքի 45-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
9-րդ կետ

V

ՏԻՄ օրենքի 48-րդ,
49-րդ, 50-րդ, 51-րդ
և 52-րդ հոդված

ՏԻՄ օրենքի 49-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ կետ

2)

համայնքում
սահմանում և
տրամադրում է
հատուկ կայանման
և կանգառի
վայրեր՝
զբոսաշրջիկների
տրանսպորտային
փոխադրամիջոցնե
րի համար.

ՏԻՄ օրենքի 52-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետ

3)

իր
լիազորությունների
շրջանակում
ընդունված
որոշումներով
խթանում է
զբոսաշրջային
կառույցների և
ենթակառուցվածքն
երի ստեղծմանը,
ինչպես նաև
զբոսաշրջության

ՏԻՄ օրենքի 52-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետ

V

V

V

ՏԻՄ օրենքի
52-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 4-րդ
կետ

Առաջա
րկվել է՝
Ձեռնար
կել
միջոցն
եր
օրենքի
պահան
ջները
պահպ
անելու
ուղղութ
յամբ

20 օր

զարգացմանը
միտված
միջոցառումների
կազմակերպմանը
և անցկացմանը:

