
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ 
 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 
թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի երկրորդ 

եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի թվով 4 համայնքներում: 
Արտավան 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովման 

գործընթացների   
նախապատրաստման 

միջոցառումների պլանը չի 
մշակվել , չեն կատռարվել ՀՀ 

կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  
հաստատված կարգի  

պահանջները: 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության
հետ 

մինչև 01.07.14թ 

2. Բնակչության տարահանման պլանավորում 
և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծված 
համայնքային տարահանման հանձնաժողով, 

 Համայնքի 
ղեկավարի 

որոշմամբ ստեղծվել
են տարահանման 

 Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011թ 
թվականի օգոստոսի 18-ի 
«Վտանգավոր տարածքից 

առաջարկվում է մշակել  
տարահանման պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ 
ՓԾ մարզային 

մինչև 15.12.2014թ 



տարահանման հանձնաժողովի հաստատված 
կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 

տարահանման պլան 

մարմիններ, 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը,
Տարահանման պլան

չի 
մշակվել, քանի որ չի

պահանջվել 

բնակչության տարահանման 
կարգը սահմանելու մասին» N1180-

Ն  որոշման 16-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից պետք է մշակվի 

տարահանման պլան 
 

փրկարարական վարչության 
հետ 

3. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 

Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 

միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

 Չի պահպանվել  ՀՀ 
կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  հաստատված 
կարգի  պահանջները, 

համաձայն որի պետք է մշակել 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ 

ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.10.14թ 

 
 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. բուժական, 

  V 
<<Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 
հայտնված 

Պահպանված չէ <<Առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել 

դրույթի պահանջները 

1 ամիս 



դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության
 հաստատություններում, անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից, գտնվող 
կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամքի մնացա
ծ երեխաները կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 
պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին տրամադրվող 
ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները կազմակերպում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խնամքի մն
ացած երեխաների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների հիման վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Նշված կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 
վերացնել բացահայտված խախտումները և 
տեղեկացնել այդ մասին լիազորված 
պետական կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետներում: 
     11-րդ հոդվածի 1-ին մաս  
 Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած
 երեխաները հատուկ հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, 
որոնք պետք է 
նպաստեն երեխաների լիարժեք 

երեխաների 
նկատմամբ 

խնամակալության և 
հոգաբարձության 

մարմինը 
ձեռնարկում է 

միջոցներ օրենքով 
սահմանված 
կարգով>> : 

 

ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց <<Կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով>> :  

 



կենսագործունեությանը և զարգացմանը, 
ինչպես նաև ապահովեն նրանց 
մասնակցությունը հասարակական կյանքին: 
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
(այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 
պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
հաշմանդամի աշխատանքային 
զբաղվածության երաշխիքներն ապահովվում 
են՝ 
1) հաշմանդամների աշխատուժն 
օգտագործող կազմակերպությունների, 
հիմնարկների, ինչպես նաև 
հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 
արտոնյալ ֆինանսատնտեսական 
քաղաքականության իրականացմամբ. 
2) կազմակերպություններում  
հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու 
համար քվոտաների և հաշմանդամների 
համար՝ օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 
մասնագիտություններով աշխատանքային 
տեղերի վերապահմամբ. 
4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ 
աշխատատեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 
5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 
դեպքում գործատուին հաշմանդամին 
վճարվող աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցմամբ: 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության 
և կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար ապահովում են 
սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 

 V 
<<Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն պետական 

իշխանության և 
կառավարման 
մարմինները, 
Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն տարածքում 
գործող բոլոր 

կարգի 
գործատուները 

հաշմանդամների 
համար 

ապահովում են 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 

օբյեկտների, 
բնակելի, 

հասարակական, 
արտադրական 

շենքերի և 
կառույցների 

մատչելիության, 
հասարակական 

տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության

, կապի և 
տեղեկատվության 

միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 

անարգել կերպով 
օգտվելու 

պայմանների 
ստեղծումը>>: 

 

 Պահպանված չէ 
«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 
իշխանության և կառավարման 
մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական 
ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական շենքերի եւ 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից եւ 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի եւ 
ժամանցի վայրերից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

    

Առաջարկվել է 
թեքահարթակ կառուցել 

1 ամիս 



մատչելիության, հասարակական 
տրանսպորտից և տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուց հետո համայնքների 

ղեկավարները և մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 

հաշվառման համապատասխան գրքերում 
լրացնում են հաստատված տվյալները: 

 

  V 
`<< Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարության 

կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հ
ողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց 
հետո համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի 

հաշվառման 
համապատասխան 
գրքերում լրացնում 
են հաստատված 

տվյալները>>: 
հաշվառման 

համապատասխան 

Պահպանված չէ 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի Հողամասերը եւ դրանց 
վրա ամրակայված անշարժ 
գույքը (շենքեր, շինություններ), 
անկախ սեփականության 
ձեւից, ենթակա են պետական 
հաշվառման: 

 

Լրացնել հաշվառման 
գրքերը սահմանված 

կարգով 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 



գրքերում 
հաստատված 

տվյալները լրացված 
չեն, 

 
 

 
ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

Պահպանվված չէ 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի համյանքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապասխան 

իրավական ակտեր 

Եռամսյա ժամկետում 



իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

3. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին
որոշում չի կայացրել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ 

կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  

հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ
սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ կետով 

սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 

 
Գնդեվազ 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովման 

գործընթացների   
նախապատրաստման 

միջոցառումների պլանը չի 
մշակվել , չեն կատռարվել ՀՀ 

կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության
հետ 

մինչև 01.07.14թ 



տեղամասերում 
կենսապահովման կարգը 

հաստատելու մասին>>  թիվ 
824-Ն  որոշմամբ  

հաստատված կարգի  
պահանջները: 

2. Բնակչության տարահանման պլանավորում 
և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծված 
համայնքային տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի հաստատված 

կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 

տարահանման պլան 

 Համայնքի 
ղեկավարի 

որոշմամբ ստեղծվել
են տարահանման 

մարմիններ, 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը,
Տարահանման պլան

չի 
մշակվել, քանի որ չի

պահանջվել 

 Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011թ 
թվականի օգոստոսի 18-ի 
«Վտանգավոր տարածքից 

բնակչության տարահանման 
կարգը սահմանելու մասին» N1180-

Ն  որոշման 16-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից պետք է մշակվի 

տարահանման պլան 
 

առաջարկվում է մշակել  
տարահանման պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ 
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության 
հետ 

մինչև 15.12.2014թ 

3. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 

Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 

միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

 Չի պահպանվել  ՀՀ 
կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  հաստատված 
կարգի  պահանջները, 

համաձայն որի պետք է մշակել 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ 

ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.10.14թ 

 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. բուժական, 
դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության
 հաստատություններում, անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից, գտնվող 
կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամքի մնացա
ծ երեխաները կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 
պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին տրամադրվող 
ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները կազմակերպում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խնամքի մն
ացած երեխաների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների հիման վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Նշված կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 
վերացնել բացահայտված խախտումները և 
տեղեկացնել այդ մասին լիազորված 

  V 
<<Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 
հայտնված 
երեխաների 
նկատմամբ 

խնամակալության և 
հոգաբարձության 

մարմինը 
ձեռնարկում է 

միջոցներ օրենքով 
սահմանված 
կարգով>> : 

 

Պահպանված չէ <<Առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց <<Կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով>> :  

 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել 

դրույթի պահանջները 

1 ամիս 



պետական կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետներում: 
     11-րդ հոդվածի 1-ին մաս  
 Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած
 երեխաները հատուկ հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, 
որոնք պետք է 
նպաստեն երեխաների լիարժեք 
կենսագործունեությանը և զարգացմանը, 
ինչպես նաև ապահովեն նրանց 
մասնակցությունը հասարակական կյանքին: 
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
(այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 
պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
հաշմանդամի աշխատանքային 
զբաղվածության երաշխիքներն ապահովվում 
են՝ 
1) հաշմանդամների աշխատուժն 
օգտագործող կազմակերպությունների, 
հիմնարկների, ինչպես նաև 
հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 
արտոնյալ ֆինանսատնտեսական 
քաղաքականության իրականացմամբ. 
2) կազմակերպություններում  
հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու 
համար քվոտաների և հաշմանդամների 
համար՝ օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 
մասնագիտություններով աշխատանքային 
տեղերի վերապահմամբ. 
4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ 

 V 
<<Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն պետական 

իշխանության և 
կառավարման 
մարմինները, 
Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն տարածքում 
գործող բոլոր 

կարգի 
գործատուները 

հաշմանդամների 
համար 

ապահովում են 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 

օբյեկտների, 
բնակելի, 

հասարակական, 
արտադրական 

շենքերի և 
կառույցների 

մատչելիության, 
հասարակական 

 Պահպանված չէ 
«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 
իշխանության և կառավարման 
մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական 
ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական շենքերի եւ 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից եւ 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության 

Առաջարկվել է 
թեքահարթակ կառուցել 

1 ամիս 



աշխատատեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 
5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 
դեպքում գործատուին հաշմանդամին 
վճարվող աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցմամբ: 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության 
և կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար ապահովում են 
սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական 
տրանսպորտից և տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության

, կապի և 
տեղեկատվության 

միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 

անարգել կերպով 
օգտվելու 

պայմանների 
ստեղծումը>>: 

 

միջոցներից, հանգստի եւ 
ժամանցի վայրերից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

    

 
Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ՀՀ օրենքի համաձայն համայնքի 
տարածքում ոգելից և ալկոհոլային 
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և 
զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից և 
ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի իրացման և բացօթյա 
առևտուր կազմակերպելու համար համայնքի 

  V 
V 
Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
տրված 
թույլտվությունը 
բացակայում է 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
պետք է որոշում կայացնի 
համայնքի տարածքում ոգելից 
և ալկոհոլային խմիչքների և 

Առաջարկվել է կայացնել 
որոշում օրենքով 
սահմանված կարգով 

 2014 թվականի 3-ին եռամսյակի 
վերջ 



ղեկավարի կողմից տրված թույլտվություն:    (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի, իսկ 
հանրային սննդի և 
զվարճանքի օբյեկտներում` 
ոգելից և ալկոհոլային 
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի 
արտադրանքի իրացման և 
բացօթյա առևտուր 
կազմակերպելու համար: 

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուց հետո համայնքների 

ղեկավարները և մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 

հաշվառման համապատասխան գրքերում 
լրացնում են հաստատված տվյալները: 

 

  V 
`<< Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարության 

կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հ
ողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց 
հետո համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի 

հաշվառման 
համապատասխան 

Պահպանված չէ 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի Հողամասերը եւ դրանց 
վրա ամրակայված անշարժ 
գույքը (շենքեր, շինություններ), 
անկախ սեփականության 
ձեւից, ենթակա են պետական 
հաշվառման: 

 

Լրացնել հաշվառման 
գրքերը սահմանված 

կարգով 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 



գրքերում լրացնում 
են հաստատված 

տվյալները>>: 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում 

հաստատված 
տվյալները լրացված 

չեն, 
 

 

 
ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

Պահպանվված չէ 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի համյանքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապասխան 

իրավական ակտեր 

Եռամսյա ժամկետում 



միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

3. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին
որոշում չի կայացրել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ 

կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  

հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ
սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ կետով 

սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 

4. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-

րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին պետք է 
հաստատի համայնքի 
ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների 

իրականացման կարգը 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 

5. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
դեպքերում և 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
28.1-րդ կետի պահանջը՝ 

համաձայն որի ավագանին 
պետք է որոշում ընդունի  

համայնքի հողերի 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 



կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի 
օգտագործման 

սխեմաները 
հաստատելու մասին 

>>: 
 

օգտագործման սխեմաների 
հաստատման վերաբերյալ    

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 

խորհրդակցական մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 

ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակը, 
անվանումները ու 

ձևավորման կարգը 
>>: 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 

կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 

ավագանին 
առաջարկություններ է 

ներկայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է 
առաջնորդվել օրենքով 
սահմանված կարգով 

1 ամիս 

 
 

Սալլի 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



1 2 3 4 5 6 7 
1. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովման 

գործընթացների   
նախապատրաստման 

միջոցառումների պլանը չի 
մշակվել , չեն կատռարվել ՀՀ 

կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  
հաստատված կարգի  

պահանջները: 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության
հետ 

մինչև 01.07.14թ 

2. Բնակչության տարահանման պլանավորում 
և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծված 
համայնքային տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի հաստատված 

կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 

տարահանման պլան 

 Համայնքի 
ղեկավարի 

որոշմամբ ստեղծվել
են տարահանման 

մարմիններ, 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը,
Տարահանման պլան

չի 
մշակվել, քանի որ չի

պահանջվել 

 Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011թ 
թվականի օգոստոսի 18-ի 
«Վտանգավոր տարածքից 

բնակչության տարահանման 
կարգը սահմանելու մասին» N1180-

Ն  որոշման 16-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից պետք է մշակվի 

տարահանման պլան 
 

առաջարկվում է մշակել  
տարահանման պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ 
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության 
հետ 

մինչև 15.12.2014թ 

3. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 

Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 

միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

 Չի պահպանվել  ՀՀ 
կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  հաստատված 
կարգի  պահանջները, 

համաձայն որի պետք է մշակել 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ 

ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.10.14թ 



նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. բուժական, 
դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության
 հաստատություններում, անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից, գտնվող 
կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամքի մնացա
ծ երեխաները կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 
պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին տրամադրվող 
ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները կազմակերպում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խնամքի մն

  V 
<<Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 
հայտնված 
երեխաների 
նկատմամբ 

խնամակալության և 
հոգաբարձության 

մարմինը 
ձեռնարկում է 

միջոցներ օրենքով 
սահմանված 
կարգով>> : 

 

Պահպանված չէ <<Առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց <<Կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով>> :  

 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել 

դրույթի պահանջները 

1 ամիս 



ացած երեխաների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների հիման վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Նշված կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 
վերացնել բացահայտված խախտումները և 
տեղեկացնել այդ մասին լիազորված 
պետական կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետներում: 
     11-րդ հոդվածի 1-ին մաս  
 Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած
 երեխաները հատուկ հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, 
որոնք պետք է 
նպաստեն երեխաների լիարժեք 
կենսագործունեությանը և զարգացմանը, 
ինչպես նաև ապահովեն նրանց 
մասնակցությունը հասարակական կյանքին: 
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
(այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 
պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
հաշմանդամի աշխատանքային 
զբաղվածության երաշխիքներն ապահովվում 
են՝ 
1) հաշմանդամների աշխատուժն 
օգտագործող կազմակերպությունների, 
հիմնարկների, ինչպես նաև 
հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 
արտոնյալ ֆինանսատնտեսական 
քաղաքականության իրականացմամբ. 
2) կազմակերպություններում  
հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու 

 V 
<<Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն պետական 

իշխանության և 
կառավարման 
մարմինները, 
Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն տարածքում 
գործող բոլոր 

կարգի 
գործատուները 

հաշմանդամների 
համար 

ապահովում են 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 

 Պահպանված չէ 
«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 
իշխանության և կառավարման 
մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական 
ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, 

Առաջարկվել է 
թեքահարթակ կառուցել 

1 ամիս 



համար քվոտաների և հաշմանդամների 
համար՝ օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 
մասնագիտություններով աշխատանքային 
տեղերի վերապահմամբ. 
4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ 
աշխատատեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 
5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 
դեպքում գործատուին հաշմանդամին 
վճարվող աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցմամբ: 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության 
և կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար ապահովում են 
սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական 
տրանսպորտից և տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

օբյեկտների, 
բնակելի, 

հասարակական, 
արտադրական 

շենքերի և 
կառույցների 

մատչելիության, 
հասարակական 

տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության

, կապի և 
տեղեկատվության 

միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 

անարգել կերպով 
օգտվելու 

պայմանների 
ստեղծումը>>: 

 

հասարակական, 
արտադրական շենքերի եւ 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից եւ 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի եւ 
ժամանցի վայրերից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

    

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության   V Պահպանված չէ Լրացնել հաշվառման Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 



կառավարության կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց հետո համայնքների 
ղեկավարները և մարզպետները Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 

հաշվառման համապատասխան գրքերում 
լրացնում են հաստատված տվյալները: 

 

`<< Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հ
ողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց 
հետո համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի 

հաշվառման 
համապատասխան 
գրքերում լրացնում 
են հաստատված 

տվյալները>>: 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում 

հաստատված 
տվյալները լրացված 

չեն, 
 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի Հողամասերը եւ դրանց 
վրա ամրակայված անշարժ 
գույքը (շենքեր, շինություններ), 
անկախ սեփականության 
ձեւից, ենթակա են պետական 
հաշվառման: 

 

գրքերը սահմանված 
կարգով 

եռամսյակի ավարտ 

 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

Պահպանվված չէ 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի համյանքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապասխան 

իրավական ակտեր 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին
որոշում չի կայացրել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ 

կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  

հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 



սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ կետով 

սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

4. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-

րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին պետք է 
հաստատի համայնքի 
ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների 

իրականացման կարգը 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 

5. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
դեպքերում և 

կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի 
օգտագործման 

սխեմաները 
հաստատելու մասին 

>>: 
 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
28.1-րդ կետի պահանջը՝ 

համաձայն որի ավագանին 
պետք է որոշում ընդունի  

համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաների 
հաստատման վերաբերյալ    

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 

խորհրդակցական մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 

ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 

կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 

ավագանին 
առաջարկություններ է 

Առաջարկվել է 
առաջնորդվել օրենքով 
սահմանված կարգով 

1 ամիս 



հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակը, 
անվանումները ու 

ձևավորման կարգը 
>>: 

ներկայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

 
 

Զեդեա 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովման 

գործընթացների   
նախապատրաստման 

միջոցառումների պլանը չի 
մշակվել , չեն կատռարվել ՀՀ 

կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության
հետ 

մինչև 01.07.14թ 



հաստատված կարգի  
պահանջները: 

2. Բնակչության տարահանման պլանավորում 
և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծված 
համայնքային տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի հաստատված 

կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 

տարահանման պլան 

 Համայնքի 
ղեկավարի 

որոշմամբ ստեղծվել
են տարահանման 

մարմիններ, 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը,
Տարահանման պլան

չի 
մշակվել, քանի որ չի

պահանջվել 

 Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011թ 
թվականի օգոստոսի 18-ի 
«Վտանգավոր տարածքից 

բնակչության տարահանման 
կարգը սահմանելու մասին» N1180-

Ն  որոշման 16-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից պետք է մշակվի 

տարահանման պլան 
 

առաջարկվում է մշակել  
տարահանման պլանը 

համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ 
ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության 
հետ 

մինչև 15.12.2014թ 

3. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 

Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   նախապատրաստման 

միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

 Չի պահպանվել  ՀՀ 
կառավարության 2010 
թվականի հուլիսի 24-ի 

<<Տարահանված բնակչության 
տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսապահովման կարգը 
հաստատելու մասին>>  թիվ 

824-Ն  որոշմամբ  հաստատված 
կարգի  պահանջները, 

համաձայն որի պետք է մշակել 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների   

նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ 

ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.10.14թ 

 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. բուժական, 
դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության
 հաստատություններում, անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից, գտնվող 
կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամքի մնացա
ծ երեխաները կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 
պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին տրամադրվող 
ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները կազմակերպում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խնամքի մն
ացած երեխաների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների հիման վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Նշված կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 
վերացնել բացահայտված խախտումները և 
տեղեկացնել այդ մասին լիազորված 

  V 
<<Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 
հայտնված 
երեխաների 
նկատմամբ 

խնամակալության և 
հոգաբարձության 

մարմինը 
ձեռնարկում է 

միջոցներ օրենքով 
սահմանված 
կարգով>> : 

 

Պահպանված չէ <<Առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց <<Կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով>> :  

 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել 

դրույթի պահանջները 

1 ամիս 



պետական կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետներում: 
     11-րդ հոդվածի 1-ին մաս  
 Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած
 երեխաները հատուկ հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, 
որոնք պետք է 
նպաստեն երեխաների լիարժեք 
կենսագործունեությանը և զարգացմանը, 
ինչպես նաև ապահովեն նրանց 
մասնակցությունը հասարակական կյանքին: 
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
(այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 
պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
հաշմանդամի աշխատանքային 
զբաղվածության երաշխիքներն ապահովվում 
են՝ 
1) հաշմանդամների աշխատուժն 
օգտագործող կազմակերպությունների, 
հիմնարկների, ինչպես նաև 
հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 
արտոնյալ ֆինանսատնտեսական 
քաղաքականության իրականացմամբ. 
2) կազմակերպություններում  
հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու 
համար քվոտաների և հաշմանդամների 
համար՝ օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 
մասնագիտություններով աշխատանքային 
տեղերի վերապահմամբ. 
4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ 

 V 
<<Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն պետական 

իշխանության և 
կառավարման 
մարմինները, 
Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն տարածքում 
գործող բոլոր 

կարգի 
գործատուները 

հաշմանդամների 
համար 

ապահովում են 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 

օբյեկտների, 
բնակելի, 

հասարակական, 
արտադրական 

շենքերի և 
կառույցների 

մատչելիության, 
հասարակական 

 Պահպանված չէ 
«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 
իշխանության և կառավարման 
մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական 
ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական շենքերի եւ 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից եւ 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության 

Առաջարկվել է 
թեքահարթակ կառուցել 

1 ամիս 



աշխատատեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 
5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 
դեպքում գործատուին հաշմանդամին 
վճարվող աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցմամբ: 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության 
և կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար ապահովում են 
սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական 
տրանսպորտից և տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության

, կապի և 
տեղեկատվության 

միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 

անարգել կերպով 
օգտվելու 

պայմանների 
ստեղծումը>>: 

 

միջոցներից, հանգստի եւ 
ժամանցի վայրերից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

    

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուց հետո համայնքների 

ղեկավարները և մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 

հաշվառման համապատասխան գրքերում 

  V 
`<< Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարության 

կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հ
ողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց 
հետո համայնքների 

Պահպանված չէ 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի Հողամասերը եւ դրանց 
վրա ամրակայված անշարժ 
գույքը (շենքեր, շինություններ), 
անկախ սեփականության 

Լրացնել հաշվառման 
գրքերը սահմանված 

կարգով 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 



լրացնում են հաստատված տվյալները: 
 

ղեկավարները և 
մարզպետները 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի 

հաշվառման 
համապատասխան 
գրքերում լրացնում 
են հաստատված 

տվյալները>>: 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում 

հաստատված 
տվյալները լրացված 

չեն, 
 

 

ձեւից, ենթակա են պետական 
հաշվառման: 

 

 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

Պահպանվված չէ 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

Մինչև 2014 թվականի 2-րդ 
եռամսյակի ավարտ 



որոշման առկայություն: լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի համյանքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապասխան 

իրավական ակտեր 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին
որոշում չի կայացրել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ 

կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  

հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ
սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ կետով 

սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 

4. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

որոշման առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 

ավագանին որոշում է 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման 

կարգը և 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-

րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին պետք է 
հաստատի համայնքի 
ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների 

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 



միջոցները` 
համայնքի 
ղեկավարի 

ներկայացմամբ>>: 
 

իրականացման կարգը 

5. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
դեպքերում և 

կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի 
օգտագործման 

սխեմաները 
հաստատելու մասին 

>>: 
 

Պահպանված չէ, 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
28.1-րդ կետի պահանջը՝ 

համաձայն որի ավագանին 
պետք է որոշում ընդունի  

համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաների 
հաստատման վերաբերյալ    

Առաջարկվել է ձեռնարկել 
միջոցներ դրույթի 

պահանջները 
պահպանելու ուղղությամբ 

1 ամիս 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 

խորհրդակցական մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 

ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակը, 
անվանումները ու 

ձևավորման կարգը 
>>: 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 

կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 

ավագանին 
առաջարկություններ է 

ներկայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է 
առաջնորդվել օրենքով 
սահմանված կարգով 

1 ամիս 

 
 

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ     



   
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 

թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի առաջին 
եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով --- համայնքներում: 

   

ԱԿՆԵՐ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապասխան 

իրավական ակտեր 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  V Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



կայացնում համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  V 
 

Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 34-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձեւավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

4. Համայնքի ավագանու նիստերի օրակարգի 
ձևավորման գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման առկայություն; 

 Թերի են 
պահպանված 

Ավագանու 
անդամները 
գրավոր չեն 

տեղեկացվում, 
գրավոր 

ծանուցումների 
մասին նյութեր 

չկան։ 
Տեղեկացումը 
կատարվում է 
բանավոր կամ 
հեռախոսով 
հայտնելու 
միջոցով։ 

 

 Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
առաջին մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 
ղեկավարն ու ավագանու 
անդամները` համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից 
առնվազն տաս օր առաջ 
ներկայացրած գրավոր 
հարցերից: Սույն օրենքի 
իմաստով աշխատակազմ է 
համարվում քաղաքային 
համայնքում` 
քաղաքապետարանի, իսկ 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը: 

5.Համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի ընդունումից հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա ժամկետում ուղարկելու 
ավագանուն անդամներին ուղարկված 
լինելու, ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար տեսանելի 
վայրում համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի  փակցված լինելու առկայություն: 

 Թերի է 
պահպանված: 

Համայնքի 
ղեկավարի ոչ 

բոլոր 
անհատական 

ակտերի մասին է 
կատարվում 
ծանուցում։ 

 Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 1.1 կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
անհատական ակտեր 
ընդունելուց հետո պարտավոր 
է երկօրյա ժամկետում այն 
ուղարկել համայնքի 
ավագանու անդամներին եւ 
փակցնել համայնքի 
ավագանու նստավայրում` 
բոլորի համար տեսանելի 
տեղում: 

Առաջարկվում է 
ապահովել համայնքի 

ղեկավարի իրավական 
անհատական ակտերի 
պատշաճ ծանուցումը 

ավագանու անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 

6. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  V Պահպանված չէ 
ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է հանդես 
գալ համապատասխան 

առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

7. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  V Պահպանված չէ 
ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-2-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 

Առաջարկվում է հանդես 
գալ համապատասխան 

առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձեւավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

 
 
 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  V 
 

Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

2. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  V Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը:   

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

3. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

   Պահպանված չէ 
ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

  

 

 
 



ԼԵՀՎԱԶ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Տեղական հարկերի, տուրքերի և   v Պահպանված չէ  Առաջարկվել է ընդունել Եռամսյա ժամկետում 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերի 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն 

"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 18-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
օրենքով սահմանված 
դեպքերում սահմանում է 
տեղական հարկերի, տուրքերի 
եւ վճարների տեսակներն ու 
դրույքաչափերը 

 

համապատասխան 
որոշում 

4. Համայնքի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարների դրույքաչափերի հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 19-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
սահմանում է համայնքի 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց 
գանձվող վճարների 
դրույքաչափերը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

5. Համայնքի ավագանու առնվազն երկու 
ամիսը մեկ անգամ կայացած նիստերի 
արձանագրությունների առկայություն: 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
ընդունում է կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է ավագանու 
գործունեությունը, նիստերի 

Առաջարկվել է այսուհետ 
ավագանու նիստերը 
հրավիրել օրենքով 

սահմանված 
ժամկետներում 

Անհապաղ 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
նախապատրաստումը եւ 
անցկացումը: Ավագանու 
նիստերն անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը մեկ 
անգամ: Ավագանին կարող է 
անցկացնել արտահերթ 
նիստեր: 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
հրավիրում եւ վարում է 
ավագանու նիստերը` սույն 
օրենքով եւ ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

 
 

ՄԵՂՐԻ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերի 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 18-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
օրենքով սահմանված 
դեպքերում սահմանում է 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
տեղական հարկերի, տուրքերի 
եւ վճարների տեսակներն ու 
դրույքաչափերը; 

4. Համայնքի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարների դրույքաչափերի հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 19-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
սահմանում է համայնքի 

կողմից մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց 

գանձվող վճարների 
դրույքաչափերը: 

 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

5. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-

ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 

հրավիրում եւ վարում է 
ավագանու նիստերը` սույն 

օրենքով եւ ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 

կարգով: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

6. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

  v    

 



 
 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ 
 

 ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
վերաբերյալ: 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն; 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-

ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 

հրավիրում եւ վարում է 
ավագանու նիստերը` սույն 

օրենքով եւ ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 

կարգով: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է հանդես 
գալ համապատասխան 

առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

 
 
 
 



 
 
 

ՔԱՋԱՐԱՆ 
 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
տեղական 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-

ին մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 

հրավիրում եւ վարում է 
ավագանու նիստերը` սույն 

օրենքով եւ ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 

կարգով: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է հանդես 
գալ համապատասխան 

առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

 

 



ՔԱՋԱՐԱՆ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 

  v Պահպանված չէ ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 

Երկամսյա ժամկետում 



մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

առաջարկությամբ 

 
 

ՏԱՎՐՈՒՍ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան իրավական 

ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական   v Պահպանված չէ  "Տեղական Առաջարկվել է ընդունել Եռամսյա ժամկետում 



ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

համապատասխան որոշում 

3. Համայնքի ավագանու առնվազն երկու 
ամիսը մեկ անգամ կայացած նիստերի 
արձանագրությունների առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
ընդունում է կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է ավագանու 
գործունեությունը, նիստերի 
նախապատրաստումը եւ 
անցկացումը: Ավագանու 
նիստերն անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը մեկ 
անգամ: Ավագանին կարող է 
անցկացնել արտահերթ 
նիստեր: 

Առաջարկվել է այսուհետ 
ավագանու նիստերը հրավիրել 

օրենքով սահմանված 
ժամկետներում 

Անհապաղ 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է 

աշխատակազմի 
գործավարության կարգը:   

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան իրավական 

ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

5. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 
6. Օրենքով սահմանված կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի վերաբերյալ 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ աշխատանքների 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 33,1-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է տեղական 
ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարեւորագույն 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման 
ծրագրերի եւ տարեկան 
բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու եւ ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային 
լսումներ կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը եւ ներկայացումը 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի հեղինակներին: 

 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 

լսումներ 
 

Անհապաղ 

 



ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին որոշում 
է կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ; 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան իրավական 

ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Համայնքի ավագանու առնվազն երկու 
ամիսը մեկ անգամ կայացած նիստերի 
արձանագրությունների առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 

Առաջարկվել է այսուհետ 
ավագանու նիստերը հրավիրել 

օրենքով սահմանված 

Անհապաղ 



մասի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
ընդունում է կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է ավագանու 
գործունեությունը, նիստերի 
նախապատրաստումը եւ 
անցկացումը: Ավագանու 
նիստերն անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը մեկ 
անգամ: Ավագանին կարող է 
անցկացնել արտահերթ 
նիստեր: 

ժամկետներում 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  v Պահպանված չէ  "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է 

աշխատակազմի 
գործավարության կարգը:   

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան իրավական 

ակտ 

Երկամսյա ժամկետում 

5. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ ՙՙՏեղական 
ինքնակառավարման մասին՚՚ 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

6. Օրենքով սահմանված կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի վերաբերյալ 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ աշխատանքների 
առկայություն 

  v Պահպանված չէ  
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 33,1-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է տեղական 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 

լսումներ 
 

Անհապաղ 



ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարեւորագույն 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման 
ծրագրերի եւ տարեկան 
բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու եւ ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային 
լսումներ կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը եւ ներկայացումը 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի հեղինակներին: 

 
 
 

 

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ   
 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 
թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի առաջին 

եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Տավուշի մարզի թվով --- համայնքներում: 
 
 



ԲԱՂԱՆԻՍ 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 
 

  
 
 
 
 
 
 

Բյուջեի կատարման 
եռամսյակային 

հաղորդումները չի 
ներկայացվել 

համայնքի 
ավագանուն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
69 հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  Բյուջեի 

կատարման եռամսյակային 
հաղորդումները չի 

ներկայացվել համայնքի 
ավագանուն: 

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /69 հոդված/ 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի 

  
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 
վճարների, 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
34 հոդվածի 2.2 կետը՝ 

համաձայն որի Տեղական 
հարկերը, տուրքերը և 

վճարները չվճարող անձանց 

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /34 հոդված 

 



սեփականություն համարվող գույքի 
վարձավճարների գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
առկայություն:. 
 

 համայնքի 
վարչական 

սահմաններում 
գտնվող 

համայնքային և 
պետական 

սեփականություն 
համարվող հողերի, 

համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 

գանձման ու 
վերահսկման 
ուղղությամբ 
կատարված 

աշխատանքներ 
չկան 

 
 

նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 

կիրառվում են 
համապատասխան միջոցներ:  

2.2 կետ/ 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 

մշտապես 



15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 
2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 
 

 
 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 
Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 



օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

4. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Պահպանված չէ " 
Թափոնների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի  1-ին 
կետի – բ-  ենթակետի 
պահանջները, համայնքի 
վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաներ չի 
կազմվել: 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել 

 

2014թ. 

 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության 

համար նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 

 

Փաթեթում 
ներառված չեն 

եղել պայմանագրի 
նախագծեր 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
N286 որոշման 23-րդ կետի ա/ 
ենթակետը՝ համաձայն որի 
հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում 
պետք է ներառված լինեն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտ օտարման 
պայմանագրի նախագիծը. 

 

Առաջարկվել է 
հետագայում նման  

գործընթացների դեպքում 
ի նկատի ունենալ 

Առաջարկվել է հետագայում նման  
գործընթացների դեպքում ի նկատի 

ունենալ 



սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, բարեկարգման 
վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 

 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Թաղումների և գերեզմանատեղերի 

գրանցման մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 

կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

  V Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենք, 37-րդ հոդվածի 13-րդ 
կետի պահանջ՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 
գերեզմանատների 
գործունեությունը եւ դրանց 
պահպանման 
աշխատանքները: 

Քննարկել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշումը և 

հաստատված 
հավելվածները, տալ 

պարտադիր կատարման 
ցուցում  

Մեկ ամիս 

2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

        
   V  

Կանոնադրությունը 
չի հաստատվել 

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-

Առաջարկվել է 
հաստատել 

 

30օր 



 րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես 
նաեւ սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

3. 3-օրյա ժամկետում շինարարության 
(քանդման) թույտվություն տրամադրելու 

վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

         V  

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-
րդ կետի առաջին ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով համաձայնեցնում է 
ճարտարապետաշինարարակ
ան նախագծերը, տալիս է 
շինարարության (քանդման) 
թույլտվություն, միջոցառումներ 
է ձեռնարկում շինարարության 
թույլտվությամբ նախատեսված 
ժամկետներում 
կառուցապատումն ավարտելու 
համար: 

Գրավոր զգուշացվել է 
համայնքի ղեկավարին 

 

 
Մեկ ամիս 

 

ԿՈԹԻ 
 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 
 

  
 
 
 
 
 
 

Բյուջեի կատարման 
եռամսյակային 

հաղորդումները չի 
ներկայացվել 

համայնքի 
ավագանուն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
69 հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  Բյուջեի 

կատարման եռամսյակային 
հաղորդումները չի 

ներկայացվել համայնքի 
ավագանուն: 

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /69 հոդված/ 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող գույքի 
վարձավճարների գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
առկայություն:. 
 

  
 
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 
վճարների, 
համայնքի 
վարչական 

սահմաններում 
գտնվող 

համայնքային և 
պետական 

սեփականություն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
34 հոդվածի 2.2 կետը՝ 

համաձայն որի Տեղական 
հարկերը, տուրքերը և 

վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 

կիրառվում են 
համապատասխան միջոցներ:  

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /34 հոդված 
2.2 կետ/ 

 



համարվող հողերի, 
համայնքի 

սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 

գանձման ու 
վերահսկման 
ուղղությամբ 
կատարված 

աշխատանքներ 
չկան 

 
 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 



2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 
 

 
 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 
Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 



4. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Պահպանված չէ " 
Թափոնների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի  1-ին 
կետի – բ-  ենթակետի 
պահանջները, համայնքի 
վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաներ չի 
կազմվել: 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել 

 

2014թ. 

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության 

համար նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, բարեկարգման 

 

Փաթեթում 
ներառված չեն 

եղել պայմանագրի 
նախագծեր 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
N286 որոշման 23-րդ կետի ա/ 
ենթակետը՝ համաձայն որի 
հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում 
պետք է ներառված լինեն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտ օտարման 
պայմանագրի նախագիծը. 

 

Առաջարկվել է 
հետագայում նման  

գործընթացների դեպքում 
ի նկատի ունենալ 

Առաջարկվել է հետագայում նման  
գործընթացների դեպքում ի նկատի 

ունենալ 



վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 

 
 
 

ՎԵՐԻՆ ԾԱՂԿԱՎԱՆ 
 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 
 

  
 
 
 
 
 
 

Բյուջեի կատարման 
եռամսյակային 

հաղորդումները չի 
ներկայացվել 

համայնքի 
ավագանուն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
69 հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  Բյուջեի 

կատարման եռամսյակային 
հաղորդումները չի 

ներկայացվել համայնքի 
ավագանուն: 

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /69 հոդված/ 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 



 
 
 
 
 
 
 

2. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող գույքի 
վարձավճարների գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
առկայություն:. 
 

  
 
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 
վճարների, 
համայնքի 
վարչական 

սահմաններում 
գտնվող 

համայնքային և 
պետական 

սեփականություն 
համարվող հողերի, 

համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 

գանձման ու 
վերահսկման 
ուղղությամբ 
կատարված 

աշխատանքներ 
չկան 

 
 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
34 հոդվածի 2.2 կետը՝ 

համաձայն որի Տեղական 
հարկերը, տուրքերը և 

վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 

կիրառվում են 
համապատասխան միջոցներ:  

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /34 հոդված 
2.2 կետ/ 

 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 

2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 



 
 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 

4. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Պահպանված չէ " 
Թափոնների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի  1-ին 
կետի – բ-  ենթակետի 
պահանջները, համայնքի 
վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաներ չի 
կազմվել: 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել 

 

2014թ. 

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 



հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

սահմանված ժամկետները 

1. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության 

համար նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, բարեկարգման 
վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 

 

Փաթեթում 
ներառված չեն 

եղել պայմանագրի 
նախագծեր 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
N286 որոշման 23-րդ կետի ա/ 
ենթակետը՝ համաձայն որի 
հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում 
պետք է ներառված լինեն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտ օտարման 
պայմանագրի նախագիծը. 

 

Առաջարկվել է 
հետագայում նման  

գործընթացների դեպքում 
ի նկատի ունենալ 

Առաջարկվել է հետագայում նման  
գործընթացների դեպքում ի նկատի 

ունենալ 

 
 

ՎՈՍԿԵՎԱՆ 
 
 

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 
 

  
 
 
 
 
 
 

Բյուջեի կատարման 
եռամսյակային 

հաղորդումները չի 
ներկայացվել 

համայնքի 
ավագանուն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
69 հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  Բյուջեի 

կատարման եռամսյակային 
հաղորդումները չի 

ներկայացվել համայնքի 
ավագանուն: 

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /69 հոդված/ 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող գույքի 
վարձավճարների գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
առկայություն:. 
 

  
 
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 
վճարների, 
համայնքի 
վարչական 

սահմաններում 
գտնվող 

համայնքային և 
պետական 

սեփականություն 

Պահպանված չէ ՏԻՄ օրենքի 
34 հոդվածի 2.2 կետը՝ 

համաձայն որի Տեղական 
հարկերը, տուրքերը և 

վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 

կիրառվում են 
համապատասխան միջոցներ:  

Սահմանված ժամկետում 
և կարգով ապահովել 

ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների 

կատարումը /34 հոդված 
2.2 կետ/ 

 



համարվող հողերի, 
համայնքի 

սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 

գանձման ու 
վերահսկման 
ուղղությամբ 
կատարված 

աշխատանքներ 
չկան 

 
 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 



2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 
 

 
 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 
Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 



4. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Պահպանված չէ " 
Թափոնների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի  1-ին 
կետի – բ-  ենթակետի 
պահանջները, համայնքի 
վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաներ չի 
կազմվել: 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել 

 

2014թ. 

 
ԴԼԻԼԻՋԱՆ 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 



2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 
 

 
 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 
Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 



ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Թաղումների և գերեզմանատեղերի 

գրանցման մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 

կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

  V Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենք, 37-րդ հոդվածի 13-րդ 
կետի պահանջ՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 
գերեզմանատների 
գործունեությունը եւ դրանց 
պահպանման 
աշխատանքները: 

Քննարկել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշումը և 

հաստատված 
հավելվածները, տալ 

պարտադիր կատարման 
ցուցում  

Մեկ ամիս 

2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

        
   V  

Կանոնադրությունը 
չի հաստատվել 

 

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես 
նաեւ սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Առաջարկվել է 
հաստատել 

 

30օր 

3. 3-օրյա ժամկետում շինարարության 
(քանդման) թույտվություն տրամադրելու 

վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

         V  

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-
րդ կետի առաջին ենթակետի 

Գրավոր զգուշացվել է 
համայնքի ղեկավարին 

 

 
Մեկ ամիս 



պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով համաձայնեցնում է 
ճարտարապետաշինարարակ
ան նախագծերը, տալիս է 
շինարարության (քանդման) 
թույլտվություն, միջոցառումներ 
է ձեռնարկում շինարարության 
թույլտվությամբ նախատեսված 
ժամկետներում 
կառուցապատումն ավարտելու 
համար: 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Առևտրի օբյեկտներում սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդ գլխի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի 
պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 



2.Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություններից` առևտրի 
օբյեկտը պետք է ապահովված լինի սույն 
օրենքով ապրանքների վաճառքը 
կազմակերպելու համար օրենսդրությանը 
համապատասխան ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն ապահովող 
սարքավորումներով և 
առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, 
պահեստային, վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման համար անհրաժեշտ 
սենքերով: 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 

պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտը պետք է 

ապահովված լինի առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքով ապրանքների 
վաճառքը կազմակերպելու 
համար օրենսդրությանը 

համապատասխան 
ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն 

ապահովող 
սարքավորումներով և 

առևտրատեխնոլոգիական 
պարագաներով, 
պահեստային, 

վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 

նախապատրաստման համար 
անհրաժեշտ սենյակներով: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 

5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

v  
 
v 

 Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետի երկրորդ 
պարբերության պահանջները` 
ըստ որի հեղուկ վառելիքի, 
տեխնիկական հեղուկների, 
հեղուկացված գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը 
պետք է ապահովված լինեն 
մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական 
զուգարանների առկայության 
մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

 

 
 
 
 
 
 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

 
 
 
 
 

10 օր 



ԱՅՐՈՒՄ 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 

2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 
 

 
 

Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 
Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 

 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 



վերացման 
վերաբերյալ 

1. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության 

համար նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, բարեկարգման 
վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 

 

Փաթեթում 
ներառված չեն 

եղել պայմանագրի 
նախագծեր 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
N286 որոշման 23-րդ կետի ա/ 
ենթակետը՝ համաձայն որի 
հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում 
պետք է ներառված լինեն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտ օտարման 
պայմանագրի նախագիծը. 

 

Առաջարկվել է 
հետագայում նման  

գործընթացների դեպքում 
ի նկատի ունենալ 

Առաջարկվել է հետագայում նման  
գործընթացների դեպքում ի նկատի 

ունենալ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 



1. Թաղումների և գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի վարումը և  գերեզմանի 

վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

  V Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենք, 37-րդ հոդվածի 13-րդ 
կետի պահանջ՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 
գերեզմանատների 
գործունեությունը եւ դրանց 
պահպանման 
աշխատանքները: 

Քննարկել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշումը և 

հաստատված 
հավելվածները, տալ 

պարտադիր կատարման 
ցուցում  

Մեկ ամիս 

2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

        
   V  

Կանոնադրությունը 
չի հաստատվել 

 

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես 
նաեւ սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Առաջարկվել է 
հաստատել 

 

30օր 

3. 3-օրյա ժամկետում շինարարության 
(քանդման) թույտվություն տրամադրելու 

վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

         V  

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-
րդ կետի առաջին ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով համաձայնեցնում է 
ճարտարապետաշինարարակ
ան նախագծերը, տալիս է 
շինարարության (քանդման) 
թույլտվություն, միջոցառումներ 
է ձեռնարկում շինարարության 
թույլտվությամբ նախատեսված 
ժամկետներում 
կառուցապատումն ավարտելու 

Գրավոր զգուշացվել է 
համայնքի ղեկավարին 

 

 
Մեկ ամիս 



համար: 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Առևտրի օբյեկտներում սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդ գլխի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի 
պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 

2.Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություններից` առևտրի 
օբյեկտը պետք է ապահովված լինի սույն 
օրենքով ապրանքների վաճառքը 
կազմակերպելու համար օրենսդրությանը 
համապատասխան ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն ապահովող 
սարքավորումներով և 
առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, 
պահեստային, վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման համար անհրաժեշտ 
սենքերով: 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 

պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտը պետք է 

ապահովված լինի առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքով ապրանքների 
վաճառքը կազմակերպելու 
համար օրենսդրությանը 

համապատասխան 
ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 



ապահովող 
սարքավորումներով և 

առևտրատեխնոլոգիական 
պարագաներով, 
պահեստային, 

վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 

նախապատրաստման համար 
անհրաժեշտ սենյակներով: 

5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

v  
 
v 

 Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետի երկրորդ 
պարբերության պահանջները` 
ըստ որի հեղուկ վառելիքի, 
տեխնիկական հեղուկների, 
հեղուկացված գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը 
պետք է ապահովված լինեն 
մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական 
զուգարանների առկայության 
մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

 

 
 
 
 
 
 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

 
 
 
 
 

10 օր 

 
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 



Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող գործունեության Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում 
հասարակական լսումների կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել  “Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին” ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 4 –րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց՝     
նախատեսվող գործունեության 
ծանուցում ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում համայնքի 
ղեկավարը հասարակական 
լսումներ չի կազմակերպվել: 

Առաջարկվում  է 
անվերապահորեն 

կատարել “Շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության մասին” 
ՀՀ օրենքի 6-րդ  

հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 
նախատեսվող 

գործունեության 
ծանուցում ստանալուց 

հետո 15-օրյա ժամկետում 
կազմակերպել 

հասարակական լսումներ 

մշտապես 

2.Ռեկուլտիվացիայի ծրագրին տրված 
համաձայնության առկայություն 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Պահպանված չէ 
"Ընդերքի մասին" ՀՀ 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-
րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
ընդերքօգտագործման 
իրավունք ունեցող անձի 
կողմից ընդերքօգտագործման 
արդյունքում խախտված 
հողերի վերականգնմանն 
ուղղված (անվտանգ 
օգտագործման համար 
պիտանի վիճակի բերելու) 
միջոցառումների` 
ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնությանը 
ներկայացնելը 

Առաջարկվում է ունենալ 
համաձայնեցված 
ռեկուլտիվացիայի 
ծրագիրը սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
նպաստել նրա 
իրականացմանը: 
 
 
Առաջարկվում է 
մոնիտորինգի 
կազմակերպում և 
սահմանված կարգով 
քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 

2014 թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2014 թ. 
 
 
 
 



 
 

 

Առաջարկվում է 
տարածքների 
սանիտարական 
մաքրման սխեմաների 
կազմում և առաջնորդվել: 

 
 
 

3. համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանի մշակում 
 

   
 
V 

Պահպանված չէ 
"Բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մասին" ՀՀ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի ե) 
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների 
պահպանության, 
օգտագործման, մոնիթորինգի 
եւ գիտական 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպումը, 
կառավարման պլանների 
մշակումը: 

Առաջարկվում է 
կառավարման պլանի 
մշակում և սահմանված 
կարգով պահել 
աշխատակազմում և 
առաջնորդվել պլանով: 
 

 

 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպ
անվա

ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 

 

Փաթեթում 
ներառված չեն 

եղել պայմանագրի 
նախագծեր 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
N286 որոշման 23-րդ կետի ա/ 
ենթակետը՝ համաձայն որի 
հողամասերի աճուրդի 

Առաջարկվել է 
հետագայում նման  

գործընթացների դեպքում 
ի նկատի ունենալ 

Առաջարկվել է հետագայում նման  
գործընթացների դեպքում ի նկատի 

ունենալ 



2) օտարվող հողամասի հատակագծի 
նախագիծը. 

3) քաղաքաշինական գործունեության 
համար նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, բարեկարգման 
վիճակը, հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 

կազմակերպման փաթեթում 
պետք է ներառված լինեն 
օրենքով սահմանված 
անհրաժեշտ օտարման 
պայմանագրի նախագիծը. 

 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Թաղումների և գերեզմանատեղերի 

գրանցման մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 

կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

  V Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենք, 37-րդ հոդվածի 13-րդ 
կետի պահանջ՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 
գերեզմանատների 
գործունեությունը եւ դրանց 
պահպանման 

Քննարկել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշումը և 

հաստատված 
հավելվածները, տալ 

պարտադիր կատարման 
ցուցում  

Մեկ ամիս 



աշխատանքները: 
2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

        
   V  

Կանոնադրությունը 
չի հաստատվել 

 

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես 
նաեւ սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Առաջարկվել է 
հաստատել 

 

30օր 

3. 3-օրյա ժամկետում շինարարության 
(քանդման) թույտվություն տրամադրելու 

վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

         V  

Պահպանված չէ 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-
րդ կետի առաջին ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով համաձայնեցնում է 
ճարտարապետաշինարարակ
ան նախագծերը, տալիս է 
շինարարության (քանդման) 
թույլտվություն, միջոցառումներ 
է ձեռնարկում շինարարության 
թույլտվությամբ նախատեսված 
ժամկետներում 
կառուցապատումն ավարտելու 
համար: 

Գրավոր զգուշացվել է 
համայնքի ղեկավարին 

 

 
Մեկ ամիս 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անվա
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 



ծ է ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Առևտրի օբյեկտներում սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդ գլխի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի 
պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 

2.Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություններից` առևտրի 
օբյեկտը պետք է ապահովված լինի սույն 
օրենքով ապրանքների վաճառքը 
կազմակերպելու համար օրենսդրությանը 
համապատասխան ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն ապահովող 
սարքավորումներով և 
առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, 
պահեստային, վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման համար անհրաժեշտ 
սենքերով: 

 v  Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 

պահանջները` ըստ որի 
առևտրի օբյեկտը պետք է 

ապահովված լինի առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 

օրենքով ապրանքների 
վաճառքը կազմակերպելու 
համար օրենսդրությանը 

համապատասխան 
ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն 

ապահովող 
սարքավորումներով և 

առևտրատեխնոլոգիական 
պարագաներով, 
պահեստային, 

վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 

նախապատրաստման համար 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

1 ամիս 



անհրաժեշտ սենյակներով: 
5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

v  
 
v 

 Պահպանված չէ Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետի երկրորդ 
պարբերության պահանջները` 
ըստ որի հեղուկ վառելիքի, 
տեխնիկական հեղուկների, 
հեղուկացված գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերը 
պետք է ապահովված լինեն 
մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի կամ 
անվճար հասարակական 
զուգարանների առկայության 
մասին տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

 

 
 
 
 
 
 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները 

վերացնելու համար 

 
 
 
 
 

10 օր 

 

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 
 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 թվականի 
աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի երկրորդ  եռամսյակում նախատեսվել և 

իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Արարատի մարզի թվով 11 համայնքներում: 
 
 

Ա3ԹԱՊ 
 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառ 
Դրույթների անվանումը Պահպա

նված է
Թերի է 

պահպանված
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 



խախտումների 
վերացման 
վերաբերյալ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն 

  1. Համայնքների 
ղեկավարների 

կողմից ՀՀ 
արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարությու

ն  սեյսմիկ 
ռիսկի 

գնահատման 
աշխատանքներ
ի կատարման 

հայտերի 
ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

քարտեզ առկա 
չէ: կետ  2 

ենթակետ 1) 

Պահպանված չէ 
ՀՀ կառավարության 
2012 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի 
N1351-Ն որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի 
պահանջը՝ համաձայն 
որի    սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման 
միջոցառումները 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզերի եւ 
համայնքների 
զարգացման 
ծրագրերում 
ներառելու համար 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզպետների եւ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
համայնքների 
ղեկավարների կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ 

Համայնքների 
ղեկավարների 

կողմից ՀՀ 
արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարություն  

ներկայացնել 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

աշխատանքների 
կատարման հայտ,  

սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

քարտեզի կազմման
վերաբերյալ 

Տարվա ընթացքում 



իրավիճակների 
նախարարություն 
ներկայացված 
հայտերի հիման վրա 
կատարվում են 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքներ, 
որոնց արդյունքում 
կազմվում է սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
քարտեզ: 

 
ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավար
մանը 

բնակիչների 
մասնակցության

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը համաձայն 

որի համայնքի 
ավագանին  քննարկում
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Մշակել և 
համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմ
անը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը: 

Մինչև 20 օր: 

2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 

30 ՕՐ 



որոշման առկայություն: կայացրել 
համայնքի 

քաղաքաշինակա
ն 

կանոնադրությու
նը հաստատելու

վերաբերյալ: 

մասի, 28-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
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: 

ներկայացնել 
համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

3. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը 
հողերի 

օգտագործման 
սխեմա 

չունենալու 
պատճառով,  
ավագանու 
կողմից այն 

հաստատելու 
վերաբերյալ 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի, 28.1-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
Հայաստանի 
Հանրապետությա

Համայնքի հողերի 
օգտագործման 

սխեմայի վերաբերյալ  
հարցը  քննարկել   

իրավասու մարմինների
հետ: 

 30 ՕՐ 



որոշում չի  
կայացվել: 

ն օրենսդրությամբ 
սահմանված 
դեպքերում եւ 
կարգով որոշում է 
ընդունում 
համայնքի հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները 
հաստատելու 
մասին. 

5. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

ղեկավարին կից
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն մարմինների 

քանակի, 
անվանումների 
ու ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի, 34-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
քննարկում եւ 
որոշում է 
կայացնում 
համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակի, 
անվանումների ու 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի ղեկավարին
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

30 ՕՐ 



ձեւավորման 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

6.Համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի ընդունումից հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա ժամկետում 
ավագանու անդամներին ուղարկված 
լինելու, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու նստավայրում  և բոլորի 
համար տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու  
առկայություն: 

 Համ
այնք

ի 
ղեկ
ավա
րի 

կողմ
ից 
ոչ 

միշ
տ է 
ապ
ահո
վվել
համ
այնք

ի 
ղեկ
ավա
րի 

անհ
ատ
ակա

ն 
ակտ
երն 
ընդ

 Թերի է 
պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մասի 1.1-րդ կետի 
պահանջները 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
անհատական 
ակտեր 
ընդունելուց հետո 
պարտավոր է 
երկօրյա 
ժամկետում այն 
ուղարկել 
համայնքի 
ավագանու 
անդամներին եւ 
փակցնել 
համայնքի 
ավագանու 
նստավայրում` 
բոլորի համար 
տեսանելի 
տեղում: 

Ապահովվել 
համայնքի ղեկավարի 

անհատական 
ակտերն ընդունելուց 

հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա 

ժամկետում 
ավագանու 

անդամներին 
ուղարկելու, ինչպես 

նաև համայնքի 
ավագանու 

նստավայրում  և 
բոլորի համար 

տեսանելի վայրում 
համայնքի ղեկավարի 

անհատական 
ակտերը  փակցնելու 
ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

1.1-րդ կետի 
պահանջները: 

ՄՇՏԱՊԵՍ 



ունել
ուց 
հետ

ո 
օրեն
քով 
սահ
ման
ված 
երկօ
րյա 
ժամ
կետ
ում 

ավա
գան
ու 

անդ
ամն
երին
ուղա
րկել
ու, 
ինչ
պես
նաև
համ
այնք

ի 
ավա
գան



ու 
նստ
ավա
յրում

և 
բոլո
րի 

համ
ար 
տես
անել

ի 
վայր
ում 
համ
այնք

ի 
ղեկ
ավա
րի 

անհ
ատ
ակա

ն 
ակտ
երը 
փակ
ցնել
ու 

պար
տավ



ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ 
ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 Համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարման
ը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավար
մանը 

բնակիչների 
մասնակցության

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Պահպանված չէ 
ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
33-րդ կետի 
պահանջը 

համաձայն որի 
համայնքի 

ավագանին  
քննարկում եւ 

որոշում է 
կայացնում 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը հաստատելու
վերաբերյալ: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը: 

Մինչև 20 օր: 

5. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

ղեկավարին կից
համայնքի 

տարածքում 

Պահպանված չէ 
ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
34-րդ կետի 
պահանջը 

համաձայն որի 
համայնքի 

ավագանին  

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի ղեկավարին
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 

Մինչև 20 օր: 

որու
թյու
նը:



քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման
առկայություն: 

հասարակական
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն մարմինների 

քանակի, 
անվանումների 
ու ձևավորման 

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: 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

2. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման 
վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու
որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

քաղաքաշինակա
ն 

կանոնադրությու
նը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրություն
ը, ինչպես նաեւ 
սույն օրենքի 37-

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

30 ՕՐ 



րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-
րդ կետով 
սահմանված 
քաղաքաշինակա
ն այն 
փաստաթղթերը, 
որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը: 

3. Համայնքի հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու
որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը 
հողերի 

օգտագործմա
ն սխեմա 

չունենալու 
պատճառով,  
ավագանու 
կողմից այն 

հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշում չի  
կայացվել: 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
դեպքերում եւ 
կարգով որոշում է 
ընդունում 
համայնքի հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները 
հաստատելու 
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման 

սխեմայի վերաբերյալ  
հարցը  քննարկել   

իրավասու մարմինների
հետ: 

 30 ՕՐ 



5. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

ղեկավարին կից
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն մարմինների 

քանակի, 
անվանումների 
ու ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 34-րդ 
կետի պահանջը 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին  
քննարկում եւ 
որոշում է 
կայացնում 
համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակի, 
անվանումների ու 
ձեւավորման 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի ղեկավարին
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

30 ՕՐ 

6.Համայնքի 
ղեկավարի 
անհատական 
ակտերի ընդունումից
հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա

 Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից ոչ միշտ է
ապահովվել 
համայնքի 
ղեկավարի 

 Թերի է 
պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մասի 1.1-րդ կետի 
պահանջները 

Ապահովվել 
համայնքի 
ղեկավարի 

անհատական 
ակտերն ընդունելուց 

հետո օրենքով 

ՄՇՏԱՊԵՍ 



5. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

ղեկավարին կից
համայնքի 

Պահպանված չէ 
ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
34-րդ կետի 
պահանջը 

համաձայն որի 
համայնքի 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի ղեկավարին
կից, համայնքի 

տարածքում 

Մինչև 20 օր: 

ժամկետում 
ավագանու 
անդամներին 
ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու
նստավայրում  և 
բոլորի համար 
տեսանելի վայրում 
համայնքի ղեկավարի
անհատական 
ակտերի  փակցված 
լինելու  
առկայություն: 

անհատական 
ակտերն 

ընդունելուց 
հետո օրենքով 
սահմանված 

երկօրյա 
ժամկետում 
ավագանու 

անդամներին 
ուղարկելու, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 

նստավայրում  և 
բոլորի համար 

տեսանելի 
վայրում 

համայնքի 
ղեկավարի 

անհատական 
ակտերը   

փակցնելու 
պարտավորությո

ւնը: 

համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
անհատական 
ակտեր 
ընդունելուց հետո 
պարտավոր է 
երկօրյա 
ժամկետում այն 
ուղարկել 
համայնքի 
ավագանու 
անդամներին եւ 
փակցնել 
համայնքի 
ավագանու 
նստավայրում` 
բոլորի համար 
տեսանելի 
տեղում: 

սահմանված երկօրյա 
ժամկետում 
ավագանու 

անդամներին 
ուղարկելու, ինչպես 

նաև համայնքի 
ավագանու 

նստավայրում  և 
բոլորի համար 

տեսանելի վայրում 
համայնքի 
ղեկավարի 

անհատական 
ակտերը  փակցնելու 
ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

1.1-րդ կետի 
պահանջները: 



մարմինների 
քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման
առկայություն: 

տարածքում 
հասարակական
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն մարմինների 

քանակի, 
անվանումների 
ու ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

ավագանին  
քննարկում եւ 

որոշում է 
կայացնում 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակի, 
անվանումների ու 

ձեւավորման կարգը
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

 
 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառ 
 

1. Համայնքների 
ղեկավարների 
կողմից ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման 

  1. Համայնքների 
ղեկավարների 

կողմից ՀՀ 
արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարությո

ւն  սեյսմիկ 
ռիսկի 

գնահատման 
աշխատանքներ

Պահպանված 
չէ ՀՀ 
կառավարության 
2012 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի 
N1351-Ն որոշման 
2-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի  

Համայնքների 
ղեկավարների կողմից 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն  
ներկայացնել սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

աշխատանքների 
կատարման հայտ,  

սեյսմիկ ռիսկի 

Տարվա ընթացքում 



հայտերի 
ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
քարտեզի 
առկայություն 

ի կատարման 
հայտերի 

ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

քարտեզ առկա 
չէ: կետ  2 

ենթակետ 1) 

սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման 
միջոցառումները 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն մարզերի եւ 
համայնքների 
զարգացման 
ծրագրերում 
ներառելու համար 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն մարզպետների 
եւ Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն համայնքների 
ղեկավարների 
կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 
ներկայացված 
հայտերի հիման 
վրա կատարվում 
են սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքներ, 
որոնց 
արդյունքում 

գնահատման քարտեզի
կազմման վերաբերյալ



կազմվում է 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
քարտեզ: 

 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Նախատեսվող 
գործունեության 
Ծանուցում 
ստանալուց հետո 15-
օրյա ժամկետում 
հասարակական 
լսումների 
կազմակերպում   

Հասարակակ
ան  լսումներ 

չի  
կազմակերպվ

ել 

Պահպանված չէ 
<<Շրջակա 

միջավայրի վրա 
ազդեցության 

փորձաքննության 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 4-րդ 
մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի 

Ազդակիր 
համայնքի 

ղեկավարները եւ 
ձեռնարկողը 
ծանուցումը 

 Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  20  օրվա  

ընթացքում  
տեղեկացնել  

մարզպետարնին 



ստանալուց հետո 
տասնհինգօրյա 

ժամկետում 
կազմակերպում 

են նախատեսվող 
գործունեության 

վերաբերյալ 
հասարակական 

լսումներ (որի 
արարողակարգը 

որոշում է 
Հայաստանի 

Հանրապետությա
ն 

կառավարությունը
)` լրատվական 
միջոցներով 

տեղեկություններ 
հաղորդելով 

նախատեսվող 
գործունեության, 

լսումների տեղի եւ 
ժամկետի մասին: 

 
ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Համայնքի 
մասնակցությամբ 
առևտրային 
կազմակերպությունն

  Համայնքի 
մասնակցությ

ամբ 
առևտրային 

Պահպանված 
չէ ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
16-րդ ենթակետի 

Առաջարկվել  է  
սահմանված  

կարգով  ստեղծել  
խորհուրդներ  և  

Մեկ  ամիս 



երի խորհուրդների և 
վերստուգիչ 
մարմինների 
կազմերի 
հաստատման 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

կազմակերպու
թյունների 

խորհուրդների 
և վերստուգիչ 
մարմինների 

կազմերի 
հաստատման 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ավագանու 

որոշում առկա 
չէ 
 

պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ավագանին 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն օրենսդրությամբ 
սահմանված 
կարգով 
հաստատում է 
համայնքի 
մասնակցությամբ 
առեւտրային 
կազմակերպությու
նների 
խորհուրդների եւ 
վերստուգիչ 
մարմինների 
կազմերը: Այդ 
մարմիններում 
ավագանու 
առաջադրած 
ներկայացուցիչնե
րի թիվը կարող է 
լինել միայն կեսից 
պակաս: 

վերստուգիչ  մարմին 

14.Համայնքի բյուջեի 
միջոցների 
տնօրինման և 
նպատակային 
օգտագործման 

  Պահպանված 
չէ 

2013թ.  
,,Ընթացիկ  
սուբվենցիաներ  
համայնքներին”  
հոդվածով  ՀՀ  

Հետ  վերադարձնել  
պետական  բյուջե 

Մեկ  ամիս 



համապատասխանու
թյունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

կառավարության  
27.06.2013թ.  թիվ  
661-Ն  որոշմամբ  
,,Նվազագույն  
աշխատավարձի  
մասին”  ՀՀ  
օրենքի 
կիրառման  
արդյունքում  
լրացուցիչ  
ծախսերի  
ֆինանսավորման  
նպատակով  
համայնքին  
հատկացվել  է  
2583.2 հազ.դրամ  
սուբվենցիա: 
ՈՒսումնասիրությ
ունից  պարզվեց,  
որ 
փոխհատուցման  
գումարը  կազմում  
է  2424.0 
հազ.դրամ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի տարածքում 
ընդգրկված 

  Բնակավայրի 
քաղաքաշինակա

Պահպանված չէ 
ՀՀ կառավարության 

Առաջարկվում է 
ղեկավարվել ՀՀ 

այսուհետ 



քաղաքաշինական 
գործունեության 
օբյեկտների` անշարժ 
գույքի միավորների, 
գործառական 
տարածքների, 
քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 
կարգավորման 
օբյեկտների և 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

ն անձնագիր 
չունի 

31.12.1999թ. թիվ 802 
որոշման կարգի 13 
կետի ա) ենթակետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
Համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվում եւ 
մուտքագրվում են` 
համայնքի 
տարածքում 
ընդգրկված 
քաղաքաշինական 
գործունեության 
օբյեկտների` անշարժ 
գույքի միավորների, 
գործառական 
տարածքների, 
քաղաքաշինական 
գործունեության 
հատուկ 
կարգավորման 
օբյեկտների եւ 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը: 

կառավարության  

2. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված 3-օրյա 
ժամկետում 
թույլտվության 

 Թերի է 
պահպանված 
Հարկային 
մարմիններին չի 

 Պահպանված չէ 
ՀՀ կառավարության 
02.02.2002թ. թիվ 91  
որոշմամբ 

Առաջարկվում է 
ղեկավարվել ՀՀ 
կառավարության  թիվ 
91 որոշման 10-րդ կետի 

այսուհետ 



պատճենները 
ներկայացվում են ՀՀ 
ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն 
և ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային 
տեսչություն:  

ներկայացվել, հաստատված կարգի 
10-րդ կետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
շինարարության 
(քանդման) 
թույլտվություն 
տրամադրած 
մարմինը (այսուհետ` 
իրավասու մարմին) 
եռօրյա ժամկետում 
թույլտվության 
պատճենները, իսկ 
էլեկտրոնային 
համակարգի 
կիրառման դեպքում` 
դրանց 
տեսաներածված 
օրինակները, 
ներկայացնում է 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
քաղաքաշինության 
նախարարության 
քաղաքաշինական 
պետական 
տեսչություն եւ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր հարկային 

պահանջներով 



ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային 
տեսչություն: 
Իրավասու մարմինը 
տրամադրած 
թույլտվության 
մասին նույն 
ժամկետում 
իրազեկում են նաեւ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
համապատասխան 
մարզպետներին: 
Երեւանում սույն 
կետով սահմանված 
փոխհարաբերություն
ներն իրականացվում 
են "Երեւան 
քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան: 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը չունի 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

կարգով 

ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 

հաստատված չէ 
համայնքի գլխավոր 

հատակագիծը: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
պատվիրել համայնքի 
գլխավոր հատակագծ: 

 



հաստատված 
համայնքի 
գլխավոր 

հատակագիծ: 

<<Քաղաքաշինության
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
142  կետի համաձայն՝ 

2016 թ. հունվարի 1-ից
հետո արգելվում է, 

առանց սահմանված 
կարգով հաստատված

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի, 

կառուցապատման 
նպատակներով 

հողամասերի և (կամ) 
ՃՀԱ-ի 

առաջադրանքների 
տրամադրումը: 

 
ԱՅԳԵԶԱՐԴ 

ՔԱՂՔԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
       
1. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը չունի 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

կարգով 
հաստատված 

համայնքի 
գլխավոր 

հատակագիծ: 

ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 

հաստատված չէ 
համայնքի գլխավոր 

հատակագիծը: 
<<Քաղաքաշինության
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
142  կետի համաձայն՝ 

2016 թ. հունվարի 1-ից
հետո արգելվում է, 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
պատվիրել համայնքի 
գլխավոր հատակագծ:  



առանց սահմանված 
կարգով հաստատված

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի, 

կառուցապատման 
նպատակներով 

հողամասերի և (կամ) 
ՃՀԱ-ի 

առաջադրանքների 
տրամադրումը: 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատցած 
գոտևորման նախագծի 
առկայություն 

  
Համայնքը չունի 

ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
կարգով 

հաստատված 
գոտևորման 
նախագիծ: 

Պահպանված չէ 
Քաղաքաշինության 
մասին ՀՀ օրենքի 

դրույթները՝ 
համայնքը չունի ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 

հաստատված 
գոտևորման 
նախագիծ: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
պատվիրել գոտևորման 

նախագծի 
առկայությունը: 

30 oր 

3. Քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է 
գլխավոր հատակագծի և 
գոտևորման նախագծի 
մշակում 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն ծրագրային 
փաստաթղթեր, 
իսկ համայնքի 
զարգացման 

քառամյա 
ծրագրում 

նախատեսված  

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի պահանջը՝ 

համաձայն որի 
Համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են 
համայնքի 

Առաջարկվում է 
համայնքի 2013-2016թ.թ.
զարգացման ծրագրում 
նախատեսել համայնքի 
գլխավոր հատակագծի  

մշակում: 

20 օր 



չէ գլխավոր 
հատակագծի 

մշակում: 

տարածական 
զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ: 
Համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվում և 
մուտքագրվում են` 

      

1) համայնքի տարածքում 
ընդգրկված 
քաղաքաշինական 
գործունեության 
օբյեկտների` անշարժ 
գույքի միավորների, 
գործառական 
տարածքների, 
քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 
կարգավորման 
օբյեկտների և 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

- Թերի է 
պահպանված 

- Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
31.12.1999թ. թիվ 

802 որոշման 8-րդ , 
9-րդ կետերը, 13 
կետի բ/  կետը 

Առաջարկվում է 
ղեկավավարվել 802 

որոշման 
պահանջներով 

2 ամիս  

2) համայնքի 
քաղաքաշինական 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

Առաջարկվում է 
ղեկավավարվել 802 

2 ամիս 



անձնագիրը. 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.1999թ. թիվ 802 
որոշման 13 կետի ա/ 

և  բ/  կետերը 

որոշման 
պահանջներով 

5) շինարարության և 
քանդման 
թույլտվությունները. 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
02.02.2002թ. թիվ 91 
որոշման 7.2 կետը, 

թույլտվությունը 
տրվել է առանց 

քանդման 
նախագծային 

փաստաթղթերի 

Առաջարկվում է 
քանդումները և  

քանդման 
թույլտվությունները 

իրականացնել 
նախագծային 

փաստաթղթերի հիման 
վրա 

Այսուհետ 

ՃՀԱ կազմում 
ներառվում են  
տեխնիկական 
պայմանները 
/ջրամատակարարում, 
ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարու
մ/  
 
 
 
 
 
 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
29.08.2002 թ. 1473-Ն 

որոշման 4.1 կետը 

Առաջարկվել է 
այսուհետ ՃՀԱ-ները 

կառուցապատողներին  
տրամադրել, 
պարտադիր 

ինժեներական գծերի 
տեխնիկական 

պայմանները հանձնելը 

Այսուհետ 



ՃՀԱ կազմում 
տրամադրվում է 
հողամասի Մ1:500 
սխեմա` հողամասով 
անցնող բոլոր, այդ 
թվում` ստորգետնյա 
ինժեներական գծերի 
նշումով /ջրագիծ, 
կոյուղագիծ, 
էլեկտրագծիծ, 
հեռահաղորդակցության 
գիծ և այլն/: 
 
 
 
 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
29.08.2002 թ. 1473-Ն 

որոշման 4.6 կետը 

Առաջարկվել է 
այսուհետ ՃՀԱ-ները 

կառուցապատողներին  
տրամադրել, 
պարտադիր 

ինժեներական գծերի 
գրաֆիկական 
սխեմաներով         

Մ 1:500 

այսուհետ 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունները և 
հրապարակված 
քաղաքաշինական 
ծրագրերը ու 
նախագծերը 
քննարկվում են և 
որոշումների 
ընդունմանը 
մասնակցում են 
հասարակայնության 
ներկայացուցիչները 
(համաձայնությամբ) 
 

- Թերի է 
պահպանված 

- Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 4-րդ և  7-րդ 

կետերը 

Առաջարկվում է 
հետագայում 

քաղաքաշինական 
ծրագրերը և 
նախագծերը  

համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 4-րդ կետի 

համաձայն 

Հետագայում 
քաղաքաշինական 

ծրագրերը և 
նախագծերը 

համաձայնեցնելիս 



իրազեկումը 
իրականացում է՝ 

      

1) զանգվածային 
լրատվության (այդ 
թվում` էլեկտրոնային) 
միջոցներով (տեղական 
և հանրապետական 
ռադիո, 
հեռուստատեսություն, 
լրագիր). 
 
 
 
 
 
 
 

- Թերի է 
պահպանված 

- Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 3-րդ  կետը 

Առաջարկվում է 
հետագայում 

քաղաքաշինական 
ծրագրերը և 
նախագծերը  

համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման պահանջով 

այսուհետ 

 
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառ 

 
1. Տարահանված 
բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների   
նախապատրաստմա
ն միջոցառումների 
պլան 

  V 
Բնակչության 
կենսաապահո

վման 
գործընթացնե

րի   
նախապատրա

ստման 
միջոցառումնե
րի պլանը չի 

մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովմա
ն գործընթացների  
նախապատրաստմ
ան 
միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել , 
չեն կատռարվել ՀՀ 
կառավարության 
2010 թվականի 
հուլիսի 24-ի 

առաջարկվել է մշակել
միջոցառումների 

պլանը 
համագործակցելով 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
մարզային 

փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.09.14թ 



<<Տարահանված 
բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 
կենսապահովման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին>>  թիվ 824-
Ն  որոշմամբ  
հաստատված 
կարգի  
պահանջները: 

3. Համայնքների 
ղեկավարների 
կողմից ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման հայտերի 
ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
քարտեզի 
առկայություն 

 V           
/Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

աշխատանքնե
րի կատարման 

հայտ է  
ներկայացվել 

ՀՀ 
արտակարգ 

իրավիճակներ
ի 

նախարարությ
ուն/ Սեյսմիկ 

ռիսկի 
գնահատման 

քարտեզ առկա 

 Պահպանված 
չէ Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
2012 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի 
թիվ 1351-Ն 
որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին 
ենթակետի 
պահանջը 
համաձայն որի 
սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման 
միջոցառումները 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզերի եւ 
համայնքների 

Ֆինանսական 
հնարավորությունների
առկայության դեպքում

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն  
ներկայացնել 
տեխնիկական 
առաջադրանք 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

քարտեզի մշակման 
նպատակով 

* 



չէ, զարգացման 
ծրագրերում 
ներառելու համար 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզպետների եւ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
համայնքների 
ղեկավարների 
կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 
ներկայացված 
հայտերի հիման 
վրա կատարվում 
են սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքներ, 
որոնց արդյունքում 
կազմվում է 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
քարտեզ: 

 
 ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



1. Հայաստանի 
Հանրապետության 
տոների և հիշատակի 
օրերի հետ կապված 
զանգվածային 
միջոցառումները 
կազմակերպվում են 
ՀՀ օրենսդրության 
համապատսախան, 
մասնավորապես «ՀՀ 
բյուջետային 
համակարգի մասին», 
«Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ 
օրենքների և այլ 
իրավական ակտերի: 

  Բացակայում է 
ՀՀ տոների և 
հիշատակի 
օրերի հետ 
կապված 

զանգվածային
միջոցառումներ

ի անցկացնելու 
ծրագիրը:  

 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 41-
րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը  
կազմակերպում է 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
տոների եւ 
հիշատակի օրերի 
հետ կապված 
միջոցառումներ 

: 

Կազմել ՀՀ տոների և 
հիշատակի օրերի հետ 

կապված 
զանգվածային 

միջոցառումներ 
անցկացնելու 

ծրագիր: 

10 օր 

 
ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ 

 
ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
2. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծման 

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային
փաստաթղթեր

չունենալու, 
ինչպես նաև 

դրանց 
նախագծման 

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 
27-րդ կետի 
պահանջը՝ 

համաձայն որի 
համայնքի 

ավագանին  որոշում

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման 

Մինչև 20 օր: 



առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

համար 
առաջադրանքն

եր 
ներկայացրած 

չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 

կողմից 
«Քաղաքաշինու
թյան մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետությ
ան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 

փաստաթղթերը
հաստատելու 
վերաբերյալ 

որոշումներ չեն
կայացվել: 

է ընդունում 
համայնքի 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաեւ 
նախագծման 

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
"Քաղաքաշինության
մասին" Հայաստանի
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված
կարգով. 

նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  

քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

3. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

քաղաքաշինակ
ան 

կանոնադրությու
նը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ ՏԻՄ
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
28-րդ կետի 

պահանջը համաձայն
որի համայնքի 

ավագանին  
հաստատում է 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 



կանոնադրությունը, 
ինչպես նաեւ սույն 

օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով 

սահմանված 
քաղաքաշինական 

այն փաստաթղթերը, 
որոնց 

պատվիրատուն է 
համայնքը: 

4. Համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավա
րմանը 

բնակիչների 
մասնակցությա

ն կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Պահպանված չէ ՏԻՄ
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
33-րդ կետի 

պահանջը համաձայն
որի համայնքի 

ավագանին  
քննարկում եւ որոշում

է կայացնում 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը: 

Մինչև 20 օր: 

5. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում
հասարակական 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Պահպանված չէ ՏԻՄ
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
34-րդ կետի 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

Մինչև 20 օր: 



կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

համայնքի 
ղեկավարին 

կից համայնքի 
տարածքում 

հասարակական
կարգով գործող
խորհրդակցակ

ան 
մարմինների 

քանակի, 
անվանումների
ու ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

պահանջը համաձայն
որի համայնքի 

ավագանին  
քննարկում եւ որոշում

է կայացնում 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակի, 
անվանումների ու 

ձեւավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

համայնքի 
ղեկավարին կից, 

համայնքի տարածքում
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

6. Համայնքի 
ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ 
անգամ կայացած 
նիստերի 
արձանագրություններ
ի առկայություն: 

 Ուսումնասիրված
ժամանակաշրջա
նում համայնքի 

ղեկավարի 
կողմից 

հրավիրվել և 
անցկացվել են 

համայնքի 
ավագանու 29 

նիստեր, 
որոնցում 

քննարկվել են 
համայնքի 

 Թերի է 
պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի  
համայնքի 
ավագանին 
ընդունում է 
կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է 
ավագանու 
գործունեությունը, 

Ապահովել 
համայնքի 
ավագանու 

առնվազն երկու 
ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի 
անցկացումը: 

Աավագանու նիստերն
արձանագրել 

սահմանված կարգով  
համարակալված, 

կարված 
(ժապավենված), 

մշտապես 



խնդիրներին 
վերաբերվող 70 

հարցեր, 
ընդունվել են 
նորմատիվ ու 
անհատական 

բնույթի  
նույնքան 

որոշումներ: 
Անցկացված 

ավագանու բոլոր 
29 նիստերը 
սահմանված 

կարգով 
արձանագրվել 

են 
համապատասխ

ան 
գրանցամատյան

ներում: 
Համայնքի 
ղեկավարը 
12.07.2011-

24.10.2011թթ, 
12.07.2012-

12.10.2012թթ, 
ընկած 

ժամանակահատ
վածներում չի 
ապահովել  ոչ 
պակաս քան 

նիստերի 
նախապատրաստո
ւմը եւ անցկացումը: 
Ավագանու 
նիստերն 
անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու 
ամիսը մեկ անգամ: 
Ավագանին կարող 
է անցկացնել 
արտահերթ 
նիստեր: 

համայնքի ղեկավարի 
կողմից կնքված և 

ստորագրված 
գրանցամատյաններու

մ:    
 
 
 
 



երկու ամիսը մեկ
անգամ 

համայնքի 
ավագանու 
նիստերի  

անցկացումը: 
7. Համայնքում 
առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական
նիստից առնվազն յոթ 
օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակված 
տեղեկության 
առկայություն՝ 
ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից  ոչ միշտ
է ապահովվել 

ավագանու 
հերթական 

նիստից առնվազ
ն յոթ օր առաջ 
համայնքում 

առկա 
ցուցատախտակ

ին 
հայտարարությու

ն փակցնելու 
միջոցով 

ավագանու 
նիստի  

ժամանակի, 
վայրի և 

օրակարգի 
վերաբերյալ 
համայնքի 

բնակչության 
համար 

տեղեկության 

 Թերի է 
պահպանվել  ՏԻՄ 
օրենքի 12.1-րդ 
հոդվածի 
պահանջը՝ 
համաձայնա որի  
Ավագանու 
հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարը 
հրապարակում է 
տեղեկություն 
ավագանու նիստի 
ժամանակի, վայրի 
վերաբերյալ եւ 
օրակարգի 
նախագիծը: 
Հրապարակումն 
իրականացվում է 
համայնքներում` 
համայնքի 
ավագանու 
նստավայրում 
դրանք փակցնելու 

Ավագանու հերթական
նիստից առնվազն յոթ
օր առաջ համայնքում

առկա 
ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի 
վերաբերյալ: 

Մշտապես 



հրապարակումը: միջոցով, ինչպես 
նաեւ այն 
վայրերում, որոնք 
մատչելի են 
համայնքի 
յուրաքանչյուր 
մասի բնակչի 
համար` առնվազն 
մեկ տեղ 
յուրաքանչյուր 
երկու հազար 
բնակչի համար: 

8. Համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացված 
առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից 
առաջարկությո

ւն չի 
ներկայացվել 

համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավ
արմանը 

բնակիչների 
մասնակցությ

ան կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի, 10.1-րդ 
կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում 
համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմ
անը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 

Առաջարկություն 
ներկայացվել  

համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Մինչև 20 օր: 



վերաբերյալ: 
9. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացված 
առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից 
առաջարկությ

ուն չի 
ներկայացվել  

համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքի 

ղեկավարին 
կից, 

համայնքի 
տարածքում 
հասարակակ
ան կարգով 

գործող 
խորհրդակցա

կան 
մարմինների 

քանակը, 
անվանումներ

ն ու 
ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի, 10.2-րդ 
կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում 
համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումներն ու 
ձեւավորման 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկություն 
ներկայացվել  

համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների 

քանակը, 
անվանումներն ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Մինչև 20 օր: 

10. Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 

 2011թ. հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 
58.2 %-ով, 

 Թերի է 
պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ 
հոդվածի 1-ին, 

Միջոցներ ձեռնարկել 
համայնքի սեփական 

եկամուտների 
կատարումն 

Մշտապես 



վճարների, համայնքի 
վարչական 
սահմաններում 
գտնվող համայնքային
և պետական 
սեփականություն 
համարվող հողերի, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 
գանձման ու 
վերահսկման 
ուղղությամբ 
կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն:. 

գույքահարկի 
պլանը՝ 80.7%-

ով: 
2012թ. հողի 

հարկի պլանը 
կատարվել է 
80.2 %-ով, 

գույքահարկի 
պլանը՝ 85.3%-

ով: 
2013թ. հողի 

հարկի պլանը 
կատարվել է 92.1 
%-ով: Տեղական 

հարկերը 
չմուծած անձանց

նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից  օրենքով
սահմանված 

կարգով 
համապատասխ
ան միջոցներ չեն

ձեռնարկվել:  
Տեղական 
տուրքերի, 
համայնքի 
վարչական 

սահմաններում 
գտնվող 

մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
կազմակերպում է 
տեղական 
հարկերի, 
տուրքերի եւ 
վճարների, 
համայնքի 
վարչական 
սահմաններում 
գտնվող 
համայնքային եւ 
պետական 
սեփականություն 
համարվող հողերի, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
վարձավճարների 
գանձումն ու 
վերահսկումը: 

ամբողջությամբ 
ապահովելու 
ուղղությամբ: 



համայնքային և 
պետական 

սեփականություն
համարվող 

հողերի 
վարձավճարներ
ի գանձումները 
կատարվել են 
լրիվությամբ: 

11. տեղական 
հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող 
անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված 
կարգով 
համապատասխան 
միջոցների կիրառման
առկայություն: 

 Հարկերը 
չմուծած անձանց

նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից  օրենքեվ
սահմանված 

կարգով 
համապատասխ
ան միջոցներ չեն

ձեռնարկվել: 

 Պահպանված 
չէ ՏԻՄ օրենքի 34-
րդ հոդվածի 1-ին, 
մասի 2.2-րդ կետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
տեղական 
հարկերը, 
տուրքերը եւ 
վճարները չվճարող 
անձանց 
նկատմամբ 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով կիրառում 
է 
համապատասխան 
միջոցներ: 

Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները

չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 

կիրառել 
համապատասխան 

միջոցներ: 

Մշտապես 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 
ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

կնքվել է 
համայնքի 
գլխավոր 

հատակագծի 
կազմման 

պայմանագիր: 

- - գլխավոր 
հատակագծի մեկ 

օրինակ ընդունման -
անձնման ակտով  

հանձնվել է սակայն 
չկա  22.12.2009թ. 
1064-Ա որոշմամբ 

միչգերատեսչական 
հանձնաժողովի 

դրական 
եզրակացությունը և 

առանց դրա 
համայնքի ավագանին 
չի կարող հաստատել 

գլխավոր 
հատակագիծը  

Առաջարկվում է սեղմ 
ժամկետում պահանջել 

կապալառու 
կազմակերպությունից 
միչգերատեսչական 

հանձնաժողովի 
դրական 

եզրակացությունը   

1 ամիս 

համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզում 
արտացոլված են ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
տրամադրված 
հողամասերը 
(նպատակային կամ 
գործառնական 
փոփոխության մասին 
նշումով), նախագծման և 
շինարարության 
թույլտվությունները, 

- - Պահպանված չէ Համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզ չի վարվել, 
խախտվել է Տիմ 
օրենքի 37-րդ 
հոդվածի 1.1 կետը և 
46-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասը 

 Համայնքի ղեկավարի 
պարտադիր 
լիազորությունն է վարել 
համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզը   

1 ամիս 



ինչպես նաև գլխավոր 
հատակագծի և 
գոտիավորման 
նախագծի 
փոփոխությունները: 
Համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվում և 
մուտքագրվում են` 

      

1) համայնքի տարածքում 
ընդգրկված 
քաղաքաշինական 
գործունեության 
օբյեկտների` անշարժ 
գույքի միավորների, 
գործառական 
տարածքների, 
քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 
կարգավորման 
օբյեկտների և 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

- Թերի է 
պահպանված 

- Թերի է լրացվում ոչ 
ամբողջական 
տվյալներով 

Առաջարկվում է 
ղեկավավարվել 802 

որոշման 
պահանջներով 

1  ամիս  

2) համայնքի 
քաղաքաշինական 
անձնագիրը. 
 
 
 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

31.12.1999թ. թիվ 802 
որոշման 13 կետի բ/  

կետը 

Առաջարկվում է 
ղեկավավարվել 802 

որոշման 
պահանջներով 

2 ամիս 



 
 
 
ՃՀԱ կազմում 
ներառվում են  
տեխնիկական 
պայմանները 
/ջրամատակարարում, 
ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարու
մ/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 29.08.2002 
թ. 1473-Ն որոշման 4.1 

կետը 

Առաջարկվել է այսուհետ 
ՃՀԱ-ները 

կառուցապատողներին  
տրամադրել, պարտադիր 

ինժեներական գծերի 
տեխնիկական պայմանները 

հանձնելը 

Այսուհետ 

ՃՀԱ կազմում 
տրամադրվում է 
հողամասի Մ1:500 
սխեմա` հողամասով 
անցնող բոլոր, այդ 
թվում` ստորգետնյա 
ինժեներական գծերի 
նշումով /ջրագիծ, 
կոյուղագիծ, 
էլեկտրագծիծ, 
հեռահաղորդակցության 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 29.08.2002 
թ. 1473-Ն որոշման 4.6 
կետը 

Առաջարկվել է այսուհետ 
ՃՀԱ-ները 

կառուցապատողներին  
տրամադրել, պարտադիր 

ինժեներական գծերի 
գրաֆիկական սխեմաներով    

Մ 1:500 

այսուհետ 



գիծ և այլն/: 
       
ՃՀԱ-ում հստակ նշված 
են հաշմանդաների 
համար կառույցի 
հարմարեցված լինելու 
վերաբերյալ 
պահանջները 
 
 
 
 

- - Պահպանված չէ Լրացված ՃՀԱ-ներում  
1473-Ն որոշման ձև 2-ի 
18-րդ կետը չի լրացվում 
խախտվելլ է վերոհիշյալ 

որոշման 2-րդ կետը 

Առաջարկվում է ղեկավարվել  
29.08.2002թ. 1473-Ն 

որոշման 2-րդ կետով և ՃՀԱ-
ները տրամադրելիս 18-րդ 

կետը լրացնել  

Այսուհետ  

ՃՀԱ-ում նշված է 
օբյեկտի ռիսկայնության 
աստիճանը 
/կատեգորիան/ և դրան 
համապատասխան 
պահանջվող 
փորձաքննության /կան 
հեղինակի 
երաշխավորագրի/ 
անհրաժեշտության 
պահանջը  
 

- Թերի է 
պահպ
անված 

 Խախտվել է 
29.08.2002թ. 1473-Ն 
որոշման 4 և 4.4 
կետերը 21.12.1998թ. 
812 որոշման  6րդ կետը 
, առաջադրանքներում 
չի նշվել օբյեկտի 
ռիսկայնության 
աստիճանը և 
նախագծման փուլերը  

Առաջարկվում է ՃՀԱ-ները 
տրամադրելիս ղեկավարվել 

1473-Ն և 812 որոշման 
պահանջներով 

այսուհետ 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունները և 
հրապարակված 
քաղաքաշինական 
ծրագրերը ու 
նախագծերը 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 4-րդ և  7-րդ 

կետերը 

Առաջարկվում է հետագայում 
քաղաքաշինական ծրագրերը 

և նախագծերը  
համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 4-րդ կետի 

Հետագայում 
քաղաքաշինական 

ծրագրերը և 
նախագծերը 

համաձայնեցնելիս 



քննարկվում են և 
որոշումների 
ընդունմանը 
մասնակցում են 
հասարակայնության 
ներկայացուցիչները 
(համաձայնությամբ) 
 

համաձայն 

իրազեկումը 
իրականացում է՝ 

      

2) ծրագրերի և 
նախագծերի 
ցուցադրման 
միջոցառումներով, 
հրապարակումներով 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ինտերնետային 
կայքերում 
տեղադրմամբ. 

- - Պահպանված 
չէ  

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 2-րդ  կետը 

Առաջարկվում է հետագայում 
քաղաքաշինական ծրագրերը 

և նախագծերը  
համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման պահանջով 

Հետագայում 
քաղաքաշինական 

ծրագրերը և 
նախագծերը 

համաձայնեցնելիս 

3) հասարակական 
քննարկումներով 

- - Պահպանված 
չէ 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման 4-րդ  կետը 

Առաջարկվում է հետագայում 
քաղաքաշինական ծրագրերը 

և նախագծերը  
համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման պահանջով 

Հետագայում 
քաղաքաշինական 

ծրագրերը և 
նախագծերը 

համաձայնեցնելիս 

Պահպանվում է 
համայնքի ղեկավարի 
համաձայնեցմանը 

- - Պահպանված 
չէ 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 

Առաջարկվում է հետագայում 
քաղաքաշինական ծրագրերը 

և նախագծերը  

Հետագայում 
քաղաքաշինական 

ծրագրերը և 



ներկայացված 
քաղաքաշինական 
ծրագրերին և 
նախագծերին 
հասարակայնությանը 
իրազեկման համար 
սահմանված 3-օրյա 
ժամկետը, նշվում են 
դրանց ծանոթանալու 
պայմանները` 
հրապարակման, 
ցուցադրման և 
հասարակական 
քննարկման տեղն ու 
ժամանակը 

որոշումը համաձայնեցնել ՀՀ 
կառավարության 

28.10.1998թ. թիվ 660 
որոշման պահանջով 

նախագծերը 
համաձայնեցնելիս 

ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված 3-օրյա 
ժամկետում 
թույլտվության 
պատճենները 
ներկայացվում են ՀՀ ՔՆ 
քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն 
և ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային 
տեսչություն:  

  Պահպանված չէ ՀՀ ՔՆ 
քաղաքաշինության 

պետական տեսչություն 
և ՀՀ ԿԱ հարկային 

ծառայություն չի 
ներկայացվել խախտվել 

է 02.02.2002թ. 91 
որոշման 10-րդ կետը 

Առաջարկվել է ղեկավարվել  
02.02.2002թ. 91 որոշման 10-

րդ կետով  

Հետագայում 
թույլտվություն 
տրամադրելիս 

Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
23.11.2006թ. թիվ 1910-

Ն որոշման 

Առաջարկվում է պահպանել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման պահանջները  

 30 օրյա ժամկետում 



վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

պահանջները, 
հավելված 1-ի 9-րդ 

կետը 

Հուղարկավորություններ
ի հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և 
անվճար 
ծառայությունների 
ցանկի հաստատումը 
(ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշում հավելված N1, 
կետ 12,13) 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
23.11.2006թ. թիվ 1910-
Ն որոշման 10, 11, 12, 

13-րդ կետերը 

Առաջարկվում է ղեկավարվել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման պահանջներով 

30 օրյա ժամկետում 

ՀՀ-ում հուղարկավորելու 
մասին անվճար 
տեղեկանքի 
տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 22) 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
23.11.2006թ. թիվ 1910-
Ն որոշման 22-րդ  կետը 

Առաջարկվում է ղեկավարվել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման պահանջներով 

այսուհետ 

       
Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է 
23.11.2006թ. թիվ 1910-

Ն որոշման 4-րդ 
հավելվածի 10-րդ կետը 

Առաջարկվում է ղեկավարվել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման պահանջներով 

2 ամիս 



հատակագծերի 
մշակումը և 
հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 
Գերեզմանատներում 
տրամադրվող 
գերեզմանների չափերի 
(ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշում հավելված N4, 
կետ 11,12) 

- - Պահպանված չէ Խախտվել է անվճար և 
վճարովի տրամադրվող 

գերեզմանատեղի 
տրամադրման կարգը  

Առաջարկվում է ղեկավարվել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման թիվ 4, թիվ 7 
հավելվածների սահմանված 

կանոններով 

Այսուհետ իրականացնել 
կարգին համաձայն 

Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնների 
տեղադրումը և 
գերեզմանատների 
տարածքի մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 

- Թերի է 
պահպ
անված 

-  Խախտվել է 
23.11.2006թ. թիվ 1910-
Ն որոշման  15-րդ կետը 

Առաջարկվում է ղեկավարվել 
ՀՀ կառավարության 1910-Ն 

որոշման պահանջներով 

1 ամիս 



15,16) 
 
 
Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշում հավելված N4, 
կետ 10 

- - Պահպանված չէ Գերեզմանատան 
հողերի օգտագործման 
հաստատված  սխեման 

չի կազմված  

Առաջարկվում է կազմել և 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
հաստատել  գերեզմանատան 

օգտագործման սխեման  

30 օրյա ժամկետում  

Վճարովի հիմունքներով 
տրամադրվող 
գերեզմանների 
հողատարածքի 
արժեքների սահմանումը 
գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N7, կետ 8 

- - Պահպանված չէ Վճարովի հիմունքներով 
գերեզմանատների 

տրամադրման արժեք 
չի սահմանվել 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին վճարովի 

հողատարածքին արժեքը 
սահմանելու որոշում 

կայացնել ըստ  1910-Ն 
որոշման կարգի 

15 օրյա ժամկետում 

 
ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ  

ՏԻՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

2. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
դրանց 
փոփոխությունները, 

  Համայնքը 
քաղաքաշինակա

ն ծրագրային 
փաստաթղթեր 

չունենալու, 
ինչպես նաև 

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի  
27-րդ կետի 

պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

Մինչև 20 օր: 



ինչպես նաև 
նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

դրանց 
նախագծման 

համար 
առաջադրանքնե
ր ներկայացրած

չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 

կողմից 
«Քաղաքաշինութ

յան մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետությ
ան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 

փաստաթղթերը
հաստատելու 
վերաբերյալ 

որոշումներ չեն 
կայացվել: 

ավագանին  որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, 

դրանց 
փոփոխությունները, 

ինչպես նաեւ 
նախագծման 

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
"Քաղաքաշինության 
մասին" Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով. 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 

վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

3. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 

քաղաքաշինակա
ն 

կանոնադրությու
նը հաստատելու

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
28-րդ կետի պահանջը 

համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

քաղաքաշինական 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օր: 



վերաբերյալ: կանոնադրությունը, 
ինչպես նաեւ սույն 

օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով 

սահմանված 
քաղաքաշինական այն 

փաստաթղթերը, 
որոնց պատվիրատուն 

է համայնքը: 
4. Համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավար
մանը 

բնակիչների 
մասնակցության

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 
33-րդ կետի պահանջը 

համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
քննարկում եւ որոշում 

է կայացնում 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

Մինչև 20 օր: 

 
 
 

      

5. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 

Պահպանված չէ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 

Մինչև 20 օր: 



հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

կայացրել 
համայնքի 

ղեկավարին կից
համայնքի 

տարածքում 
հասարակական
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն մարմինների 

քանակի, 
անվանումների 
ու ձևավորման 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

34-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի 

համայնքի ավագանին 
քննարկում եւ որոշում 

է կայացնում 
համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում

հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձեւավորման կարգը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

ղեկավարին կից, համայնքի
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

6. Համայնքի 
ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ 
անգամ կայացած 
նիստերի 
արձանագրություններ
ի առկայություն: 

 Ուսումն
ասիրվա

ծ 
ժաման
ակաշրջ
անում 

համայն
քի 

ղեկավա
րի 

կողմից 
հրավիր

վել և 
անցկաց
վել են 

 Թերի է 
պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ 
հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  
համայնքի 
ավագանին 
ընդունում է 
կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է 
ավագանու 
գործունեությունը, 
նիստերի 
նախապատրաստու
մը եւ անցկացումը: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 
Աավագանու նիստերն 

արձանագրել սահմանված 
կարգով  համարակալված, 
կարված (ժապավենված), 

համայնքի ղեկավարի 
կողմից կնքված և 

ստորագրված 
գրանցամատյաններում:   

 
 

մշտապես 



համայն
քի 

ավագա
նու 29 

նիստեր, 
որոնցու

մ 
քննարկ
վել են 

համայն
քի 

խնդիրն
երին 

վերաբե
րվող 70 
հարցեր, 
ընդունվ

ել են 
նորմատ

իվ ու 
անհատ
ական 

բնույթի
նույնքա

ն 
որոշում

ներ: 
Անցկաց

ված 
ավագա

նու 

Ավագանու նիստերն 
անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու 
ամիսը մեկ անգամ: 
Ավագանին կարող է 
անցկացնել 
արտահերթ 
նիստեր: 

 
 



բոլոր 29 
նիստեր

ը 
սահման

ված 
կարգով 
արձան
ագրվել 

են 
համապ
ատասխ

ան 
գրանցա
մատյան
ներում:
Համայն

քի 
ղեկավա

րը 
12.07.20

11-
24.10.20

11թթ, 
12.07.20

12-
12.10.20
12թթ, 
ընկած 
ժաման
ակահա
տվածնե



րում չի 
ապահո
վել  ոչ 

պակաս
քան 
երկու 
ամիսը 

մեկ 
անգամ
համայն

քի 
ավագա

նու 
նիստեր

ի  
անցկաց

ումը: 
7. Համայնքում 
առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական
նիստից առնվազն յոթ 
օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակված 
տեղեկության 
առկայություն՝ 
ավագանու նիստի  

 Համայ
նքի 

ղեկավա
րի 

կողմից  
ոչ միշտ

է 
ապահո

վվել 
ավագա

նու 
հերթակ

ան 
նիստից 

 Թերի է 
պահպանվել  ՏԻՄ 
օրենքի 12.1-րդ 
հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայնա որի  
Ավագանու 
հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարը 
հրապարակում է 
տեղեկություն 
ավագանու նիստի 
ժամանակի, վայրի 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի վերաբերյալ: 

Մշտապես 



ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի 
վերաբերյալ:  

առնվազ
ն յոթ օր
առաջ 

համայն
քում 

առկա 
ցուցատ
ախտակ

ին 
հայտար
արությու

ն 
փակցնե

լու 
միջոցով
ավագա

նու 
նիստի 
ժաման
ակի, 

վայրի և
օրակար

գի 
վերաբե

րյալ 
համայն

քի 
բնակչու

թյան 
համար 
տեղեկու

վերաբերյալ եւ 
օրակարգի 
նախագիծը: 
Հրապարակումն 
իրականացվում է 
համայնքներում` 
համայնքի 
ավագանու 
նստավայրում 
դրանք փակցնելու 
միջոցով, ինչպես 
նաեւ այն վայրերում, 
որոնք մատչելի են 
համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի 
բնակչի համար` 
առնվազն մեկ տեղ 
յուրաքանչյուր երկու 
հազար բնակչի 
համար: 



թյան 
հրապա
րակումը

: 
8. Համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացված 
առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից 
առաջարկությու

ն չի 
ներկայացվել  

համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավա
րմանը 

բնակիչների 
մասնակցությա

ն կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Պահպանված չէ 
ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 
10.1-րդ կետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում 
համայնքի 
ավագանուն` 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկություն 
ներկայացվել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ:

Մինչև 20 օր: 

9. Համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 

  Համայնքի 
ղեկավարի 

կողմից 
առաջարկությո

ւն չի 
ներկայացվել  

համայնքի 
ավագանուն` 

Պահպանված չէ 
ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 
10.2-րդ կետի 
պահանջը՝ 
համաձայն որի 
համայնքի 
ղեկավարը 

Առաջարկություն 
ներկայացվել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 

Մինչև 20 օր: 



ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացված 
առաջարկության 
առկայություն: 

համայնքի 
ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակակա
ն կարգով 
գործող 

խորհրդակցակ
ան 

մարմինների 
քանակը, 

անվանումներն 
ու ձևավորման 

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: 

անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 
 

 
 
 
 

 
ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ 

 
6. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման 

  

Պահպանված 
չէ 

<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ  

օրենքի 16-րդ 

Անհրաժեշտ է 
սահմանել կամավոր 
լիազորությունների 

իրականացման կարգը 

20 օր 



կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցների 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

հոդվածի  1-ին 
մասի 5- րդ կետ  

և անհրաժեշտ 
ֆինանսական 

միջոցները 

19. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  

Չի 
պահպանվել    

 
ԳԵՏԱԶԱՏ 

 
Բնապահպանության բնագավառ 

 
Բնապահպանական 
ծրագրի նախագծի 
առկայություն   

Պահպանված  
չէ 

Բացակայում  է  
բնապահպանական  

նախագծեր  և  
ծրագրերի  

հրապարակումը,  

Առաջարկվում  է  կազմել  
սահմանված  կարգին  

համապատասխան  ծրագիր  
և  հրապարակել  և  գանձել  

բնավճարներ 

Առաջարկվում  է  
իրականացնել   մեկ  
ամսվա  ընթացքում 



որով  խախտվել  է  
ՀՀ  օրենքի  3-րդ  

հոդվածը 

Համայնքի վարչական 
սահմաններում 
տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  
Պահպանված  

չէ 

Խախտվել  է  
Թափոնների  մասին  

ՀՀ  օրենքի  11-րդ  
հոդվածը բացակայում  

է  
սանիտարամաքրման  

սխեմանները 

Առաջարկվում  է  
կազմակերպել  

սանիտարական  մաքրման  
սխեմաններ 

Կատարված  
աշխատանքների  

վերաբերյալ  
տեղեկացնել  

մարզպետարանին  մեկ  
ամսվա  ընթացքում 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ 

ՀՀ  կառավարության  
27.06.13թ.  թիվ  661-

Ն  որոշմամբ  
հատկացված  

սուբվենցիան  ավել  է  
62.54 հազ.դրամով 

Առաջարկվել  է  պետական  
բյուջեից  հատկացված  

միջոցները  օգտագործել 
նպատակային 

Մեկ  ամսվա  
ընթացքում  գումարը  
հետ  վերադարձնել  
պետական  բյուջե 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
և ՀՀ կառավարության 

2011 թվականի փետրվարի 
10-ի <<Գնումների 

գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 

թիվ 168 որոշման 
պահանջների 

  Պահպանված 
չէ 

2013թ. 
Ճանապարհային  

տրանսպորտի  գծով  
կատարված  1390.0 
հազ.դրամ  ծախսը  

բաժանվել  է  
առանձին  

չափաբաժինների,  
խախտվել  է  

,,Գնումների  մասին”  

Առաջարկվել  է  
այսուհետ  գնումները  

կատարել  <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
և ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 

թիվ 168 որոշման 

 



պահպանում: 
 

ՀՀ  օրենքի  22-րդ  
հոդվածի  1-ին  կետի  

պահանջը 

պահանջներին համ.,  
պատասխանատուին  

ենթարկել  
կարգապահական  տույժի: 

 
 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է
պահպ
անված

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
       
1. Տարահանված 
բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների   
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

  V 
Բնակչության 

կենսաապահով
ման 

գործընթացներ
ի   

նախապատրաս
տման 

միջոցառումներ
ի պլանը չի 

մշակվել 

Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների   
նախապատրաստմ
ան միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել , 
չեն կատռարվել ՀՀ 
կառավարության 
2010 թվականի 
հուլիսի 24-ի 
<<Տարահանված 
բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 
կենսապահովման 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ 

ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 01.09.14թ 



կարգը հաստատելու 
մասին>>  թիվ 824-
Ն  որոշմամբ  
հաստատված 
կարգի  
պահանջները: 

3. Համայնքների 
ղեկավարների կողմից 
ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման հայտերի 
ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
քարտեզի առկայություն 

 V      
/Համայն

քի 
ղեկավար
ի կողմից 
սեյսմիկ 
ռիսկի 

գնահատ
ման 

աշխատա
նքների 

կատարմ
ան հայտ 

է  
ներկայա
ցվել ՀՀ 

արտակա
րգ 

իրավիճա
կների 

նախարա
րություն/ 
Սեյսմիկ 
ռիսկի 

գնահատ
ման 

քարտեզ 
առկա չէ,

 Պահպանված չէ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 2012 
թվականի հոկտեմբերի 25-ի 
թիվ 1351-Ն որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի 
պահանջը համաձայն որի 
սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումները 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզերի եւ համայնքների 
զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
մարզպետների եւ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
համայնքների 
ղեկավարների կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 
ներկայացված հայտերի 
հիման վրա կատարվում են 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 
աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզ: 

Ֆինանսական 
հնարավորությունների 

առկայության դեպքում ՀՀ 
արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարություն  

ներկայացնել տեխնիկական
առաջադրանք սեյսմիկ 

ռիսկի գնահատման 
քարտեզի մշակման 

նպատակով 

* 



 
 

Հողօգտագործման բնագավառ 
 

29. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով՝ հողամասերը վարձակալության 
տրամադրվում են մրցույթով 

 թերի է 
պահպա
նված  

 2011-2013թթ-ի 
մրցույթներում 
հաղթող ճանաչված 
քաղաքացիների 
հետ կնքված 
վարձակալական 
պայմանագրերը 
իրավունքների 
պետական 
գրանցում չեն 
ստացել, որտեղ 
խախտվել է ՀՀ 
հողային օրենսգրքի 
80-րդ հոդվածի 2-
րդ կետի 
պահանջները 

կազմակերպել 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող գյուղ. 
նշանակության 
հողամասերի նոր 
մրցույթ և 
մրցույթում հաղթող 
ճանաչված 
քաղաքացիների 
հետ կնքել 
վարձակալության 
պայմանագրեր, 
կատարելով 
իրավունքների 
պետական 
գրանցում 

վեցամսյա 
ժամկետում 

 
 ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ 

 
6. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  

Պահպանվ
ած չէ 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 

  Չի 
պահպանվ

ել 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքի 
 



փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

փաստաթղթերը, 
դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշումն 

առկա  չէ: 
ՀՀ ՏԻՄ օր. Հոդվ 16 

կետ 27 

քաղաքաշինական 
ծրագրայփաստաթղթերը, 

դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով :  

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  
Չի 

պահպանվ
ել 

ՀՀ ՏԻՄ օր. Հոդվ 16 
կետ 28   

1. Համայնքների ղեկավարների կողմից 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման աշխատանքների 
կատարման հայտերի ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն 

 Թերի է 
պահպան

ված 
Հայտը 

ներկայաց
ված է 

քարտեզն
երն առկա

չեն 

 Համայնքների 
ղեկավարների կողմից 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

աշխատանքների 
կատարման 

նպատակով,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
քարտեզներն  առկա 

չեն ՀՀ 
կառավարության 2012 
թվականի հոկտեմբերի
25-ի N1351-Ն որոշում 

Համայնքների 
ղեկավարների կողմից 

համապատասխան 
աշխատանքներ տանել ՀՀ

արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության հետ 
համատեղ  սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզների

կազմման ուղղությամբ  

 
2 ամիս 



կետ  2 ենթակետ 1) 
14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված 

 Խախտելով  ՀՀ  
ֆինանսների  

նախարարի  2013թ.  
հուլիսի  13-ի  թիվ  573-

Ա  հրամանի  
պահանջը,  ռեգուլյար  
տեսակի  բենզինի  և  

դիզելային  
վառելանյութի  ձեռք  

բերման  գները  
համապատասխանաբ
ար  20  և  10  դրամով  
գերազանցել  են  նույն 

հրամանով  
սահմանված  

առավալագույն  գներին 

Առաջարկվել  է  համայնքի 
բյուջե  վերականգնել  38.5 

հազ.դրամ  

10 օր 

20. <<Գնումների մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման պահանջների 
պահպանում: 
 

  Պահպան
ված չէ 

2013թ. 
Ճանապարհային  

տրանսպորտի  գծով  
կատարված  4360.0 
հազ.դրամ  ծախսը  

բաժանվել  է  
առանձին  

չափաբաժինների,  
խախտվել  է  

,,Գնումների  մասին”  
ՀՀ  օրենքի  22-րդ  

հոդվածի  1-ին  կետի  
պահանջը,  իսկ  
ավտոմեքենայի  

գնումը  գումարով  
7750.0 հազ.դրամ  

կատարվել  է  

Առաջարկվել  է  
այսուհետ  գնումները  
կատարել  <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 
10-ի <<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշման 
պահանջներին համ.,  
պատասխանատուին  
ենթարկել  
կարգապահական  
տույժի 

 



օրենքի  8-րդ  
հոդվածի  1-ին  կետի  

խախտմամբ 

 

 

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 
 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 
թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի երկրորդ 
եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 8 գյուղական 

համայնքներում: 
 

ԱԿՆԱՇԵՆ 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվա
ծ է 

Թերի է 
պահ 

պանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտում 

ները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

   Համայնքի ավագնու 
կողմից չի որոշվել 
կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը 
և անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները: 

Պահպանված չէ  <<Տեղական 
ինքնակառավարման 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 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարի 
ներայացմամբ սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու նիստում 
քննարկել և  որոշել կամավոր 
լազորությունների իրականացման 
կարգը և անհրաժեշտ ֆիանանսական 
միջոցները: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին   

1-ամսվա 
ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 



միջոցները: 
2. Համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 
 

  համայնքի ավագանին 
չի որոշել համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատրության չափը: 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
ութերորդ մասի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է համայնքի 
ղեկավարի վարձատրության 
չափը: 

Սահմանված կարգով համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և  որոշել 
համայնքի ղեկավարի վարձատրության 
չափը: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  մինչև 2014 
թվականի հուլիսի  
1-ը  տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

3. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու 
դրույքաչափերի հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագնու 
կողմից տեղական 
տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը 
սահմանելիս, որպես 
սահմանամերձ 
համայնք, չի կիրառվել 
սահմանամերձ գոտու 
համար սահմանված 
գործակիցը, ինչպես 
նաև չի պահպանվել 
նույն հոդվածի երրորդ 
մասի, հինգերորդ մասի 
<<դ>> և վեցերորդ 
մասի <<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> 
ենթակետերի  
պահանջները: 

Պահպանված չէ      <<Տեղական 
տուրքերի և վճարների  մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
դրույթները: Համայնքի ավագնու 
կողմից տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը 
սահմանելիս, որպես 
սահմանամերձ համայնք, չի 
կիրառվել սահմանամերձ գոտու 
համար սահմանված գործակիցը, 
ինչպես նաև չի պահպանվել նույն 
հոդվածի երրորդ մասի, 
հինգերորդ մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի <<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> ենթակետերի  
պահանջները: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարի ներայացմամբ սահմանված 
կարգով համայնքի ավագանու նիստում 
քննարկել և  համապատասխանեցնել 
օրենսդրական պահանջին՝ անվավեր 
ճանաչելով նախկինում հաստատված 
դրույքաչափերից օրենսդրությանը 
հակասող դրույքաչափերը:  

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  10 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին  

4. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, ինչպես 
նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին չի 
ընդունել որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին: 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
27-րդ կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին ընդունում է որոշում 
համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև նախագծային 
առաջադրանքները հաստատելու 
մասին: 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարին 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը՝ համայնքի գլխավոր 
հատակագիծը և քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագիծը, դրանց 
փոփոխություններն  ու նախագծման 
առաջադրանքները 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ներկայացնել 
համայնքի ավագանու հաստատմանը:  

Ֆինանսական 
միջոցների 
առկայության 
դեպքում առաջնահեր 
թույան կարգով 
վերացնել 
արձանագր 
ված խախտումը: 

5. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 

Առաջարկվում է սահմանված կարգով 
<<Տեղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 



որոշման առկայություն: քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

առաջին մասի 28-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

առաջին մասի 28-րդ կետի 
պահանջների համաձայն հաստատել 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

6. Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 28.1-ին կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները:  

Առաջարկվում է սահմանված կարգով 
<<Տեղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 28.1-ին կետի 
պահանջների համաձայն հաստատել 
համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները:  

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

7. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 
 

  Համայնքի ավագանին 
չի որոշել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության 
կարգը: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
33-րդ կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության մասնակցության 
կարգը: 
 
 

Առաջարկվում է համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել և որոշում կայացնել 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը, բնակչության 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

8. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
34-րդ կետի պահաջները՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարին  
քննարկել և համայնքի ավագանուն 
օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացնել որոշման նախագիծ 
համայնքի ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խոհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

9. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 

  Համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգը և 
որոշման նախագծերի 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարին 
և ավագանուն համայնքի ավագանու 
նիստի օրակարգը և որոշման 

 



պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

նախապատրաստումը 
իրականցնելիս չեն 
պահպանվել օրենքով 
սահմանված 
ժամկետները: 

ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
առաջին և չորրորդ մասերի 
պահանջները, համաձայն  որի 
համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձևավորում են համայնքի 
ղեկավարը և ավագանու 
անդամները` աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից 
առնվազն տասը օր առաջ 
ներկայացրած գրավոր 
հարցերից և Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում ընդգրկված 
հարցերի որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ օր առաջ 
տրամադրվում են ավագանու 
անդամներին:  

նախագծերի նախապատրաստումը 
իրականացնելիս ապահովել օրենքով 
սահմանված ժամկետների 
պահպանումը: 

10. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա 
նիստերին մասնակցությունը:  

  Համայնքի ավագանու 
անդամները ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով չեն 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և չի 
ապահովվել դրա 
նիստերին  նրանց 
մասնակցությունը: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի  
երկրորդ մասի 3.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանու 
անդամները ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով անդամակցում են 
ավագանու որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և չի ապահովվել 
դրա նիստերին  նրանց 
մասնակցությունը: 

Առաջարկվում է այսուհետ համայնքի 
ավագանու անդամներին ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու որևէ 
մշտական հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրանց նիստերին: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  10 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

 
 
 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ
 
 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 
3-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
հաստատվում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

Առաջարկվում է Համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ  
հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջների 
համաձայն 

Ժամկետ 15-օրյա: 

2.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի  առաջին մասի  
10.1-ին կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացնում է  
առաջարկություն:  

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանուն ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավար 
մանը բնակիչների  
մասնակցության  կարգը 
հատատելու համար:  

Ժամկետ 15-օրյա: 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել 

Ժամկետ 15-օրյա: 



մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն: 

մասին>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   
համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է 
առաջարկություն: 

առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

4.Սեփականության իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ գույքն օտարելուց 
հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, 
գույքագրման փաստաթղթերում 
կատարած համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  Սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 
հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, 
համայնքի 
ղեկավարը 
գույքագրման 
փաստաթղթերում 
չի կատարել 
համապատասխա
ն 
փոփոխություններ 
և չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա 
նիստում: 
 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  46-
րդ հոդվածի  երրորդ 
մասի պահանջները` 
համաձայն որի 
սեփականության 
իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, համայնքի 
ղեկավարը գույքագրման 
փաստաթղթերում 
կատարում է 
համապատաս 

խան 
փոփոխություններ և 
ներկայացրնում է  
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա նիստում: 
 

Այսուհետ 
համապատասխան 
փոփոխության դեպքում 
սահմանված կարգով 
իրականացնել 
գույքագրման 
փաստաթղթերի վարման 
ճիշտ ընթացակարգը: 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպան Հայտնաբերված Առաջարկություն Հայտնաբերվ



պահպանված ված չէ խախտումները ներ հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

ած խախտում 
ները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետ 
ները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի առկայություն: 

   2014 թվականի 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովվելու 
համար, չի 
ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին 
(Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
մասով այն չի 
տարածվում, քանի 
որ այս հոդվածը 
լրացվել է 
19.06.2013թ.  
ՀՕ-72-Ն օրենքով, 
իսկ զարգացման 
քառամյա 
ծրագիրը 
հաստատվել է 
26.04.2013թ.): 

Չի պահապանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 

 54.1-րդ հոդվածի առաջին 
մասի պահանջը՝ համաձայն որի 
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 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ): 

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման) 
հանրային քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն  
ապահովվելու համար 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների, 
փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:   

 

2. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների` օրենքով սահմանված 
տեսակներն ու դրույքաչափերը 
սահմանելու վերաբերյալ որոշման 

  Համայնքի 
ավագնուն 
ներկայացված 
տեղական 

Չի պահպանվել   <<Տեղական 
տուրքերի և վճարների  մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
դրույթները՝ համաձայն որի 

Առաջարկվել է ղեկավարվել 
<<Տեղական տուրքերի և 
վճարների  մասին>> ՀՀ 
օրենքի 10-րդ հոդվածի 

 



նախագծերը  ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնելու առկայություն: 

տուրքերի և 
վճարների 
դրույքաչափերի 
որոշման 
նախագծում, 
որպես 
սահմանամերձ 
համայնք, չի 
կիրառվել 
սահմանամերձ 
գոտու համար 
սահմանված 
գործակիցը, 
ինչպես նաև չի 
պահպանվել նույն 
հոդվածի երրորդ 
մասի, հինգերորդ 
մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի 
<<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> 
ենթակետերի  
պահանջները: 

Համայնքի ավագնուն 
ներկայացված տեղական 
տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերի որոշման 
նախագծում, որպես 
սահմանամերձ համայնք, չի 
կիրառվել սահմանամերձ գոտու 
համար սահմանված գործակիցը, 
ինչպես նաև չի պահպանվել նույն 
հոդվածի երրորդ մասի, 
հինգերորդ մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի <<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> ենթակետերի  
պահանջները: 

դրույթների պահանջներով 

3. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

  հստակ չեն 
սահմանվել գնման 
առարկայի 
բնութագրերը 
ինչպես նաև չի 
սահմանվել գնման 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում:  

Չի պահպանվել <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 
10.02.2011թ N168-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 29-րդ և 30-
րդ կետերի պահանջները, 
համաձայն որի սահմանվում են 
գնման առարկայի բնութագրերը 
ինչպես նաև չի սահմանվել 
գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանում:   

Այսուհետ ապահովել գնման 
առարկայի բնութագրերի և 
գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանման 
սահմանումն օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան: 
 
 

 

 

Արազափ գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է պահ 
պանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 

Հայտնաբեր 
ված խախտում 



ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

ները վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

   Համայնքի ավագնու 
կողմից չի որոշվել կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական միջոցները: 

 

Պահպանված չէ  
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
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: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարի ներայացմամբ 
սահմանված կարգով համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆիանանսական 
միջոցները: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  1-ամսվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

2. Համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Համայնքի ավագանու 
կողմից որոշված չէ 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը: 

Պահպանված չէ    
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
ութերորդ մասի 
պահանջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
որոշում է համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատրության 
չափը: 
 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել և  որոշել 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  մինչև 2014 
թվականի հուլիսի 1-ը  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին  

2. Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների 
տեսակներն ու 
դրույքաչափերի 
հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 

  Համայնքի ավագնու կողմից 
տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը 
սահմանելիս, որպես 
սահմանամերձ համայնք, չի 
կիրառվել սահմանամերձ 

Պահպանված չէ      
<<Տեղական 
տուրքերի և վճարների  
մասին>> ՀՀ օրենքի 
10-րդ հոդվածի 
դրույթները: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարի ներայացմամբ 
սահմանված կարգով համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և  
համապատասխանեցնել 
օրենսդրական պահանջին՝ 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  10 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին  



որոշման առկայություն: գոտու համար սահմանված 
գործակիցը, ինչպես նաև չի 
պահպանվել նույն հոդվածի 
երրորդ մասի, հինգերորդ 
մասի <<դ>> և վեցերորդ 
մասի <<գ>>, <<դ>>,  <<ե>> 
և  <<զ>> ենթակետերի  
պահանջները: 

Համայնքի ավագնու 
կողմից տեղական 
տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը 
սահմանելիս, որպես 
սահմանամերձ 
համայնք, չի կիրառվել 
սահմանամերձ գոտու 
համար սահմանված 
գործակիցը, ինչպես 
նաև չի պահպանվել 
նույն հոդվածի երրորդ 
մասի, հինգերորդ 
մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի 
<<գ>>, <<դ>>,  <<ե>> 
և  <<զ>> 
ենթակետերի  
պահանջները: 

անվավեր ճանաչելով 
նախկինում հաստատված 
դրույքաչափերից 
օրենսդրությանը հակասող 
դրույքաչափերը:  

3. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին չի 
ընդունել որոշում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև նախագծային 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին: 

Պահպանված չէ 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
27-րդ կետի 
պահանջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
ընդունում է որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը՝ համայնքի 
գլխավոր հատակագիծը և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագիծը, 
դրանց փոփոխություններն  ու 
նախագծման 
առաջադրանքները 
<<Քաղաքաշինության մասին>> 
ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

Ֆինանսական 
միջոցների 
առկայության դեպքում 
առաջնահեր 
թույան կարգով 
վերացնել արձանագր 
ված խախտումը: 

4. Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 

  Համայնքի ավագանին չի 
հաստատել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 28-րդ կետի 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  



որոշման առկայություն: առաջին մասի 28-րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

պահանջների համաձայն 
հաստատել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

մարզպետարնին 

5. Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին չի 
հաստատել համայնքի 
հողերի օգտագործման 
սխեմաները: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 28.1–րդ 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն  որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով հաստատել համայնքի 
հողերի օգտագործման 
սխեմաները: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

6. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 
 

  Համայնքի ավագանին չի 
որոշել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության կարգը: 
 

 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
33-րդ կետի 
պահանջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
որոշում է համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության 
կարգը: 
 
 
 
 
 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և 
որոշում կայացնել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը, 
բնակչության մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

7. Համայնքի ղեկավարին   Համայնքի ավագանին չի Չի պահպանվել  Առաջարկվում է համայնքի Կատարված  



կից, համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

հաստատել համայնքի 
ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի  
34-րդ կետի 
պահաջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  
հաստատում է 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

ղեկավարին  քննարկել և 
համայնքի ավագանուն օրենքով 
սահմանված կարգով 
ներկայացնել որոշման 
նախագիծ համայնքի 
ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խոհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

8. Համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգի 
ձևավորման գործընթացում 
ՏԻՄ օրենքի պահանջների 
պահպանման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգը և 
որոշման նախագծերի 
նախապատրաստումը 
իրականցնելիս չեն 
պահպանվել օրենքով 
սահմանված ժամկետները: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 
առաջին և չորրորդ 
մասերի 
պահանջները, 
համաձայն  որի 
համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգի 
նախագիծը 
ձևավորում են 
համայնքի 
ղեկավարը և 
ավագանու 
անդամները` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից և 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին և ավագանուն 
համայնքի ավագանու նիստի 
օրակարգը և որոշման 
նախագծերի 
նախապատրաստումը 
իրականացնելիս ապահովել 
օրենքով սահմանված 
ժամկետների պահպանումը: 

 



Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը 
և համապատասխան 
փաստաթղթերը 
նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր 
առաջ տրամադրվում 
են ավագանու 
անդամներին:  

9. Համայնքի ավագանու 
անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա 
նիստերին մասնակցությունը:  

  Համայնքի ավագանու 
անդամները ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով չեն անդամակցել 
ավագանու որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և չի 
ապահովվել դրա նիստերին  
նրանց մասնակցությունը: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
20-րդ հոդվածի  
երկրորդ մասի 3.1 
կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի 
համայնքի ավագանու 
անդամները 
ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցում են 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի և չի 
ապահովվել դրա 
նիստերին  նրանց 
մասնակցությունը: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի ավագանու 
անդամներին ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով անդամակցել 
ավագանու որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և մասնակցել 
դրանց նիստերին: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  10 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

 
 

 
 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ
 
 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 
3-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
հաստատվում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

Առաջարկվում է Համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ  
հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջների 
համաձայն 

Ժամկետ 15-օրյա: 

2.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի  առաջին մասի  
10.1-ին կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացնում է  
առաջարկություն:  

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանուն ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավար 
մանը բնակիչների  
մասնակցության  կարգը 
հատատելու համար:  

Ժամկետ 15-օրյա: 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել 

Ժամկետ 15-օրյա: 



մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն: 

մասին>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   
համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է 
առաջարկություն: 

առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

4.Սեփականության իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ գույքն օտարելուց 
հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, 
գույքագրման փաստաթղթերում 
կատարած համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  Սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 
հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, 
համայնքի 
ղեկավարը 
գույքագրման 
փաստաթղթերում 
չի կատարել 
համապատասխա
ն 
փոփոխություններ 
և չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա 
նիստում: 
 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  46-
րդ հոդվածի  երրորդ 
մասի պահանջները` 
համաձայն որի 
սեփականության 
իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, համայնքի 
ղեկավարը գույքագրման 
փաստաթղթերում 
կատարում է 
համապատաս 

խան 
փոփոխություններ և 
ներկայացրնում է  
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա նիստում: 
 

Այսուհետ 
համապատասխան 
փոփոխության դեպքում 
սահմանված կարգով 
իրականացնել 
գույքագրման 
փաստաթղթերի վարման 
ճիշտ ընթացակարգը: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպան 
ված չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած խախտում 
ները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետ 
ները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 

   2014 թվականի 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովվելու 
համար, չի 
ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին 

Չի պահապանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 

 54.1-րդ հոդվածի առաջին 
մասի պահանջը՝ համաձայն որի 
Համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար համայնքի 

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման) 
հանրային քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն  
ապահովվելու համար 
աշխատակազմի և 

 



փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի առկայություն: 

(Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
մասով այն չի 
տարածվում, քանի 
որ այս հոդվածը 
լրացվել է 
19.06.2013թ.  
ՀՕ-72-Ն օրենքով, 
իսկ զարգացման 
քառամյա 
ծրագիրը 
հաստատվել է 
26.04.2013թ.): 

ղեկավարի առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու որոշմամբ 
ձևավորվում է համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին` 
աշխատակազմի և համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ): 
ը:  

համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների, 
փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:   

2. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների` օրենքով սահմանված 
տեսակներն ու դրույքաչափերը 
սահմանելու վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը  ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնելու առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագնուն 
ներկայացված 
տեղական 
տուրքերի և 
վճարների 
դրույքաչափերի 
որոշման 
նախագծում, 
որպես 
սահմանամերձ 
համայնք, չի 
կիրառվել 
սահմանամերձ 
գոտու համար 
սահմանված 
գործակիցը, 
ինչպես նաև չի 
պահպանվել նույն 
հոդվածի երրորդ 
մասի, հինգերորդ 
մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի 
<<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> 
ենթակետերի  

Չի պահպանվել   <<Տեղական 
տուրքերի և վճարների  մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
դրույթները՝ համաձայն որի 
Համայնքի ավագնուն 
ներկայացված տեղական 
տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերի որոշման 
նախագծում, որպես 
սահմանամերձ համայնք, չի 
կիրառվել սահմանամերձ գոտու 
համար սահմանված գործակիցը, 
ինչպես նաև չի պահպանվել նույն 
հոդվածի երրորդ մասի, 
հինգերորդ մասի <<դ>> և 
վեցերորդ մասի <<գ>>, <<դ>>,  
<<ե>> և  <<զ>> ենթակետերի  
պահանջները: 

Առաջարկվել է ղեկավարվել 
<<Տեղական տուրքերի և 
վճարների  մասին>> ՀՀ 
օրենքի 10-րդ հոդվածի 
դրույթների պահանջներով 

 



պահանջները: 
3. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

  հստակ չեն 
սահմանվել գնման 
առարկայի 
բնութագրերը 
ինչպես նաև չի 
սահմանվել գնման 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում:  

Չի պահպանվել <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 
10.02.2011թ N168-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 29-րդ և 30-
րդ կետերի պահանջները, 
համաձայն որի սահմանվում են 
գնման առարկայի բնութագրերը 
ինչպես նաև չի սահմանվել 
գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանում:   

Այսուհետ ապահովել գնման 
առարկայի բնութագրերի և 
գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանման 
սահմանումն օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան: 
 
 

 

 
 

Ծիածան գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահ 

պանվա
ծ 

Պահպանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտում 

ները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

   Համայնքի 
ավագնու 
կողմից չի 
որոշվել 
կամավոր 
լիազորություն
երի 
իրականացմ
ան կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասակ
ան 
միջոցները: 

Պահպանված չէ  <<Տեղական 
ինքնակառավարման 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: 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարի 
ներայացմամբ սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու նիստում 
քննարկել և  որոշել կամավոր 
լազորությունների իրականացման 
կարգը և անհրաժեշտ ֆիանանսական 
միջոցները: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  1-ամսվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 



 
2. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշին
ական 
կանոնադրու
թյունը 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի 
28-րդ կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

Առաջարկվում է սահմանված կարգով 
<<Տեղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 28-րդ կետի 
պահանջների համաձայն հաստատել 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

3. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 
 

  Համայնքի 
ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
սեփականությ
ան 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթե
րը: 

Խախտվել է <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հեդվածի առաջին մասի  
29-րդ կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը:  

Առաջարկվում է սահմանված կարգով 
հաստատել համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը:  

Ժամկետ  
15-օրյա: 

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 
 

  Համայնքի 
ավագանին 
չի որոշել 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավ
արմանը 
բնակչության 
մասնակցությ
ան կարգը: 
 

 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի  
33-րդ կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին որոշում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակչության 
մասնակցության կարգը: 
 
 
 
 
 

Առաջարկվում է համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել և որոշում կայացնել 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը, բնակչության 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

5. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
ղեկավարին 
կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակակ
ան կարգով 
գործող 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի  
34-րդ կետի պահաջները՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին  հաստատում 
է համայնքի ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը: 

Առաջարկվում է համայնքի ղեկավարին  
քննարկել և համայնքի ավագանուն 
օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացնել որոշման նախագիծ 
համայնքի ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խոհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 



խորհրդակցա
կան 
մարմինների 
քանակի, 
անվանումներ
ի ու 
ձևավորման 
կարգը: 

6. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա 
նիստերին մասնակցությունը:  

  Համայնքի 
ավագանու 
անդամները 
ավագանու 
կանոնակարգո
վ սահմանված 
կարգով չեն 
անդամակցել 
ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողով
ի և չի 
ապահովվել 
դրա նիստերին  
նրանց 
մասնակցությու
նը: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 20-րդ հոդվածի  
երկրորդ մասի 3.1 կետի պահանջները՝ 
համաձայն որի համայնքի ավագանու 
անդամները ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով անդամակցում են 
ավագանու որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և չի ապահովվել դրա 
նիստերին  նրանց մասնակցությունը: 

Առաջարկվում է այսուհետ համայնքի 
ավագանու անդամներին ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու որևէ 
մշտական հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրանց նիստերին: 

Կատարված  
աշխատանքների  
մասին  10 օրվա 

ընթացքում  
տեղեկացնել  
մարզպետարնին: 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ
 
 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 
3-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 

Առաջարկվում է Համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ  
հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 

Ժամկետ 15-օրյա: 



որի   համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
հաստատվում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

մասին>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջների 
համաձայն 

2.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի  առաջին մասի  
10.1-ին կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար 
մանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն 
ներկայացնում է  
առաջարկություն:  

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանուն ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավար 
մանը բնակիչների  
մասնակցության  կարգը 
հատատելու համար:  

Ժամկետ 15-օրյա: 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն: 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2-րդ կետի 
պահանջները`համաձայն 
որի   
համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Ժամկետ 15-օրյա: 



առաջարկություն: 
4. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

   V Խախտվել է <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հեդվածի առաջին մասի  
29-րդ կետի պահանջները: 
Համայնքի ավագանին չի 
հաստատել համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը:  

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
հաստատել համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը:  

5.Սեփականության իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ գույքն օտարելուց 
հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, 
գույքագրման փաստաթղթերում 
կատարած համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  Սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 
հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, 
համայնքի 
ղեկավարը 
գույքագրման 
փաստաթղթերում 
չի կատարել 
համապատասխա
ն 
փոփոխություններ 
և չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա 
նիստում: 
 

Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի  46-
րդ հոդվածի  երրորդ 
մասի պահանջները` 
համաձայն որի 
սեփականության 
իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա 
ժամկետում, համայնքի 
ղեկավարը գույքագրման 
փաստաթղթերում 
կատարում է 
համապատաս 

խան 
փոփոխություններ և 
ներկայացրնում է  
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
առաջիկա նիստում: 
 

Այսուհետ 
համապատասխան 
փոփոխության դեպքում 
սահմանված կարգով 
իրականացնել 
գույքագրման 
փաստաթղթերի վարման 
ճիշտ ընթացակարգը: 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպան 
ված չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած խախտում 
ները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 



ժամկետ 
ները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի առկայություն: 

   2014 թվականի 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովվելու 
համար, չի 
ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին 
(Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
մասով այն չի 
տարածվում, քանի 
որ այս հոդվածը 
լրացվել է 
19.06.2013թ. ՀՕ-
72-Ն օրենքով, իսկ 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագիրը 
հաստատվել է 
17.12.2012թ.): 

Չի պահապանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի առաջին մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ): 
ը:  

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման) 
հանրային քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն  
ապահովվելու համար 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների, 
փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:   

 

2. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

  հստակ չեն 
սահմանվել 
գնման առարկայի 
բնութագրերը 
ինչպես նաև չի 
սահմանվել 
գնման 
պատասխանա 
տու 

Չի պահպանվել <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 
10.02.2011թ N168-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 29-րդ և 30-
րդ կետերի պահանջները, 
համաձայն որի սահմանվում են 
գնման առարկայի բնութագրերը 
ինչպես նաև չի սահմանվել 

Այսուհետ ապահովել գնման 
առարկայի բնութագրերի և 
գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանման 
սահմանումն օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան: 
 
 

 



ստորաբաժանում:  գնման պատասխանատու 
ստորաբաժանում:   

 
 

Այգեվան գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանվա

ծ 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 

համայնքի զարգացման ծրագրի 
առկայություն: 

 Համայնքի 
քառամյա 
զարգացման 
ծրագրում չի 
ներառվել 
համայնքի 
տարածական 
զարգացումը 
սահմանող 
քաղաքաշինակա
ն ծրագրային 
փաստաթղթերի 
մշակման, կամ 
դրանց 
փոփոխման 
/լրացման/ մասին 
դրույթները 

- Խախտվել է <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-
րդ մասի պահանջները, 
այն է՝ Համայնքի 
քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր 
կարգով ներառվում են 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին 
դրույթներ:  

Համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
անհրաժեշտ է ներառել 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման  կամ դրանց 
փոփոխման /լրացման/ 
մասին դրույթները : 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
1 ամսյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

2. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
որոշել կամավոր 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը և չի 

Պահպանված չէ  
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 10-
րդ հոդվածի յոթերորդ 
մասի, 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 

Համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել ու  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆիանանսական միջոցներ 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



հատկացրել 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցներ: 
 

պահանջները՝ համաձայն 
որի Համայնքի ավագնին 
որոշում է կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները: 

չափը: 

3. Համայնքի ղեկավարի ներկայացրած` 
բյուջետային հիմնարկների և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների ղեկավարների 
թեկնածուներին համաձայնություն տալու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Թեկնածուներին 
համաձայնությու
ն տալու 
որոշումները 
բացակայում են:   

 Խախտվել են <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
15-րդ կետի պահանջները, 
այն է ավագանին իր 
որոշմամբ 
համաձայնություն է տալիս 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած` 
բյուջետային 
հիմնարկների և ոչ 
առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների 
թեկնածուներին. 

Ավագանու արտահերթ 
նիստում քննարկել 
խախտումը և կայացնել 
համապատասխան որոշում:  
 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
10 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

4. Համայնքների հիմնադրած միություններին 
անդամակցելու դեպքում անդամակցության 
և դրանց անդամության օրենքով 
սահմանված կարգով վճարները մուծելու 
մասին որոշման առկայություն: 

 Համայնքը 
անդամակցում է
ՀՀ համայնքների
միությանը, սակայն
ավագանու 
որոշումը 
բացակայում է: 

Խախտվել է <ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին՝ որոշում է 
կայացնում 
միջհամայնքային 
միավորումներ 
ձևավորելու մասին, 
ինչպես նաև 
առաջարկություն է 
ներկայացնում պետական 
լիազորված մարմին` այլ 
համայնքների հետ 
միավորվելով նոր 
համայնք ստեղծելու 
վերաբերյալ. 

Քննարկել ավագանու 
նիստում և կայացնել 
համապատասխան որոշում 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

5. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
ընդունել 

Խախտվել է <<ՏԻՄ >> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ֆինանսական 
հնարավորությունների 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 



առաջադրանքները «Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
հաստատելու 
մասին՝ 
ֆինանսական 
միջոցների 
բացակայության 
պատճառով: 

27-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 
ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով. 

առկայության 
պայմաններում կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 
և ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

տեղեկացնել 
մարզպետարան 

6. Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան 
կանոնադրությո
ւնը: 

Խախտվել է <ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հեդվածի առաջին 
մասի 28-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 
ավագանին հաստատում 
է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 
37-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով 
սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանու 
որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

7. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Բացակայում է 
համապատասխ
ան որոշումը և 
կարգը:  

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 33-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

8. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Բացակայում է 
համապատասխ
ան որոշումը և 
կարգը: 

Խախտել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 34-րդ կետի 
պահաջները, համաձայն 
որի քննարկում և որոշում 
է կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

9. Համայնքի ավագանու անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա նիստերին 
մասնակցությունը:  

- - Համայնքի 
ավագանու 
անդամները չեն 
անդամակցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի: 

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
>> ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3.1 
կետի պահանջները, այն 
է՝ Համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է`  
3.1) ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի, 
մասնակցել դրա 
նիստերին. 
  

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու անդամներին 
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
45 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



Դրույթների անվանումը 
  

Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի  32 հոդվածի  
1-ի մասի 3 կետը,    այն է 
՝ համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

Մշակել և հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

Կատարված 
աշխատանքների 

մասին  7 օրյա 
ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

2.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 

ավագանուն չի 
ներկայացվել  

առաջարկություն 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի  
1-ին մասի  10.1 կետը,  
համաձայն որի՝ 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
վերաբերյալ  

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  30 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 

Խախտվել ` <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին  մասի 10.2 կետը`  
այն է՝ 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  15 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 
 

4.Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

  համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
և այլ   
կադաստրների 
վարում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին մասի 19 կետը` այն 
է՝ համայնքի ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրներ. 

Սահմանված կարգով վարել 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրները 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  15 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

 
 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 

  Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացներում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովելու 
համար չի 

Չի պահապանվել ՏԻՄ-ի
մասին ՀՀ օրենքի 54.1 

հոդվածի 1-ին մասը, այն է
Համայնքի զարգացման

քառամյա ծրագրի և (կամ
տարեկան բյուջեի 

կառավարման (կազմման
հանրային քննարկման, 

իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 

Աշխատակազմի և 
համայնքային 

կազմակերպությունների 
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 

համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների , 

փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 

ներգրավմամբ(վերջիններիս 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  10 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին 
 կից խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին: 

գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 

համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորվում է
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 

մարմին` աշխատակազմի
և համայնքային 

կազմակերպությունների
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև

համայնքի ավագանու 
մեկից մինչև երեք 

անդամների, բնակիչների
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 

համաձայնությամբ): 

համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:  

2. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման պահանջների 
պահպանում: 
 

 գնումը բաժանվել է 
առանձին 
չափաբաժինների , 
որի արդյունքում 
կիրառվել է բաց 
ընթացակարգ: 
 

 

 2012թ մասնակի 
չի ապահովվել 
<Գնումների մասին > 
ՀՀ օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի և 
ՀՀ Կառավարության 
10.02. 11թ N168-Ն 
որոշման 71-րդ կետի 
պահանջներն,այն է 
արգելվում է` 
 գնումը բաժանել 
առանձին 
չափաբաժինների` բաց 
կամ սահմանափակ 
ընթացակարգի 
կիրառումից խուսափելու
նպատակով. 
 

Այսուհետ խստորեն 
պահպանել գնման 
ընթացակարգի և գնումների 
իրականացման վերաբերյալ 
գործող օրենսդրության 
պահանջները 

Աշխատանքային տարվա 
ընթացքում պարբերաբար 

տեղեկացնել 
մարզպետարանօն 

 



 

Բերքաշատ գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանվա

ծ 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ կամավոր 

լիազորությունների իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
որոշել կամավոր 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը և չի 
հատկացրել 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցներ: 
 

Պահպանված չէ  
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
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: 

Համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել ու  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆիանանսական միջոցներ 
չափը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

2. Համայնքների հիմնադրած միություններին 
անդամակցելու դեպքում անդամակցության 
և դրանց անդամության օրենքով 
սահմանված կարգով վճարները մուծելու 
մասին որոշման առկայություն: 

 Համայնքը 
անդամակցում է
ՀՀ համայնքների
միությանը, սակայն
ավագանու 
որոշումը 
բացակայում է: 

Խախտվել է <ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին՝ որոշում է 
կայացնում 
միջհամայնքային 
միավորումներ 
ձևավորելու մասին, 
ինչպես նաև 
առաջարկություն է 
ներկայացնում պետական 

Քննարկել ավագանու 
նիստում և կայացնել 
համապատասխան որոշում 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



լիազորված մարմին` այլ 
համայնքների հետ 
միավորվելով նոր 
համայնք ստեղծելու 
վերաբերյալ. 

3. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները «Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
ընդունել 
որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
հաստատելու 
մասին՝ 
ֆինանսական 
միջոցների 
բացակայության 
պատճառով: 

Խախտվել է <<ՏԻՄ >> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
27-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 
ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ֆինանսական 
հնարավորությունների 
առկայության 
պայմաններում կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 
և ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

4. Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան 
կանոնադրությո
ւնը: 

Խախտվել է <ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հեդվածի առաջին 
մասի 28-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 
ավագանին հաստատում 
է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 
37-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով 
սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանու 
որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

5. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը 

  Բացակայում է 
համապատասխ

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  



հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

ան որոշումը և 
կարգը:  

րդ հոդվածի առաջին 
մասի 33-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Բացակայում է 
համապատասխ
ան որոշումը և 
կարգը: 

Խախտել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 34-րդ կետի 
պահաջները, համաձայն 
որի քննարկում և որոշում 
է կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

7. Համայնքի ավագանու անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա նիստերին 
մասնակցությունը:  

  Համայնքի 
ավագանու 
անդամները չեն 
անդամակցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի: 

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
>> ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3.1 
կետի պահանջները, այն 
է՝ Համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է`  
3.1) ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի, 
մասնակցել դրա 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու անդամներին 
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
45 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



նիստերին. 
  

Դրույթների անվանումը 
  

Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 

ավագանուն չի 
ներկայացվել  

առաջարկություն 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի  
1-ին մասի  10.1 կետը,  
համաձայն որի՝ 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
վերաբերյալ  

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  30 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

2. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն 

Խախտվել ` <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին  մասի 10.2 կետը`  
այն է՝ 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  15 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



3.Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

  համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
և այլ   
կադաստրների 
վարում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին մասի 19 կետը` այն 
է՝ համայնքի ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրներ. 

Սահմանված կարգով վարել 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրները 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  15 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

  Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացներում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովելու 
համար չի 
ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին: 

Չի պահապանվել ՏԻՄ-ի
մասին ՀՀ օրենքի 54.1 

հոդվածի 1-ին մասը, այն է
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 

Աշխատակազմի և 
համայնքային 

կազմակերպությունների 
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 

համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների , 

փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 

ներգրավմամբ(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:  

Կատարված 
աշխատանքների մասին  10 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



կազմակերպությունների
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև

համայնքի ավագանու 
մեկից մինչև երեք 

անդամների, բնակիչների
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 

համաձայնությամբ): 
20. <<Գնումների մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման պահանջների 
պահպանում: 
 

 գնումը բաժանվել է 
առանձին 
չափաբաժինների , 
որի արդյունքում 
կիրառվել է բաց 
ընթացակարգ: 
 

 

 2012թ մասնակի 
չի ապահովվել 
<Գնումների մասին > 
ՀՀ օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի և 
ՀՀ Կառավարության 
10.02. 11թ N168-Ն 
որոշման 71-րդ կետի 
պահանջներն,այն է 
արգելվում է` 
 գնումը բաժանել 
առանձին 
չափաբաժինների` բաց 
կամ սահմանափակ 
ընթացակարգի 
կիրառումից խուսափելու
նպատակով. 
 

Այսուհետ խստորեն 
պահպանել գնման 
ընթացակարգի և գնումների 
իրականացման վերաբերյալ 
գործող օրենսդրության 
պահանջները 

Աշխատանքային տարվա 
ընթացքում պարբերաբար 

տեղեկացնել 
մարզպետարանօն 

 
 

Խորոնք գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանվա

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 

Հայտնաբերված 
խախտումները 



ծ ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ կամավոր 

լիազորությունների իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
որոշել կամավոր 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը և չի 
հատկացրել 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցներ: 
 

Պահպանված չէ  
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
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: 

Համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել ու  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆիանանսական միջոցներ 
չափը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

2. Համայնքների հիմնադրած միություններին 
անդամակցելու դեպքում անդամակցության 
և դրանց անդամության օրենքով 
սահմանված կարգով վճարները մուծելու 
մասին որոշման առկայություն: 

 Համայնքը 
անդամակցում է
ՀՀ համայնքների
միությանը, սակայն
ավագանու 
որոշումը 
բացակայում է: 

Խախտվել է <ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 10-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին՝ որոշում է 
կայացնում 
միջհամայնքային 
միավորումներ 
ձևավորելու մասին, 
ինչպես նաև 
առաջարկություն է 
ներկայացնում պետական 
լիազորված մարմին` այլ 
համայնքների հետ 
միավորվելով նոր 
համայնք ստեղծելու 
վերաբերյալ. 

Քննարկել ավագանու 
նիստում և կայացնել 
համապատասխան որոշում 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

3. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները «Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
ընդունել 
որոշում 
համայնքի 

Խախտվել է <<ՏԻՄ >> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
27-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ֆինանսական 
հնարավորությունների 
առկայության 
պայմաններում կազմել 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



օրենքով սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
հաստատելու 
մասին՝ 
ֆինանսական 
միջոցների 
բացակայության 
պատճառով: 

ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 
կարգով. 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 
և ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

4. Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան 
կանոնադրությո
ւնը: 

Խախտվել է <ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հեդվածի առաջին 
մասի 28-րդ կետի 
պահանջները, այն է՝ 
ավագանին հաստատում 
է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 
37-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով 
սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանու 
որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

5. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Բացակայում է 
համապատասխ
ան որոշումը և 
կարգը:  

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 33-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի ավագանին 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



հաստատելու 
վերաբերյալ. 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Բացակայում է 
համապատասխ
ան որոշումը և 
կարգը: 

Խախտել է <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 34-րդ կետի 
պահաջները, համաձայն 
որի քննարկում և որոշում 
է կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և կայացնել 
համապատասխան որոշում: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

7. Համայնքի ավագանու անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա նիստերին 
մասնակցությունը:  

  Համայնքի 
ավագանու 
անդամները չեն 
անդամակցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի: 

Խախտվել է <<ՏԻՄ 
>> ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3.1 
կետի պահանջները, այն 
է՝ Համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է`  
3.1) ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի, 
մասնակցել դրա 
նիստերին. 
  

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու անդամներին 
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  
45 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

Դրույթների անվանումը 
  

Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



1.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմա
նը բնակիչների 
մասնակցության 

կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 
համայնքի 

ավագանուն չի 
ներկայացվել  

առաջարկություն 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի  
1-ին մասի  10.1 կետը,  
համաձայն որի՝ 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
վերաբերյալ  

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  30 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

2. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
մասին համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն 

Խախտվել ` <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին  մասի 10.2 կետը`  
այն է՝ 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին  15 օրյա 

ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 

3.Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

  համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
և այլ   
կադաստրների 
վարում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է <<ՏԻՄ>>  
ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի   
1-ին մասի 19 կետը` այն 
է՝ համայնքի ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրներ. 

Սահմանված կարգով վարել 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրները 

Կատարված 
աշխատանքների մասին  15 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

  Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացներում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովելու 
համար չի 
ձևավորվել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդատվական 
մարմին: 

Չի պահապանվել ՏԻՄ-ի
մասին ՀՀ օրենքի 54.1 

հոդվածի 1-ին մասը, այն է
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 

կազմակերպությունների
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև

համայնքի ավագանու 
մեկից մինչև երեք 

անդամների, բնակիչների
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 

համաձայնությամբ): 

Աշխատակազմի և 
համայնքային 

կազմակերպությունների 
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 

համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների , 

փորձագետների և այլ 
շահագռգիռ անձանց 

ներգրավմամբ(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծել 
համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին:  

Կատարված 
աշխատանքների մասին  10 

օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել 

մարզպետարան 



2. <<Գնումների մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման պահանջների 
պահպանում: 
 

 գնումը բաժանվել է 
առանձին 
չափաբաժինների , 
որի արդյունքում 
կիրառվել է բաց 
ընթացակարգ: 
 

 

 2012թ մասնակի 
չի ապահովվել 
<Գնումների մասին > 
ՀՀ օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի և 
ՀՀ Կառավարության 
10.02. 11թ N168-Ն 
որոշման 71-րդ կետի 
պահանջներն,այն է 
արգելվում է` 
 գնումը բաժանել 
առանձին 
չափաբաժինների` բաց 
կամ սահմանափակ 
ընթացակարգի 
կիրառումից խուսափելու
նպատակով. 
 

Այսուհետ խստորեն 
պահպանել գնման 
ընթացակարգի և գնումների 
իրականացման վերաբերյալ 
գործող օրենսդրության 
պահանջները 

Աշխատանքային տարվա 
ընթացքում պարբերաբար 

տեղեկացնել 
մարզպետարանօն 

 
 

Գեղակերտ գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվա
ծ է 

Թերի է 
պահպանվա

ծ 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
կամավոր 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը և 
անհրաժեշտ 

Պահպանված չէ ՀՀ 
<<ՏԻՄ >> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 5-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքով սահմանված 

Համայնքի ղեկավարի 
ներայացմամբ օրենքով 
սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել ու  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
10 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



ֆինանասական 
միջոցները 

կարգով որոշում է  
կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները՝ համայնքի 
ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

անհրաժեշտ 
ֆիանանսական միջոցները 

2 Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
ընդունել 
որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը
, ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքն
երը հաստաելու 
մասին  

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
27-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ  
օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին՝ 
<<Քաղաքաշինության 
մասին>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով  

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը՝ 
համայնքի գլխավոր 
հատակագիծը և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագիծը, 
դրանց փոփոխություններն  
ու նախագծման 
առաջադրանքները 
<<Քաղաքաշինության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

3. Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան 
կանոնադրությո
ւնը 

ՉԻ պահպանվել <ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հեդվածի առաջին մասի 
28-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ  
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանու 
որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
10 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

4. Համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաները   Համայնքի Չի պահպանվել  Առաջարկվում է համայնքի Կատարված 



հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները 

<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 28.1 –րդ կետի 
պահանջները, համաձայն  
որի համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և 
կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 
հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
մասին: 

ղեկավարին ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմել համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
և դրանք հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի  
ավագանու որոշման 
նախագիծը ներկայացնել 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը: 

աշխատանքների 
մասին 15 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

5. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
որոշել 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավա
րմանը 
բնակչության 
մասնակցության 
կարգը 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
33-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկում և 
որոշում է կայացնում  
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և որոշում 
կայացնել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը, 
բնակչության 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցակ
ան մարմինների 
քանակի 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
34-րդ կետի պահաջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ավագանին 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին  քննարկել և 
համայնքի ավագանուն 
օրենքով սահմանված 
կարգով ներկայացնել 
որոշման նախագիծ 
համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խոհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



անվանումների 
և ձևավորման 
կարգը: 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

7. Համայնքի ավագանու անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա նիստերին 
մասնակցությունը:  

  Համայնքի 
ավագանու 
անդամները 
ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված 
կարգով չեն 
անդամկցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի 
և չի ապահովվել 
դրա նիստերին 
նրանց մասնակ 
ցությունը 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 20-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
3.1 կետի պահանջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է 
ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրա 
նիստերին: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի ավագանու 
անդամներին ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրանց 
նիստերին: 

 

 
 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարի 
որշմամբ չի 
հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

Չի պահպանվել 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  1-ի մասի 3 
կետի պահանջները, 
համաձայն որի    
համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով  

Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ  հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 10 
օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



սահմանված կարգով 
հաստատում է  
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

2.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն 
համայնքում 
տեղական 
ինքկառավարման
ը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետի պահանջները, 
համաձայն որի   
համայնքի ղեկավարը  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն համայնքում  
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելուը 
վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
կարգը հատատելու համար  

Կատարված 
աշխատանքների մասին 15 
օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

3. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարը 
համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացրել 
առաջարկությւոն 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին 

Չի պահպանվել ` 
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2 կետի պահանջները, 
համաձայն որի    
համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
առաջարկությւոն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 15 
օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

4.Համայնքի քաղաքաշինական,   Համայնքի  Չի պահպանվել  Ձեռնարկել անհրաժեշտ Կատարված 



բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

քաղաքաշինակա
ն, 
բնապահպանակ
ան, 
գյուղատնտեսակ
ան և այլ   
կադաստրների 
վարում չի 
իրականացվել 

<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին մասի 19 
կետի պահանաջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
կամ կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է  
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ   
կադաստրներ 

միջոցներ օրենքով կամ 
կառավարության սահմանված 
կարգով համայնքում  
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրները վարելու 
համար 

աշխատանքների մասին 15 
օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

 
 
 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, 
իրականացման (կատարման) և 
վերահսկման) գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն ապահովելու 
համար աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
մեկից մինչև երեք անդամների, 

   Համայնքի 
ղեկավարին կից չի 
ձևավորվել 
որհրդակցական 
մարմին, 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
և տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
գործընթացներում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությւոնը 
ապահովելու 
համար 

Չի պահապանվել ՏԻՄ 
ՀՀ օրենքի 54.1 
հոդվածի 1-ին մասը, 
համաձայն որի  
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և  
/կամ/ տարեկան 
բյուջեի 
կառավարմանկազմմա
ն , հանրային 
քննարկման 
իրականացման, 
/կատարման/ և 
/վերահսկման/ 
գործնընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունը 

Ղեկավարվել   ՏԻՄ ՀՀ 
օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջներով և 
ձևավորել համայնքի 
ղեկավարին  կից 
համապատասխանխորհրդա
տվական մարմին 

Կատարված 
աշխատանքների մասիան 7 

օրվա ընթացքում 
ներկայացնել 

տեղեկատվություն 
մարզպետարան 



բնակիչների, փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 

 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

ապահովվելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ  ձևավորվում 
է համայնքի 
ղեկավարին  կից 
խորհրդատվական 
մարմին՝ 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ:  

2. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն 
որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

  Գնումը բաժանվել 
է առանձին 
չափաբաժինների, 
որի արդյունքում 
կիրառվել է բարդ 
ընթացակարգ 

Պահպանված չէ 
<Գնումների մասին > 
ՀՀ օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, 
համաձայն որի գնման 
առանձին 
ընթացակարգ 
անցկացնելուց 
խուսափելու 
նպատակով արգելվում 
է գնումը բաժանել 
առանձին 
չափաբաժինների բաց 
կամ սահմանափակ 
ընթացակարգի 
կիրառումից 
խուսափելու 
նպատակով: 
Պահպանված չէ նաև 
ՀՀ կառավարության   

Ղեկավարվել Գնումների 
մասին > ՀՀ օրենքի 22-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի և  ՀՀ 
կառավարության   10.02. 
11թ N168-Ն որոշման 71-րդ 
կետի պահանջներով 

Կատարված 
աշխատանքների մասիան 7 
օրվա ընթացքում 
ներկայացնել 
տեղեկատվություն 
մարզպետարան 



10.02. 11թ N168-Ն 
որոշման 71-րդ կետի 
պահանջները, 
համաձայն որի 
արգելվում է 
պայմանագրում 
կատարել այնպիսի 
փոփոխություններ, 
որոնք հանգեցնում են 
գնվող ապրանքների 
աշխատանքների և 
ծառայությունների կամ 
ձեռքբերվող գնման 
առարկաների միավորի 
գնի կամ պայմանագրի 
գնի արհեստական 
փոփոխման: 

 
 
 

Նալբանդյան գյուղական համայնք 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների բնագավառ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 

պահպանվա
ծ 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 

բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
2011,2012, 2013 
տարեկան 
հաշվետվություն
ները 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-
րդ կետի պահանջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ավագանին 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատում է համայնքի 
բյուջեի կատարման 

Ղեկավարվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 
կետի պահանջներով: 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 10 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



տարեկան 
հաշվետվությունը: 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին 
կամավոր 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները 

Պահպանված չէ ՀՀ 
<<ՏԻՄ >> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի առաջին 
մասի 5-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում է  
կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները՝ համայնքի 
ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Համայնքի ղեկավարի 
ներայացմամբ օրենքով 
սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել ու  
որոշել կամավոր 
լազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆիանանսական միջոցները 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 10 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման տրամադրելու կամ 
օտարելու դեպքում օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն, որում նշված է օգտագործման 
տրամադրման կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, օգտագործման 
տրամադրման դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը և վճարի չափը, օրենքով 
սահմանված կարգով ուղղակի վաճառքի 
դեպքում` վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային սակարկությունների 
դեպքում` մեկնարկային գինը, իսկ 
համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն օրենքով 
սահմանված կարգով օտարելու դեպքում 
նաև հողամասի գտնվելու վայրը, 
ծածկագիրը, մակերեսը, նպատակային 
նշանակությունը, հողատեսքը, 
գործառնական նշանակությունը: 

  Համայնքի 
ավագանին 
համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկությա
մբ որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
սեփականությու
ն հանդիսացող 
գույք 
օգտագործման 
տրամադրելու 
կամ օտարելու 
մասին 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
20-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով 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 

Ղեկավարվելվ <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջներով:  

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 10 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



օգտագործման ժամկետը 
և վճարի չափը, ուղղակի 
վաճառքի դեպքում՝ 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
սակարկությունների 
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 

4. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները «Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
ընդունել 
որոշում 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը
, ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքն
երը հաստաելու 
մասին  

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
27-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ  
օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծային 
առաջադրանքները 
հաստատելու մասին՝ 
<<Քաղաքաշինության 
մասին>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով  

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը՝ 
համայնքի գլխավոր 
հատակագիծը և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագիծը, 
դրանց փոփոխություններն  
ու նախագծման 
առաջադրանքները 
<<Քաղաքաշինության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը:  

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 15 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

5. Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության   Համայնքի ՉԻ պահպանվել <ՏԻՄ>> Առաջարկվում է համայնքի Կատարված 



հաստատման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան 
կանոնադրությո
ւնը 

ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հեդվածի առաջին մասի 
28-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>>  ՀՀ  
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

ղեկավարին կազմել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանու 
որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

աշխատանքների 
մասին 10 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

6. Իր իրավասիության շրջանակում  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության և այլ 
իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
քննարկել 2011 
թվականի 
վարչական 
հսկղության 
շրջանակներում 
իրականացված 
ստուգման 
արդյունքները և 
իր 
իրավասության 
շրջանակներում 
դրա 
վերաբերյալ չի 
ընդունել 
համապատասխ
ան որոշում 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
32-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկում է ՀՀ 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած 
վերահսկողության և այլ 
իրավասու պետական 
մարմինների 
իրականացրած 
ստուգումների 
արդյունքները և իր 
իրավասության 
շրջանակներում դրանց 
վերաբերյալ ընդունում 
որոշում: 

Ղեկավարվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 32-րդ կետի 
պահանջներով 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 15 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

7. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
որոշել 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավա
րմանը 
բնակչության 
մասնակցության 
կարգը 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
33-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն 
որի  համայնքի 
ավագանին <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկում և 
որոշում է կայացնում  
համայնքում տեղական 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում 
քննարկել և որոշում 
կայացնել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը, 
բնակչության 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 15 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

8. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանին չի 
հաստատել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցակ
ան մարմինների 
քանակի 
անվանումների 
և ձևավորման 
կարգը: 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
34-րդ կետի պահաջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ավագանին 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին  քննարկել և 
համայնքի ավագանուն 
օրենքով սահմանված 
կարգով ներկայացնել 
որոշման նախագիծ 
համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խոհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Կատարված 
աշխատանքների 
մասին 15 օրվա 
ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

9. Համայնքի ավագանու անդամի  ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը և դրա նիստերին 
մասնակցությունը:  

  Համայնքի 
ավագանու 
անդամները 
ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված 
կարգով չեն 
անդամկցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 
հանձնաժողովի 
և չի ապահովվել 
դրա նիստերին 
նրանց մասնակ 
ցությունը 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 20-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
3.1 կետի պահանջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է 
ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրա 
նիստերին: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
համայնքի ավագանու 
անդամներին ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված կարգով 
անդամակցել ավագանու 
որևէ մշտական 
հանձնաժողովի և 
մասնակցել դրանց 
նիստերին: 

 

 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

10. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Համայնքի 
ղեկավարի 
որշմամբ չի 
հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

Չի պահպանվել 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի  32 
հոդվածի  1-ի մասի 3 
կետի պահանջները, 
համաձայն որի    
համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով  
սահմանված կարգով 
հաստատում է  
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ  հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
10 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

11.Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել 
առաջարկություն 
համայնքում 
տեղական 
ինքկառավարման
ը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետի պահանջները, 
համաձայն որի   
համայնքի ղեկավարը  
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն համայնքում  
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելուը 
վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
կարգը հատատելու համար  

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

12 Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 

  Համայնքի 
ղեկավարը 
համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացրել 

Չի պահպանվել ` 
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2 կետի պահանջները, 
համաձայն որի    

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 



վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

առաջարկությւոն 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների 
քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման 
կարգը 
հաստատելու 
մասին 

համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
առաջարկությւոն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

13.Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

  Համայնքի  
քաղաքաշինակա
ն, 
բնապահպանակ
ան, 
գյուղատնտեսակ
ան և այլ   
կադաստրների 
վարում չի 
իրականացվել 

Չի պահպանվել  
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքի 32 
հոդվածի   1-ին մասի 19 
կետի պահանաջները, 
համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
կամ կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է  
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ   
կադաստրներ 

Ձեռնարկել անհրաժեշտ 
միջոցներ օրենքով կամ 
կառավարության սահմանված 
կարգով համայնքում  
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրները վարելու 
համար 

Կատարված 
աշխատանքների մասին 
15 օրվա ընթացքում 
տեղեկացնել 
մարզպետարան 

 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

14 Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի զարգացման 

   Համայնքի 
ղեկավարին կից չի 

Չի պահապանվել ՏԻՄ 
ՀՀ օրենքի 54.1 

Ղեկավարվել   ՏԻՄ ՀՀ 
օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին 

Կատարված 
աշխատանքների մասիան 7 



քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 
 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

ձևավորվել 
որհրդակցական 
մարմին, 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
և տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
գործընթացներում 
համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությւոնը 
ապահովելու 
համար 

հոդվածի 1-ին մասը, 
համաձայն որի  
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և  
/կամ/ տարեկան 
բյուջեի 
կառավարմանկազմմա
ն , հանրային 
քննարկման 
իրականացման, 
/կատարման/ և 
/վերահսկման/ 
գործնընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովվելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ  ձևավորվում 
է համայնքի 
ղեկավարին  կից 
խորհրդատվական 
մարմին՝ 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ:  

մասի պահանջներով և 
ձևավորել համայնքի 
ղեկավարին  կից 
համապատասխանխորհրդա
տվական մարմին 

օրվա ընթացքում 
ներկայացնել 

տեղեկատվություն 
մարզպետարան 

 
 

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶ 
 



ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 
2014 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի երկրորդ 

եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի թվով 10 համայնքներում: 
 
 

Ապարան 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՃՀԱ-ում հստակ նշված են հաշմանդաների 
համար կառույցի հարմարեցված լինելու 
վերաբերյալ պահանջները 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի օգոստոսի 29-ի 
«N1473-Ն որոշման 2-րդ 

կետի. 
բնապահպանան, 

սանիտարահիգիենիկ, 
հակահրդեհային, 

հաշմանդամների և 
բնակչության սակավաշարժ 
խմբերի պաշտպանության և 

այլ նորմատիվ պահանջներին 
համապատասխան 
սահմանում է տվյալ 

տարածքում 
քաղաքաշինական 

գործունեության օբյեկտի 
նախագծային փաստաթղթերի 

մշակման պարտադիր 
պայմաններ, պահանջներ ու 

սահմանափակումներ: 
 

Առաջարկվել է այսուհետ նոր 
կառուցվող կամ վերանորոգվող 

օբյեկտների համար 
տրամադրվող ՃՀԱ-ում 

ներառել հաշվանդամների 
համար կառուցվելիք 
թեքահարթակները: 

Այսուհետ նոր 
կառուցվող 

շինություններում 
նախատեսել 

թեքահարթակների 
կառուցումը: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 3-օրյա   Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ համայնքի ղեկավարին ցուցում Տրվել է 



ժամկետում թույլտվության պատճենները 
ներկայացվում են ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն և ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության համապատասխան տարածքային 
տեսչություն:  

կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 2-ի 
«N91 որոշման  

 Սույն կարգի 7-րդ կետով 
սահմանված շինարարության 
(քանդման) թույլտվություն 
տրամադրած մարմինը 
(այսուհետ` իրավասու 
մարմին) եռօրյա ժամկետում 
թույլտվության պատճենները, 
իսկ էլեկտրոնային 
համակարգի կիրառման 
դեպքում՝ դրանց 
տեսաներածված օրինակները, 
ներկայացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության 
քաղաքաշինության 
նախարարության 
քաղաքաշինական պետական 
տեսչություն և Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
հարկային ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային տեսչություն: 
տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան: 

է տրվել այսուհետ 
օրենսդրությամբ նշված 
ժամկետը պահպանել 

համապատասխան 
ցուցումներ հաջորդ 

շինարարության 
թույտվություններ 

տրամադրելուց 3-օրյա 
աշխատանքային 

ժամկետում 
ներկայացնել ՀՀ ՔՆ 
քաղաքաշինական 

պետական 
տեսչություն և ՀՀ ԿԱ 

հարկային 
ծառայության 

համապատասխան 
տարածքային 
տեսչություն: 

3-օրյա ժամկետում շինարարության (քանդման) 
թույտվություն տրամադրելու վերաբերյալ 
իրազեկվում է ՀՀ համապատաuխան 
մարզպետը: 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 2-ի 
«N91 որոշման սույն կարգի 7-
րդ կետով սահմանված 
շինարարության (քանդման) 
թույլտվություն 

Իրավասու մարմինը 
տրամադրած թույլտվության 

համայնքի ղեկավարին ցուցում 
է տրվել այսուհետ 

օրենսդրությամբ նշված 
ժամկետը պահպանել 

Տրվել է 
համապատասխան 
ցուցումներ հաջորդ 

շինարարության 
թույտվություննեը 

տրամադրելուց 3-օրյա 
աշխատանքային 

ժամկետում 
ներկայացնել 
մարզպետին: 



մասին եռօրյա  ժամկետում 
իրազեկում են նաև 
Հայաuտանի 
Հանրապետության 
համապատաuխան 
մարզպետներին: տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան: 

շինարարության շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 3-օրյա ժամկետում 
ծանուցվում է համապատասխան մարզպետը 
(կցվում է շահագործման ակտի պատճենը)  
 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2003թվականի մայիսի 8-ի «N 
626 որոշումը 25-րդ կետով 
Համայնքի ղեկավարը 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո եռօրյա 
ժամկետում դրա մասին 
ծանուցում է 
համապատասխան 
մարզպետին կցելով 
շահագործման ակտի 
պատճենը: 

համայնքի ղեկավարին ցուցում 
է տրվել այսուհետ 

օրենսդրությամբ նշված 
ժամկետը պահպանել 

Տրվել է 
համապատասխան 
ցուցումներ հաջորդ 

շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 

3-օրյա 
աշխատանքային 

ժամկետում 
ներկայացնել 
մարզպետին: 

շինարարության շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 3-օրյա ժամկետում  
ծանուցվում է տեսչության տարածքային 
բաժնինը (կցվում է շահագործման ակտի 
պատճենը) 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2003թվականի մայիսի 8-ի «N 
626 որոշումը25-րդ կետով 
Համայնքի ղեկավարը 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո եռօրյա 
ժամկետում դրա մասին 
ծանուցում է 
համապատասխան 
տեսչության տարածքային 
բաժնին` կցելով 
շահագործման ակտի 
պատճենը 

համայնքի ղեկավարին ցուցում 
է տրվել այսուհետ 

օրենսդրությամբ նշված 
ժամկետը պահպանել է տրվել 

օրենսդրությամբ նշված 
ժամկետը պահպանել: 

Տրվել է 
համապատասխան 
ցուցումներ հաջորդ 

շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 

3-օրյա 
աշխատանքային 

ժամկետում 
ներկայացնել 
տեսչության 

տարածքային 
բաժնին: 

Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 

1910-Ն որոշման պահանջնեի 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 



թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

ի N 1910-Ն որոշման  

 9-րդ կետով 
Գերեզմանատան 
տնօրինությունը մահվան 
վկայականի հիման վրա 
համապատասխան գրանցում 
է կատարում թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանում և 
հուղարկավորության 
կազմակերպումն 
ստանձնողին տալիս է 
գերեզմանի վկայական: 

կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ  

են: 

Հուղարկավորությունների հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և անվճար 
ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 12,13) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշման  

13-րդ Սույն կարգի 12-րդ 
կետում նշված` մատուցվող 
վճարովի ծառայությունների 
ցանկը հաստատում է 
համայնքի ղեկավարը 

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 

1910-Ն որոշման պահանջնեի 
կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ 

են: 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 

Գերեզմանատներում տրամադրվող 
գերեզմանների չափերի (ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշում հավելված N4, կետ 11,12) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշման  

6-րդ մահացածի 
մարմինը (աճյունը) հողին 
հանձնելու համար 
տրամադրվում է 
գերեզմանատեղ` 2,5 քառ. 
մետր մակերեսով (2,5 մ x 1,0 
մ): Ընտանեկան գերեզմանի 
համար անվճար 
հիմունքներով տրամադրվում 
է առավելագույնը 12,0 քառ. 
մետր, որից ավելի լինելու 
դեպքում տարածքը 
տրամադրվում է վճարովի 
հիմունքներով` Հայաստանի 
Հանրապետության 

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում պահանջնեի 

կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ  

են: 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 



կառավարության սահմանած 
կարգով և չափով: 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների 
տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 15,16) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշման  

15-16 կետորով 
Գերեզմանատան մուտքի մոտ 
տեղադրվում են 
գերեզմանատան 
հատակագիծը և 
գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնները, 

Գերեզմանատան 
տնօրինությունն ապահովում է 
գերեզմանատան տարածքի 
մաքրությունը և 
կազմակերպում 
աղբահանությունը: 

 

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 

1910-Ն որոշման պահանջնեի 
կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ 

են: 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 18-րդ կետով 
Գերեզմանատան 
հողատարածքներում, այդ 
թվում` 
սանիտարապաշտպանիչ 
գոտում արգելվում են դրանց 
նպատակային և 
գործառնական 
նշանակությանը հակասող 
ցանկացած գործունեություն, 
ինչպես նաև պտղատու 
ծառերի ու թփերի տնկումը: 

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 

1910-Ն որոշման պահանջնեի 
կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ 

են: 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 

Վրահուղարկավորումների գործընթացի 
կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N2 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշման 3.-րդ 
կետով 
Վերահուղարկավորումը 
թույլատրում է 

ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 

1910-Ն որոշման պահանջնեի 
կատարում ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի ընթացքի մեջ 

են: 

ըստ հաստատված 
ժամանակցույցի: 



գերեզմանատան 
տնօրինությունը` մահացածի 
հարազատի դիմումի և 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
առողջապահության 
նախարարության պետական 
հիգիենիկ և 
հակահամաճարակային 
տեսչության տարածքային 
մարմնի կողմից տրված 
վերահուղարկավորում 
իրականացնելու 
հնարավորության վերաբերյալ 
եզրակացության հիման վրա: 

Մահացածի հարազատն 
այլ բնակավայրի 
գերեզմանատուն 
տեղափոխելու դեպքում 
ներկայացնում է նաև տվյալ 
բնակավայրի 
գերեզմանատան 
տնօրինության 
թույլտվությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 
 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով 
հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

20 օր 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի  է  պահպանված   ՀՀ 
գործուղումների մասին 
օրենքի N 23/35-Ն ՀՀ 
օրենքի պահանջները, 
ՀՀ աշխ/օրենսգրքի 156 
և 158 հոդվածների 
պահանջների 
կատարումը 

Առաջարկվում է 
պահպանել 
օրենքները 

 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն 
որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է պահպանված  ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 17-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետի 
պահանջ ները՝. 
4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 

Առաջարկվում է 
ղեկավարվել 
օրենքով 

 



պայմանագիր:  
 

 
 

Համայնքի անվանումը՝ ՄԱՍՏԱՐԱ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկությ
ուններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ի վերացման 
վերաբերյալ 
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ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

  Պահպանված չէ Գլխավոր հատակագծը 
արդեն սպառվել է: 

Առաջարկվել է 
ՀՀ 

օրենսդրությա
ն 

պահանջների
ն 

համապատաս
խան 

պատվիրել 
նոր գլխավոր 
հատակագիծ 

2
0
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ա
ր
: 

ՃՀԱ-ում հստակ նշված են հաշմանդաների համար կառույցի հարմարեցված լինելու 
վերաբերյալ պահանջները 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի օգոստոսի 29-
ի «N1473-Ն որոշման 2-
րդ կետի. 

բնապահպանան, 
սանիտարահիգիենիկ, 

հակահրդեհային, 
հաշմանդամների և 

բնակչության 
սակավաշարժ խմբերի 
պաշտպանության և այլ 

նորմատիվ 
պահանջներին 

համապատասխան 
սահմանում է տվյալ 

տարածքում 
քաղաքաշինական 
գործունեության 

օբյեկտի նախագծային 
փաստաթղթերի 

մշակման պարտադիր 
պայմաններ, 

պահանջներ ու 
սահմանափակումներ: 

 

Առաջարկվել է 
այսուհետ նոր 

կառուցվող 
կամ 

վերանորոգվո
ղ օբյեկտների 

համար 
տրամադրվող 

ՃՀԱ-ում 
ներառել 

հաշվանդամն
երի համար 
կառուցվելիք 

թեքահարթակ
ները: 
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: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 3-օրյա ժամկետում թույլտվության պատճենները 
ներկայացվում են ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական պետական տեսչություն և ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության համապատասխան տարածքային տեսչություն:  

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 2-
ի «N91 որոշման  
 Սույն կարգի 7-
րդ կետով սահմանված 
շինարարության 

համայնքի 
ղեկավարին 

ցուցում է 
տրվել 

այսուհետ 
օրենսդրությա

մբ նշված 

Տ
ր
վ
ե
լ
 
է



(քանդման) 
թույլտվություն 
տրամադրած մարմինը 
(այսուհետ` իրավասու 
մարմին) եռօրյա 
ժամկետում 
թույլտվության 
պատճենները, իսկ 
էլեկտրոնային 
համակարգի կիրառման 
դեպքում՝ դրանց 
տեսաներածված 
օրինակները, 
ներկայացնում է 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
քաղաքաշինության 
նախարարության 
քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն 
և Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր հարկային 
ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային 
տեսչություն: տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան: 

ժամկետը 
պահպանել: 
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: 

3-օրյա ժամկետում շինարարության (քանդման) թույտվություն տրամադրելու վերաբերյալ 
իրազեկվում է ՀՀ համապատաuխան մարզպետը: 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 2-
ի «N91 որոշման սույն 
կարգի 7-րդ կետով 
սահմանված 
շինարարության 
(քանդման) 
թույլտվություն 
Իրավասու մարմինը 
տրամադրած 
թույլտվության մասին 
եռօրյա  ժամկետում 
իրազեկում են նաև 
Հայաuտանի 
Հանրապետության 
համապատաuխան 
մարզպետներին: 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան: 

համայնքի 
ղեկավարին 

ցուցում է 
տրվել 

այսուհետ 
օրենսդրությա

մբ նշված 
ժամկետը 

պահպանել: 

Տ
ր
վ
ե
լ
 
է
 
հ
ա
մ
ա
պ
ա
տ
ա
ս
խ
ա
ն
 
ց
ո
ւ
ց
ո
ւ
մ
ն
ե
ր
 
հ
ա
ջ



ո
ր
դ
 
շ
ի
ն
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ր
ա
ր
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ւ
թ
յ
ա
ն
 
թ
ո
ւ
յ
տ
վ
ո
ւ
թ
յ
ո
ւ
ն
ն
ե
ը
 
տ
ր
ա
մ
ա
դ
ր
ե
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ո
ւ
ց
 
3
-
օ
ր
յ
ա
 
ա
շ
խ
ա
տ
ա
ն
ք
ա
յ
ի
ն
 
ժ
ա
մ
կ
ե
տ
ո
ւ
մ
 
ն
ե
ր
կ
ա
յ
ա
ց



ն
ե
լ
 
մ
ա
ր
զ
պ
ե
տ
ի
ն
: 

շինարարության շահագործման ակտը ձևակերպելուց հետո 3-օրյա ժամկետում 
ծանուցվում է համապատասխան մարզպետը (կցվում է շահագործման ակտի պատճենը)  
 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2003թվականի մայիսի 
8-ի «N 626 որոշումը 25-
րդ կետով Համայնքի 
ղեկավարը 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
եռօրյա ժամկետում դրա 
մասին ծանուցում է 
համապատասխան 
մարզպետին կցելով 
շահագործման ակտի 
պատճենը: 

համայնքի 
ղեկավարին 

ցուցում է 
տրվել 

այսուհետ 
օրենսդրությա

մբ նշված 
ժամկետը 

պահպանել 

Տ
ր
վ
ե
լ
 
է
 
հ
ա
մ
ա
պ
ա
տ
ա
ս
խ
ա
ն
 
ց
ո
ւ
ց
ո
ւ
մ
ն



ե
ր
 
հ
ա
ջ
ո
ր
դ
 
շ
ա
հ
ա
գ
ո
ր
ծ
մ
ա
ն
 
ա
կ
տ
ը
 
ձ
և
ա
կ
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ր
պ
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լ
ո
ւ
ց
 
հ
ե
տ



ո
 
3
-
օ
ր
յ
ա
 
ա
շ
խ
ա
տ
ա
ն
ք
ա
յ
ի
ն
 
ժ
ա
մ
կ
ե
տ
ո
ւ
մ
 
ն
ե
ր
կ
ա
յ
ա
ց
ն
ե
լ



 
մ
ա
ր
զ
պ
ե
տ
ի
ն
: 

շինարարության շահագործման ակտը ձևակերպելուց հետո 3-օրյա ժամկետում  
ծանուցվում է տեսչության տարածքային բաժնինը (կցվում է շահագործման ակտի 
պատճենը) 

  Պահպանված չէ Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2003թվականի մայիսի 
8-ի «N 626 որոշումը 
25-րդ կետով Համայնքի 
ղեկավարը 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
եռօրյա ժամկետում դրա 
մասին ծանուցում է 
համապատասխան 
տեսչության 
տարածքային բաժնին` 
կցելով շահագործման 
ակտի պատճենը 

համայնքի 
ղեկավարին 

ցուցում է 
տրվել 

այսուհետ 
օրենսդրությա

մբ նշված 
ժամկետը 

պահպանել: 

Տ
ր
վ
ե
լ
 
է
 
հ
ա
մ
ա
պ
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տ
ա
ս
խ
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ր
յ
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ա
շ
խ
ա
տ
ա
ն
ք
ա
յ
ի
ն
 
ժ
ա
մ
կ
ե
տ
ո
ւ
մ
 
ն
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ր
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ն
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լ
 
տ
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ս
չ
ո
ւ
թ
յ
ա
ն
 
տ
ա
ր
ա
ծ
ք
ա
յ
ի
ն
 
բ
ա
ժ
ն
ի
ն
: 

Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշման  
 9-րդ կետով 
Գերեզմանատան 
տնօրինությունը 
մահվան վկայականի 
հիման վրա 
համապատասխան 
գրանցում է կատարում 
թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանում 
և հուղարկավորության 
կազմակերպումն 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ  են: 

ը
ս
տ
 
հ
ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա



ստանձնողին տալիս է 
գերեզմանի վկայական: 

մ
ա
ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Հուղարկավորությունների հետ կապված մատուցվող վճարովի և անվճար 
ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 12,13) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշման  
13-րդ Սույն կարգի 12-րդ 
կետում նշված` 
մատուցվող վճարովի 
ծառայությունների 
ցանկը հաստատում է 
համայնքի ղեկավարը 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ են: 

ը
ս
տ
 
հ
ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա
ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 

ը
ս
տ



կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10) 

որոշման կատարումը 
ապահոված չէ: 

թվականի 
նոյեմբերի 26-

ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի  

մեջ են: 

 
հ
ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա
ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Գերեզմանատներում տրամադրվող 
գերեզմանների չափերի (ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 11,12) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշման  
6-րդ մահացածի 
մարմինը (աճյունը) 
հողին հանձնելու համար 
տրամադրվում է 
գերեզմանատեղ` 2,5 
քառ. մետր մակերեսով 
(2,5 մ x 1,0 մ): 
Ընտանեկան 
գերեզմանի համար 
անվճար հիմունքներով 
տրամադրվում է 
առավելագույնը 12,0 
քառ. մետր, որից ավելի 
լինելու դեպքում 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 

որոշում 
պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ  են: 

ը
ս
տ
 
հ
ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա



տարածքը 
տրամադրվում է 
վճարովի հիմունքներով` 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
սահմանած կարգով և 
չափով: 

ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ գերեզմանատան 
հատակագծի և գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնների տեղադրումը և գերեզմանատների 
տարածքի մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 15,16) 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշման  
15-16 կետորով 
Գերեզմանատան 
մուտքի մոտ 
տեղադրվում են 
գերեզմանատան 
հատակագիծը և 
գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները, 
Գերեզմանատան 
տնօրինությունն 
ապահովում է 
գերեզմանատան 
տարածքի մաքրությունը 
և կազմակերպում 
աղբահանությունը: 
: 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ են: 

ը
ս
տ
 
հ
ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա
ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
18-րդ կետով 
Գերեզմանատան 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-

ը
ս
տ
 
հ



հողատարածքներում, 
այդ թվում` 
սանիտարապաշտպանի
չ գոտում արգելվում են 
դրանց նպատակային և 
գործառնական 
նշանակությանը 
հակասող ցանկացած 
գործունեություն, ինչպես 
նաև պտղատու ծառերի 
ու թփերի տնկումը: 

ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ են: 

ա
ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա
ն
ա
կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

Վրահուղարկավորումների գործընթացի 
կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N2 

  Պահպանված չէ ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշման 3.-րդ կետով 
Վերահուղարկավորումը 
թույլատրում է 
գերեզմանատան 
տնօրինությունը` 
մահացածի հարազատի 
դիմումի և Հայաստանի 
Հանրապետության 
առողջապահության 
նախարարության 
պետական հիգիենիկ և 
հակահամաճարակային 
տեսչության 
տարածքային մարմնի 
կողմից տրված 
վերահուղարկավորում 
իրականացնելու 

ՀՀ 
կառավարությ

ան 2006 
թվականի 

նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն 
որոշման 

պահանջնեի 
կատարում 

ըստ 
հաստատված 
ժամանակցույ
ցի ընթացքի 

մեջ են: 

ը
ս
տ
 
հ
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ս
տ
ա
տ
վ
ա
ծ
 
ժ
ա
մ
ա
ն
ա



հնարավորության 
վերաբերյալ 
եզրակացության հիման 
վրա: 
Մահացածի հարազատն 
այլ բնակավայրի 
գերեզմանատուն 
տեղափոխելու դեպքում 
ներկայացնում է նաև 
տվյալ բնակավայրի 
գերեզմանատան 
տնօրինության 
թույլտվությունը: 
 

կ
ց
ո
ւ
յ
ց
ի
: 

 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 
 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 

10 օր 



սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 

ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

4. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
34-րդ հոդվածի 1.կետ 
1) կազմում և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացնում 
համայնքի բյուջեի 
նախագիծը, դրանում 
առաջարկվող 
փոփոխություններն ու 
ապահովում է բյուջեի 
կատարումը, որի 
վերաբերյալ եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություն է 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն. 

 

Համայնքի ավագանուն 
բյուջեի կատարման 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
ներկայացնել 

10 օր 

9. Օրենքով սահմանված ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69- րդ հոդված 
Համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

 

Համայնքի ավագանուն 
բյուջեի կատարման 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
ներկայացնել 

10 օր 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ աշխ 
օրենսգրքի 156 և 158 
հոդվածների 
պահանջները,ՀՀ 
գործուղումների մասին 
օրենքի N23/35-Ն 
օրենքի պահանջը1. 

Առաջարկվում է 
հետագաըում բացառել 
օրենքների 
խախտումները 

 



Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերը 
սահմանվում են 
օրենքով: 

2. Ոչ 
աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
արգելվում է 
աշխատողներին 
ներգրավել 
աշխատանքում, 
բացառությամբ այն 
աշխատանքների, 
որոնց դադարեցումն 
արտադրության 
տեխնիկական 
պատճառներով 
անհնար է, կամ որոնք 
անհրաժեշտ են 
բնակչության 
սպասարկման, ինչպես 
նաև անհետաձգելի 
նորոգման և բեռնման 
կամ բեռնաթափման 
աշխատանքների 
կատարման համար:  

Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող 
աշխատողները կարող 
են ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աշխատանքի 
ներգրավվել միայն 
իրենց 
համաձայնությամբ: 

1. Ամենամյա 
արձակուրդն 



աշխատանքային 
օրերով հաշվարկվող 
ժամանակահատված է, 
որը տրամադրվում է 
աշխատողին 
հանգստանալու և 
աշխատունակությունը 
վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը 
(պաշտոնը) և վճարվում 
է միջին 
աշխատավարձը: 

 
20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 
խախտում ՀՀ գնուների 
մասին օրենքի 
պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 

Առաջարկվում է հետագա 
գնումները կատարել 
օրենքի սահմաններում 

 



 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ԾԱՂԿԱՍԱՐ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

5. Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը. 
 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 



մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

10. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակը, անվանումներն ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման  քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 



ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)  

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

24. Սեփականության իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան փոփոխությունների 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

2. Համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված . 
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային քննարկման, 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի Հ 
54.1 հոդված համայնքի  
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 

10 օր 



իրականացման (կատարման) և 
վերահսկման) գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու 
համար աշխատակազմի և համայնքային 
կազմակերպությունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, փորձագետների 
և այլ շահագրգիռ անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ) 
ստեղծված 

 համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմնի առկայություն:  

բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ից մինչև  
3 անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)   

մարմին ստեղծել 

9. Օրենքով սահմանված ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը. 

 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 



14. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ աշխ 
օրենսգրքի  և 158 
հոդվածների 
պահանջների 
չկատարում. Ոչ 
աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
արգելվում է 
աշխատողներին 
ներգրավել 
աշխատանքում, 
բացառությամբ այն 
աշխատանքների, 
որոնց դադարեցումն 
արտադրության 
տեխնիկական 
պատճառներով 
անհնար է, կամ որոնք 
անհրաժեշտ են 
բնակչության 
սպասարկման, ինչպես 
նաև անհետաձգելի 
նորոգման և բեռնման 
կամ բեռնաթափման 
աշխատանքների 
կատարման համար:  

Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող 
աշխատողները կարող 
են ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աշխատանքի 
ներգրավվել միայն 
իրենց 
համաձայնությամբ: 

1. Ամենամյա 
արձակուրդն 
աշխատանքային 
օրերով հաշվարկվող 
ժամանակահատված է, 

Առաջարկվում է 
պատշաճորեն 
կատարել օրենքի 
պահանջները 

 



որը տրամադրվում է 
աշխատողին 
հանգստանալու և 
աշխատունակությունը 
վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը 
(պաշտոնը) և վճարվում 
է միջին 
աշխատավարձը: 

 
20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 
պահանջները. 
4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 

Առաջարկվում է 
ղեկավարվել օրենքով 

 

 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ՉՔՆԱՂ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 
 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ 
կառավարության 
25/08/2005թ N1471-Ն 
որոշման N1կետի 
պահանջը Սույն 
կարգով սահմանվում է 
աշխատողների 
աշխատած 
ժամանակահատվածի 
վերաբերյալ նշումներ 
կատարելու համար 
նախատեսված 
աշխատաժամանակի 
հաշվարկի 
տեղեկագիրը վարելու և 
պահպանելու կարգը: 
 

Առաջարկվում է շարժվել 
օրենքով 

 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն 
որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 
պահանջները. 
4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 

Առաջարկվում է 
ղեկավարվել օրենքով 

 



օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 
 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ԳԵՏԱՓ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է կատարված  ՀՀ աշխ 
օրենսգրքի գլխ.17, N 
140,141,142 
հոդվածների 
թերակատարում 1. 
Աշխատաժամանակի 
կրճատ տևողություն 
սահմանվում է`  

1) տասնչորսից 
մինչև տասնվեց 
տարեկան 
աշխատողների համար` 
շաբաթական 24 ժամ. 

2) տասնվեցից 
մինչև տասնութ 
տարեկանների համար` 
շաբաթական 36 ժամ.  

3) այն 
աշխատողների համար, 
որոնց 
աշխատավայրում 
վնասակար 
գործոնների 
սահմանային 
թույլատրելի 
մակարդակը 
տեխնիկական կամ այլ 
պատճառներով 
հնարավոր չէ իջեցնել 
աշխատողների 
առողջության և 
անվտանգության 

Առաջարկվում է շարժվել 
օրենքով 

 



մասին իրավական 
ակտերով սահմանված` 
առողջության համար 
անվտանգ 
մակարդակի, 
աշխատաժամանակը 
սահմանվում է ոչ 
ավելի, քան 
շաբաթական 36 ժամ:  

2. Մտավոր և 
հուզական գերլարված 
բնույթ կրող 
աշխատանքներում 
աշխատողների 
աշխատաժամանակի 
կրճատման կարգն ու 
պայմանները 
սահմանվում են 
օրենքով, կոլեկտիվ 
կամ աշխատանքային 
պայմանագրերով: 

1. Ոչ լրիվ 
աշխատանքային օր 
կամ ոչ լրիվ 
աշխատանքային 
շաբաթ սահմանվում է`  

1) աշխատողի և 
գործատուի 
համաձայնությամբ.  

2) աշխատողի 
պահանջով` կապված 
նրա առողջական 
վիճակի հետ, 
բժշկական 
եզրակացության հիման 
վրա.  

3) հղի կնոջ և 
մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող 
աշխատողի 
պահանջով.  

4) հաշմանդամի 
պահանջով` բժշկական 



եզրակացության հիման 
վրա.  

5) ընտանիքի 
հիվանդ անդամի 
խնամքն 
իրականացնող 
աշխատողի 
պահանջով` բժշկական 
եզրակացության հիման 
վրա, սակայն ոչ ավելի, 
քան վեց ամիս 
ժամանակով, և 
յուրաքանչյուր օրվա 
համար ոչ ավելի, քան 
օրվա համար 
սահմանված 
աշխատաժամանակի 
կեսը:  

2. Կողմերի 
համաձայնությամբ ոչ 
լրիվ 
աշխատաժամանակ 
կարող է սահմանվել 
շաբաթվա 
աշխատանքային օրերը 
կամ աշխատանքային 
օրը (հերթափոխը) 
կրճատելու միջոցով 
կամ երկուսը 
միաժամանակ 
կիրառելով, եթե 
բժշկական 
եզրակացությամբ այլ 
բան նախատեսված չէ: 
Աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ոչ լրիվ 
աշխատաժամանակը 
կարող է բաժանվել 
մասերի: Սույն հոդվածի 
1-ին մասի 1-4-րդ 
կետերով սահմանված 
ոչ լրիվ 
աշխատաժամանակի 



տևողությունը և դրա 
հատկացման կարգը 
սահմանվում են 
կողմերի 
համաձայնությամբ և 
կարող են ներառվել 
աշխատանքային 
պայմանագրում:  

3. Ամենամյա 
արձակուրդի 
տևողությունը 
սահմանելու, 
աշխատանքային 
ստաժը հաշվարկելու, 
ավելի բարձր պաշտոնի 
նշանակելու, 
որակավորումը 
բարձրացնելու, ինչպես 
նաև աշխատողի 
աշխատանքային այլ 
իրավունքներ 
իրականացնելու 
ժամանակ ոչ լրիվ 
աշխատաժամանակի 
պայմաններում 
կատարված 
աշխատանքը հիմք չէ 
սահմանափակումներ 
կիրառելու համար: 
 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն 
որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնուների 
մասին օրենքի 
պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 

Առաջարկվում է 
հետագայում բացառել 
թերությունները 

 



և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 
 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ԳԵՂԱԴԻՐ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 
 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

24. Սեփականության իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան փոփոխությունների 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 



փաստաթղթերը 
14. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման և 

նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ աշխ. 
Օրենսգրքի 25.08.2005 
թ N 1471-Ն որոշման 
թերակատարում Սույն 
կարգով սահմանվում է 
աշխատողների 
աշխատած 
ժամանակահատվածի 
վերաբերյալ նշումներ 
կատարելու համար 
նախատեսված 
աշխատաժամանակի 
հաշվարկի 
տեղեկագիրը վարելու և 
պահպանելու կարգը: 
 

Առաջարկվել է կատարել 
օրենքի պահանջները 

 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ աշխ. 
Օրենսգրքի 25.08.2005 
թ N 1471-Ն որոշման 
թերակատարում Սույն 
կարգով սահմանվում է 
աշխատողների 
աշխատած 
ժամանակահատվածի 
վերաբերյալ նշումներ 
կատարելու համար 
նախատեսված 
աշխատաժամանակի 
հաշվարկի 
տեղեկագիրը վարելու և 
պահպանելու կարգը: 
 

Առաջարկվել է կատարել 
օրենքի պահանջները 

 

 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ՋԱՄՇԼՈՒ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

5. Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը. 
 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 



մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

10. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակը, անվանումներն ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 



ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) 

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

24. Սեփականության իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան փոփոխությունների 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

2. Համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված . 
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային քննարկման, 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 

10 օր 



իրականացման (կատարման) և 
վերահսկման) գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու 
համար աշխատակազմի և համայնքային 
կազմակերպությունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, փորձագետների 
և այլ շահագրգիռ անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ) 
ստեղծված 

 համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմնի առկայություն:  

բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)  

մարմին ստեղծել 

9. Օրենքով սահմանված ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը. 

 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 



14. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ 
կառավարության 
25.08.2005թ N1471-Ն 
որոշման N1 կետի 
խախտում Սույն 
կարգով սահմանվում է 
աշխատողների 
աշխատած 
ժամանակահատվածի 
վերաբերյալ նշումներ 
կատարելու համար 
նախատեսված 
աշխատաժամանակի 
հաշվարկի 
տեղեկագիրը վարելու և 
պահպանելու կարգը: 
 

Առաջարկվում է կատարել 
որոշման 
պահանջները 

 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 
խախտում ՀՀ գնուների 
մասին օրենքի 
պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 

Առաջարկվում է պահպանել 
օրենքի պահանջները 

 



պայմանագիր:  
 

 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ՇԱՄԻՐԱՄ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 
 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

4. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան հաշվետվությունների 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
34-րդ հոդվածի 1.կետ 
1) կազմում և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացնում 
համայնքի բյուջեի 

Համայնքի ավագանուն 
ներկայացնել 
2013թ.բյուջեի 
կատարման 2-րդ և 3-
րդ եռամսյա 
հաղորդումները և 
այսուհետ բացառել 

10 օր 



ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

 

նախագիծը, դրանում 
առաջարկվող 
փոփոխություններն ու 
ապահովում է բյուջեի 
կատարումը, որի 
վերաբերյալ եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություն է 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն. 

 

նման բացթողումները 

9. Օրենքով սահմանված ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69 հոդված Համայնքի 
ղեկավարը եռամսյակը 
մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին հաղոր
դումներ է 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն: 

Համայնքի 
ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

  

Համայնքի ավագանուն 
բյուջեի կատարման 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
ներկայացնել 

10 օր 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ աշխ. 
Օրենսգրքի 156 և 158 
հոդվածների 
խախտում1. 
Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

Առաջարկվում է կատարել 
օրենքից բխող կետերի 
պահանջները 

 



ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերը 
սահմանվում են 
օրենքով: 

2. Ոչ 
աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
արգելվում է 
աշխատողներին 
ներգրավել 
աշխատանքում, 
բացառությամբ այն 
աշխատանքների, 
որոնց դադարեցումն 
արտադրության 
տեխնիկական 
պատճառներով 
անհնար է, կամ որոնք 
անհրաժեշտ են 
բնակչության 
սպասարկման, ինչպես 
նաև անհետաձգելի 
նորոգման և բեռնման 
կամ բեռնաթափման 
աշխատանքների 
կատարման համար:  

Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող 
աշխատողները կարող 
են ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աշխատանքի 
ներգրավվել միայն 
իրենց 
համաձայնությամբ: 

1. Ամենամյա 
արձակուրդն 
աշխատանքային 
օրերով հաշվարկվող 



ժամանակահատված է, 
որը տրամադրվում է 
աշխատողին 
հանգստանալու և 
աշխատունակությունը 
վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը 
(պաշտոնը) և վճարվում 
է միջին 
աշխատավարձը: 

: 
 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենք ՀՀ 
գնուների մասին 
օրենքի պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 

Առաջարկվում է պահպանել 
օրենքը 

 

 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ԹԱԹՈՒԼ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 
 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

20 օր 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ 
աշխ.օրենսգրքի 
156,158 հոդվածների 
խախտում Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերը 
սահմանվում են 
օրենքով: 

2. Ոչ 
աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
արգելվում է 
աշխատողներին 
ներգրավել 
աշխատանքում, 
բացառությամբ այն 
աշխատանքների, 
որոնց դադարեցումն 
արտադրության 
տեխնիկական 
պատճառներով 
անհնար է, կամ որոնք 

Առաջարկվում է կատարել 
օրենքը 

 



անհրաժեշտ են 
բնակչության 
սպասարկման, ինչպես 
նաև անհետաձգելի 
նորոգման և բեռնման 
կամ բեռնաթափման 
աշխատանքների 
կատարման համար:  

Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող 
աշխատողները կարող 
են ոչ աշխատանքային` 
տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աշխատանքի 
ներգրավվել միայն 
իրենց 
համաձայնությամբ: 

1. Ամենամյա 
արձակուրդն 
աշխատանքային 
օրերով հաշվարկվող 
ժամանակահատված է, 
որը տրամադրվում է 
աշխատողին 
հանգստանալու և 
աշխատունակությունը 
վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը 
(պաշտոնը) և վճարվում 
է միջին 
աշխատավարձը: 

 
20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն 
որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 ՀՀ գնումների 
մասին օրենքը ՀՀ 
գնուների մասին 
օրենքի պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 

Առաջարկվում է պահպանել 
օրենքը 

 



4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 
առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
կնքվում է 
պայմանագիր:  

 
 



 
Համայնքի անվանումը ՝ ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ 

 
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

5. Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդված 
Համայնքի ղեկավարը 
եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին հաղոր
դումներ է 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն: 

Համայնքի 
ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 
 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

22. Համայնքի սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 



փաստաթղթերը. 
 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը. 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 



 
10. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակը, անվանումներն ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ)   

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 

23. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետ 29) հաստատում է 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 



փաստաթղթերը. 
 

2. Համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված . 
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային քննարկման, 
իրականացման (կատարման) և 
վերահսկման) գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու 
համար աշխատակազմի և համայնքային 
կազմակերպությունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, փորձագետների 
և այլ շահագրգիռ անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ) 
ստեղծված 

 համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմնի առկայություն:  

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1 հոդված Համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային 
քննարկման, 
իրականացման և 
վերահսկման) 
գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ ձևավորում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 
մարմին` 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
կազմակերպություններ
ի համապատասխան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես 
նաև համայնքի 
ավագանու 1-ց մինչև  3 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությամբ) 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

10 օր 

4. Օրենքով սահմանված կարգով համայնքի 
բյուջեի նախագծի կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև համայնքի 
ավագանուն եռամսյա հաղորդումներ և 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի  
69 հոդված Համայնքի 
ղեկավարը եռամսյակը 
մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 

Բյուջեի կատարման 
եռամսյա 
հաղորդումները և 
տարեկան 
հաշվետվությունը 
ներկայացնել 

10 օր 



տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

 

բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին հաղոր
դումներ է 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն: 

Համայնքի 
ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

 

համայնքի ավագանուն 

9. Օրենքով սահմանված ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպանված չէ ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետ 3) հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը. 

 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

10 օր 

20. <<Գնումների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 168-Ն որոշման պահանջների 
պահպանում: 

 

 Թերի է 
պահպանված 

 Գնումները չեն 
կատարվում օրենքին 
համապատասխան ՀՀ 
գնուների մասին 
օրենքի պահանջների 
թերակատարում ՀՀ 
գնումների մասին 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի պահանջ 
ները՝. 4.Շրջանակային 
համաձայնագիր 
կնքվում է, եթե գնման 

Առաջարկվում է 
հստակեցնել գնման 
գործընթացը 

 



առարկան ունի 
պարբերական 
օգտագործման բնույթ 
և այն ներառված է 
սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 3-
րդ կետով 
նախատեսված 
շրջանակային 
համաձայնագրերով 
իրականացվող 
գնումների ցանկում: 
Հակառակ դեպքում 
նքվում է պայմանագիր: 

 
 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 

թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի երկրորդ 
եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Շիրակի մարզի թվով ---- համայնքներում: 

 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 
 
 
 

ԱՐԵՎԱՇԱՏ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկությու
ններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբ
ված 

խախտու
ները 

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու 
05.12.2012թ. թիվ 18-Ն որոշմամբ 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 

կանոնակարգը  

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

 Համայնքի ավագանու 21.01.2013թ. 
թիվ 2        /արձ. թիվ 2/ որոշմամբ 

հաստատվել է   
համայնքի 2013-2016թթ. 

զարգացման              ծրագիրը:  
Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ:   

 Չի ապահովվել  ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի թիվ  1351-Ն 
որոշման պահանջը,  այն է՝ 
առաջարկել Հայաստանի 

Հանրապետության համայնքների
ղեկավարներին Հայաստանի 

Հանրապետության մարզերի և 
բնակավայրերի (համայնքների) 

զարգացման ծրագրերում` 
սահմանված կարգով ներառել 

սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումներ: 

Համայնքի քառամյա 
զարգացման 

ծրագրում կատարել 
համապատասխան 

լրացումներ: 

Մինչև 20 օ

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ 

կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ համայնքի 
ավագանին որոշում է ընդունում 
աշխատակազմի և բյուջետային 

հիմնարկների 
կանոնադրությունները 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնել  

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օ

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի  

27-րդ կետի պահանջը, համաձայն
որի՝  համայնքի ավագանին 

որոշում է ընդունում համայնքի 

Իրավասու 
մարմինների հետ  

քննարկել  համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 

Մինչև 20 օ



Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 

«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշում չի 

կայացվել: 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 

հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: 

փաստաթղթերի 
 պատվիրման հարցը: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի  

1-ին մասի 28-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օ

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները   
հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշում 
չի կայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28.1-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին  

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Իրավասու մարմինների 
հետ  քննարկել 

համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմա 
պատվիրելու հարցը: 

Մինչև 20 օ

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի 
ավագանին որոշում չի 

կայացրել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին քննարկում

և որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ:

Օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում 

կայացնել 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ 

Մինչև 20 օ

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 

  Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի 
անվանումների ու ձևավորման 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին քննարկում
և որոշում է կայացնում համայնքի

ղեկավարին կից, համայնքի 

Օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում 

կայացնել  համայնքի 
ղեկավարին կից,  

համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 

Մինչև 20 օ



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբե-ր
խախտում-ն

վերացնելո
նպատակո
սահմանվա
ժամկետնե

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար մատչելի 
տեղերում հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով ավագանու 
հերթական նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից ոչ 
միշտ է ապահովվել համայնքում 

առկա  ցուցատախտակին 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու նիստի  

ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ համայնքի բնակչության 

համար տեղեկության 
հրապարակումը: 

 Թերի է ապահովվել ՏԻՄ օրենքի
12.1-րդ հոդվածի պահանջը, 
համաձայն որի՝ ավագանու 

հերթական նիստից  առնվազն յոթ
օր առաջ համայնքի ղեկավարը 
հրապարակում է տեղեկություն 
ավագանու նիստի  ժամանակի, 
վայրի վերաբերյալ և օրակարգի 

նախագիծը, որն իրականացվում է
համայնքներում` համայնքի 

ավագանու նստավայրում դրանք 
փակցնելու միջոցով, ինչպես նաև
այն վայրերում, որոնք մատչելի են

համայնքի յուրաքանչյուր մասի 
բնակչի համար: 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ 
օր առաջ համայնքում 

առկա 
ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի 
վերաբերյալ: 

Մշտապես

2. Գյուղապետարանի   Համայնքի ավագանին  Չի ապահովվել  ՏԻՄ օրենքի 16- Համայնքի Մինչև 20 օ

վերաբերյալ որոշման առկայություն: կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ  ավագանին 

որոշում չի կայացրել: 

տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 

ձևավորման կարգը հաստատելու
վերաբերյալ: 

գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

 Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետի համաձայն 
աշխատակազմում սահմանված 
կարգով հաշվառում չի տարվել 

ավագանու անդամների  ավագանու 
նիստերին և  քվեարկություններին 

մասնակցության  վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի քարտուղարի 
կողմից եռամսյակը մեկ անգամ 

ավագանու անդամներին տեղեկանք
չի տրամադրվել նախորդ նիստերից 

կամ քվեարկություններից իրենց 
բացակայության մասին: 

 Չի ապահովվել համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի 71-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 

ավագանու անդամների 
մասնակցությունը նիստերին ու 

քվեարկություններին հաշվառում  
է աշխատակազմի քարտուղարը:

 
 
 

Աշխատակազմում 
հաշվառում տանել 

ավագանու նիստերին 
ավագանու անդամների 

մասնակցության 
վերաբերյալ: Ավագանու 

նիստերի    
արձանագրություններումհ

ամապատասխան 
նշումներ կատարել 
ավագանու անդամի 

բացակայության 
պատճառների մասին:  

 

Մինչև 20 օ



աշխատակազմի և համայնքային 
բյուջետային հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
կառուցվածքները և 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակն ու պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

որոշում չի կայացրել 
աշխատակազմի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 

համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ համայնքի 

ավագանին որոշում է ընդունում 
աշխատակազմի և բյուջետային 

հիմնարկների 
կանոնադրությունները 

հաստատելու վերաբերյալ 

ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնել  

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը: 

Հավելված թիվ 2 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում  
 

 
 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
ծ 

խախտումն
ը վերացնե
նպատակ
սահմանվա
ժամկետնե

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 
Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակված տարահանման 
պլան 

 

 

Համայնքում չկա  
տարահանման  պլան,    

հաստատված չեն 
տարահանման  

հանձնաժողովի անհատական 
կազմը և կանոնադրությունը: 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 

օգոստոսի 18-ի N  1180-Ն 
որոշումով հաստատված 

«Վտանգավոր տարածքից 
բնակչության տարահանման» 

կարգի 16-րդ և 22-րդ կետերի, 20-
րդ կետի 4-րդ ենթակետի 

դրույթները: Համաձայն վերը 
նշված դրույթների բնակչության 
տարահանման պլանավորումը և 
կազմակերպումը իրականացնում 

են տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինները` տարահանման 
հանձնաժողովների միջոցով, 
համայնքային տարհանման 

հանձնաժաղովը ստեղծվում և 
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը հաստատվում
է համայնքի ղեկավարի որոշմամբ

Սահմանված  կարգով 
հաստատել  

տարահանման    
հանձնաժողովի  

կանոնադրությունը, 
մշակել տարահանման  

պլանը 

Ժամկետ՝ 15

2. Տարահանված բնակչության   Համայնքը տարահանված Չի ապահովվել ՀՀ Սահմանված  կարգով Ժամկետ՝ 15



կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 
 

բնակչության 
կենսաապահովման 

գործընթացների 
նախապատրաստման 

միջոցառումների 
հաստատված պլան 

չունի 

կառավարության 2010 թվականի
հունիսի 24-ի N 824-Ն որոշման  3-

րդ կետի և նույն որոշումով 
հաստատված «Տարահանված 
բնակչության տեղաբաշխման 

տեղամասերում 
կենսաապահովման» կարգի  6-րդ
կետի պահանջները, համաձայն 

որի՝ տարահանված բնակչությանը
տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսաապահովման 
պլանավորումը և իրականացումը

ապահովվում են Հայաստանի 
Հանրապետության տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները
և կազմակերպությունների 

(անկախ 
կազմակերպաիրավական ձևից) 

ղեկավարները:  

մշակել  համայնքի 
տարահանված 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախա-պատրաստման 
միջոցառումների  

պլանը 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 

պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտ ՀՀ 

ԱԻ  նախարարություն չի  
ներկայացվել 

Պահպանված չէ  «Ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 

 Հայաստանի Հանրապետության
բնակչության պաշտպանության 

կազմակերպման պլանը 
հաստատելու մասին»  ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 
 919-Ն որոշման  

7-րդ կետի դրույթները, համաձայն
որի առաջարկվում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների
ղեկավարներին պլանների 

իրականացման համար 12-ամսյա
ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն

ներկայացնել պլանների 
համակողմանի ապահովման 

մասին հայտեր: 

Սահմանված  
կարգով ապահովել 
ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում 
գործողությունների 

պլանի 
իրականացման 

համար՝ պլանների 
համակողմանի 

ապահովման մասին 
հայտի  

ներկայացումը ՀՀ 
ԱԻ 

նախարարություն: 

 
 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 10
օր 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 

 Համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլանը 2014 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշգրտված չէ: 

 Պահպանված չէ   
«Քաղաքացիական 

պաշտպանության պլանների 
մշակման կարգը  

ճշգրտել համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  

պլանը: 

Ժամկետ՝ 10



փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան 
մարզային փրկարարական 
վարչության պետի հետ, 
սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված 
ՀՀ համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայության 
քաղաքացիական պաշտպանության 
պլան 

 
 

սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության  

2004 թվականի ապրիլի 22-ի 
 N633-Ն որոշման 7-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն որի՝ 

քաղաքացիական 
պաշտպանության պլանները 

ճշտվում են յուրաքանչյուր տարի՝
հունվարի 1-ի դրությամբ: 

 
 

 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ 
(անհրաժեշտության դեպքում) 

 

Հաստատված չեն քաղաքացիական
պաշտպանության 

կազմավորումների անհատական 
կազմերը: 

 

Չի ապահովվել 
 «Քաղաքացիական 

պաշտպանության մասին»  ՀՀ 
օրենքի 14   հոդվածի «է» կետի 
պահանջները, համաձայն որի՝ 

համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծվում է քաղաքացիական 

պաշտպանության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ ուժեր և ապահովում
է այդ ուժերի 

պատրաստականությունը 

Հաստատել 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումների 

անհատական  
կազմերը: 

 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 5 

 
ՀՀ  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Հավելված թիվ 2 
ՀՀ Շիրակի մարզի Բաշգյուղի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորություններ  

(Վարչական հսկողության ժամանակաշրջանը՝ 01.08.2011-01.05.2014թթ) 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե



 1  2 3 4 5 6 7 
2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

 2013 թվականի ապրիլի  
26-ի թիվ 3-Ն որոշմամբ հաստատված 
համայնքի 2013-2016թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագրում ներառված չեն 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

Ծրագիրն հաստատելու վերաբերյալ 
ավագանու որոշման 

արձանագրությունը բացակայում է 
ավագանու որոշումների 

գրանցամատյանից: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման 
ու նավազեցման 
միջոցառումներ: 

Առաջարկվում է    օրենքով 
սահմանաված կարգով 
համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագրում 
կատարել լրացումներ և  

նրանում ներառել 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 
Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա



վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 

Մինչև 20 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

Մինչև 20 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 

Մինչև 20 



ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 
 

ավագանին  քննարկում և
որոշում է կայացնում 

համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են համայնքի 

ավագանու 30 նիստեր, որոնցում 
քննարկվել են համայնքի խնդիրներին 
վերաբերվող 45 հարցեր, ընդունվել են 
նորմատիվ ու անհատական բնույթի  

նույնքան որոշումներ: 
Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 30 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 
համապատասխան 

գրանցամատյաններում: 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 
որի՝  ավագանու նիստերն

անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը

մեկ անգամ: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 

Մշտապե

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

 Համայնքի ավագանու կանոնակարգի 
համաձայն աշխատակազմում 

սահմանված կարգով հաշվառում չի 
տարվել ավագանու անդամների  

ավագանու նիստերին և  
քվեարկություններին մասնակցության 

վերաբերյալ: Աշխատակազմի 
քարտուղարի կողմից եռամսյակը մեկ 

անգամ ավագանու անդամներին 
տեղեկանք չի տրամադրվել նախորդ 
նիստերից կամ քվեարկություններից 

իրենց բացակայության մասին: 

 Համայնքի ավագանու 
անդամների կողմից չի 

ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 
20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի

1-ին կետի պահանջը, 
համաձայն որի  համայնքի

ավագանու անդամը 
պարտավոր է մասնակցել

ավագանու նիստերին: 
 
 
 

Ավագանու կանոնակարգի 
համաձայն 

աշխատակազմում 
հաշվառում տանել 

ավագանու նիստերին 
ավագանու անդամների 

մասնակցության 
վերաբերյալ: Եռամսյակը 
մեկ անգամ ավագանու 

անդամներին տեղեկանք 
տրամադրել նախորդ 

նիստերից կամ 
քվեարկություններից իրենց 

բացակայության մասին: 
Ավագանու նիստերի 

արձանագրություններում 
համապատասխան 
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Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե-
խախտում-

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

 
1. Համայնքում առնվազն երկու հազար
բնակչի համար մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  հրապարակված 
տեղեկության առկայություն՝ 
ավագանու նիստի ժամանակի, վայրի 
և օրակարգի վերաբերյալ:  

 Համայնքի ղեկավարի կողմից  ոչ 
միշտ է ապահովվել ավագանու 

հերթական նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով ավագանու 

նիստի  ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի վերաբերյալ համայնքի 
բնակչության համար տեղեկության 

հրապարակումը: 

 Ոչ միշտ է ապահովվել 
ՏԻՄ օրենքի 12.1-րդ 
հոդվածի պահանջը, 

համաձայն որի՝ 
ավագանու հերթական 

նիստից  առնվազն յոթ օր
առաջ համայնքի 

ղեկավարը հրապարակում
է տեղեկություն ավագանու
նիստի  ժամանակի, վայրի
վերաբերյալ և օրակարգի

նախագիծը: 
 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի նախագծի 

վերաբերյալ: 

Մշտապե

5.Համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի ընդունումից հետո օրենքով 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից ոչ միշտ 
է ապահովվել համայնքի ղեկավարի 

 Ոչ միշտ է ապահովվել 
ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 

Ապահովվել համայնքի 
ղեկավարի 

Մշտապե

նշումներ կատարել նիստից 
ավագանու անդամի 

բացակայության պատճառի
մասին (հարգելի, 

անհարգելի):  
30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն 

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և  
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական 
հանձնաժողովի 

անդամակցությունը:   

Մշտապե



սահմանված երկօրյա ժամկետում 
ավագանու անդամներին ուղարկված 
լինելու, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու նստավայրում և բոլորի 
համար տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու  
առկայություն: 

անհատական ակտերն ընդունելուց 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ավագանու անդամներին 
ուղարկելու, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու նստավայրում  և բոլորի 

համար տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը   
փակցնելու պարտավորությունը: 

հոդվածի 1-ին մասի 1.1-րդ 
կետի պահանջը, 

համաձայն որի՝ համայնքի
ղեկավարը անհատական 
ակտեր ընդունելուց հետո

պարտավոր է երկօրյա 
ժամկետում այն ուղարկել 

համայնքի ավագանու 
անդամներին և փակցնել 

համայնքի ավագանու 
նստավայրում` բոլորի 

համար տեսանելի տեղում:

անհատական ակտերն 
ընդունելուց հետո 

օրենքով սահմանված 
երկօրյա ժամկետում 

ավագանու անդամներին 
ուղարկելու, ինչպես նաև 

համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի 

համար տեսանելի 
վայրում համայնքի 

ղեկավարի 
անհատական ակտերը  
փակցնելու ՏԻՄ օրենքի 

32-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1.1-րդ կետի 

պահանջները: 
6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

       Գյուղապետարանի 
աշխատակազմը չունի 
համայնքի ղեկավարի 

որոշմամբ հաստատված 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմի 

գործավարության կարգ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է 

աշխատակազմի 
գործավարության կարգը:

Կազմել և համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ 

հաստատել 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմի 
գործավարության 

կարգը: 

Մինչև 10 

2. Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատված . համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, հանրային 
քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) ստեղծված 

  Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատված 
համայնքի զարգացման 

քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 

կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, 

իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 

գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների 

մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
աշխատակազմի և 

համայնքային 
կազմակերպությունների 

համապատասխան 
մասնագետների 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 54.1-րդ հոդվածի 

1-ին մասի պահանջը, 
համաձայն որի 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 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատված . 
համայնքի զարգացման 

քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 

կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, 

իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 

գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
աշխատակազմի և 

համայնքային 
կազմակերպությունների 

համապատասխան 
մասնագետների 
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 համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 
առկայություն:  

ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից 

մինչև երեք անդամների, 
բնակիչների, 

փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) 

համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին չի 

ստեղծվել: 

որոշմամբ ձևավորվում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական 

մարմին` աշխատակազմի
և համայնքային 

կազմակերպություն-ների 
համապատասխան 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև

համայնքի ավագանու 
մեկից մինչև երեք 

անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 

համաձայնությամբ): 

ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու 

մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 

փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 

ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 

համաձայնությամբ) 
համայնքի ղեկավարին կից 
ստեղծել խորհրդակցական 

մարմին: 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան բյուջեի 
նախագծերի վերաբերյալ հանրային 
բաց լսումներ և (կամ) քննարկումների 
կազմակերպման և անցկացման 
վերաբերյալ աշխատանքների 
առկայություն: 

  Օրենքով սահմանված 
կարգով չեն 

կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ 
ու (կամ) քննարկումներ 

չեն անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 

ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 

նախագծերի վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 54.1-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի

ղեկավարը մինչև 
համայնքի զարգացման 

քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 

նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը

ներկայացնելը 
կազմակերպում և 

անցկացնում է հանրային 
բաց լսումներ և (կամ) 

քննարկումներ 
«Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 27.1-ին հոդվածով
սահմանված ժամկետում: 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ 
ու (կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 

ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 

նախագծերի 
վերաբերյալ: 

Մշտապե

 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ
ժամկետն

2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակային 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

  Համայնքային 
հակաանասնահամաճա-

րակային հանձնաժողովների
կազմ և կանոնադրություն չի 

հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամաճարակի 
վերացմանն ուղղված 

կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 

համադասման նպատակով 
ստեղծվում են  համայնքային

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք 
ապահովում են նաև ՀՀ 

կառավարությանը և 
շահագրգիռ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններին կարանտինի 

սահմանման և չեղյալ 
հայտարարման մասին 

անհապաղ տեղեկացումը` 
մեկ օրվա ընթացքում: 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահամաճար

ակային 
հանձնաժողովների կազմ 

և հաստատել 
կանոնադրություն: 

Մինչև 20

5. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և 
հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

  Համայնքի տարածքում 
անասնահակահամաճար
ակային կանխարգելիչ, 

ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ համայնքի 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամա-ճարակի 

Օրենքով սահմանված 
կարգով ընդունել 

որոշում 
անասնահակահամաճ

արակային 
կանխարգելիչ, 
ախտորոշիչ և 

Մինչև 20



ղեկավարի կողմից 
որոշում չի ընդունվել:  

վերացմանն ուղղված 
կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 

համադասման նպատակով 
ստեղծվում են  համայնքային

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք 
ապահովում են նաև ՀՀ 

կառավարությանը և 
շահագրգիռ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններին կարանտինի 

սահմանման և չեղյալ 
հայտարարման մասին 

անհապաղ տեղեկացումը` 
մեկ օրվա ընթացքում: 

հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ: 
 

 
ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում

վերացնե
նպատա
սահմանվ
ժամկետն

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակված տարահանման 
պլան: 

  

Համայնքում չկա  
տարահանման  պլան,    

հաստատված չեն 
տարահանման  
հանձնաժողովի 

անհատական կազմը և 
կանոնադրությունը: 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 18-ի N 
1180-Ն որոշումով 

հաստատված «Վտանգավոր
տարածքից բնակչության 

տարահանման» կարգի 16-րդ
և 22-րդ կետերի, 20-րդ կետի
4-րդ ենթակետի դրույթները:

Համաձայն վերը նշված 
դրույթների Բնակչության 

տարահանման 

Սահմանված կարգով 
կազմել   պահանջվող  

փաստաթղթերը: 
15 օր: 



պլանավորումը և 
կազմակերպումը 

իրականացնում տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինները` տարահանման
հանձնաժողովների միջոցով
համայնքային տարհանման 

հանձնաժաղովը ստեղծվում և
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը 
հաստատվում է համայնքի 

ղեկավարի որոշմամբ: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան: 

 
 

  

Համայնքը տարահանված 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախապատրաստման 
միջոցառումների 

հաստատված պլան 
չունի: 

Կատարված չէ ՀՀ 
կառավարության 2010 

թվականի հունիսի 24-ի N 
824-Ն որոշման  3-րդ կետի 

և նույն որոշումով 
հաստատված 

«Տարահանված բնակչության
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման» կարգի 
6-րդ կետի պահանջները, 

համաձայն որի 
տարահանված բնակչության 

տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման 
պլանավորումը և 
իրականացումը 

կազմակերպվում են 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից: 

Սահմանված կարգով 
կազմել   պահանջվող  

պլանը: 

15 օր: 
 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն: 

  Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողու-թյունների պլանի 

իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն հայտ չի 

ներկայացվել: 

Պահպանված չէ  «ՈՒժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 

 Հայաստանի 
Հանրապետության 

բնակչության 
պաշտպանության 

կազմակերպման պլանը 
հաստատելու մասին»  ՀՀ 

կառավարության 2011 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պահանջվող 

հայտը: 

10 օր: 



թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման  

7-րդ կետի դրույթները, 
համաձայն որի 
առաջարկվում է տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ղեկավարներին պլանների 
իրականացման համար 12-
ամսյա ժամկետում 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 
ներկայացնել պլանների 
համակողմանի 
ապահովման մասին 
հայտեր:  

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում

վերացնե
նպատա
սահմանվ
ժամկետն

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան 
մարզային փրկարարական 
վարչության պետի հետ, 
սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 

 

Համայնքի քաղաքա-ցիական 
պաշտպա-նության պլանը 2014 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշգրտված չէ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Պահպանված չէ   
«Քաղաքացիական 

պաշտպանության պլանների
մշակման կարգը  

սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության  

2004 թվականի ապրիլի 22-ի
N633-Ն որոշման 7-րդ կետի 

պահանջները: Համաձայն 
նշվածի յուրաքանչյուր տարի

հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշտվում են 

քաղաքացիական 
պաշտպանության 

պլանները: 
 

ճշգրտել համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  

պլանը: 
 
 
 
 
 
 
 

10 օր: 
 
 
 
 
 
 
 
 



համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայության 
քաղաքացիական պաշտպանության 
պլան: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն: 

  

Համայնքի ղեկավարի 
կողմից ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ 

ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման հայտ 

ներկայացված չէ,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

քարտեզը  
առկա չէ: 

Չեն ապահովվել  և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-ի 
N1351-Ն որոշման 3-րդ կետի 

1-ին ենթակետի 
պահանջների 

կատարումը,համաձայն որի 
առաջարկվել է համայնքների 
ղեկավարներին` ապահովել 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

աշխատանքների 
կատարման հայտերի 

ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

Սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման 

աշխատանքների 
կատարման հայտը 
ներկայացնել ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

7օր: 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում: 

  

Համայնքի զարգացման 
ծրագրում սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման 
միջոցառումներ ներառված 

չեն 

Չի ապահովվել ՀՀ 
կառավարության 2012 
թվականի հոկտեմբերի 

25-ի N1351-Ն որոշման 1-
ին կետի պահանջների 
կատարումը: Ըստ որի 

առաջարկվում է  
համայնքների 

Սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզի 
առկայության դեպքում   
այն ներառել համայնքի 

զարգացման  
ծրագրում: 

10օր: 



ղեկավարներին՝ 
համայնքների զարգացման 
ծրագրերում  սահմանված 
կարգով ներառել սեյսմիկ  

ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումներ: 

     
ՓՈՔՐԱՇԵՆ 

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաների առկայություն 

  Համայնքի վարչական 
սահմաններում 
տարածքների 

սանիտարական մաքրման 
սխեմաներ կազմված չեն: 

Չի ապահովվել 
«Թափոնների մասին» ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի բ) ենթակետի 
պահանջը, համաձայն որի 

թափոնների գործ-ածության
ոլորտում համայնքի 

ղեկավարը համայնքի 
վարչական սահմաններում` 

կազմում է տարածքների 
սանիտարական մաքրման 

սխեմաները:  

Կազմել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
վարչական սահմաններում 

տարածքների 
սանիտարական մաքրման 

սխեմաները: 

 
Մինչև 15 

 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե



 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու կանոնակարգը 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 
26.11.2012թ. թիվ 11-Ն որոշմամբ: 

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

  Գյուղապետարանում չի պահպանվել 
համայնքի 2010-2013թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագիրը: 
2014 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 5-Ն 
որոշմամբ հաստատված համայնքի 

2014-2017թթ. զարգացման  
քառամյա ծրագրում ներառված չեն 

համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

Ծրագիրն հաստատելու վերաբերյալ 
ավագանու որոշման 

արձանագրությունը բացակայում է 
ավագանու որոշումների 

գրանցամատյանից: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման 
ու նավազեցման 
միջոցառումներ: 

Օրենքով սահմանաված 
կարգով համայնքի 

քառամյա զարգացման 
ծրագրում կատարել 

լրացումներ և  նրանում 
ներառել համայնքի 

տարածական զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 
Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթեր 
չունենալու, ինչպես նաև 

դրանց նախագծման համար 
առաջադրանքներ 

ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

27-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝  

համայնքի ավագանին 
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման 

նախագծի վերաբերյալ 
հարցը  քննարկել 

իրավասու մարմինների 
հետ: 
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հաստատելու վերաբերյալ 
որոշումներ չեն կայացվել: 

 

«Քաղաքաշինության մասի
ն» Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 

կարգով: 
20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 

Մինչև 20 

22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ապահովվել 

ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ 

կետի պահանջը և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել համայնքի 
սեփականության 2011-
2013թթ.  գույքագրման 

Խախտվել է  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

29-րդ կետի պահանջը: 
Այն է՝ համայնքի 

ավագանին  հաստատում
է համայնքի 

սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը: 

Համայնքի 
սեփականության 

ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 

ներկայացնել համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը:  

Մշտապե



փաստաթղթերը: 
24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 
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25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին  քննարկում և

որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 
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26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են համայնքի 

ավագանու 28 նիստեր, որոնցում 
քննարկվել են համայնքի խնդիրներին 
վերաբերվող 55 հարցեր, ընդունվել են 
նորմատիվ ու անհատական բնույթի  

նույնքան որոշումներ: 
Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 28 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 
համապատասխան 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 
որի՝  ավագանու նիստերն

անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը

մեկ անգամ: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 

Մշտապե



  

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 

45. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկշի
ռը հաստատվելուց հետո 
համայնքների ղեկավարները և 
մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման համապատասխան 
գրքերում լրացնում են հաստատված 
տվյալները: 

   Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2000 
թվականի հոկտեմբերի 

23-ի թիվ 656 որոշման 12-
րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի, ՀՀ 

կառավարության կողմից 
ՀՀ հողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց հետո 
համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները ՀՀ 
կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում լրացնում են 

հաստատված տվյալները:

Լրացնել ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից 
տրված հողերի հաշվառման 

գիրքը: 

Մինչև 10 

 

ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

գրանցամատյաններում: 
30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և  
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական 
հանձնաժողովի 

անդամակցությունը:   

Մշտապե



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակված տարահանման 
պլան: 

  

Համայնքում չկա  
տարահանման  պլան,    

հաստատված չեն 
տարահանման  
հանձնաժողովի 

անհատական կազմը և 
կանոնադրությունը: 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 18-ի N
1180-Ն որոշումով 

հաստատված 
«Վտանգավոր տարածքից

բնակչության 
տարահանման» կարգի 16
րդ և 22-րդ կետերի, 20-րդ

կետի 4-րդ ենթակետի 
դրույթները: Համաձայն 
վերը նշված դրույթների 

Բնակչության 
տարահանման 

պլանավորումը և 
կազմակերպումը 

իրականացնում տեղական
ինքնակառավարման 

մարմինները` 
տարահանման 

հանձնաժողովների 
միջոցով, համայնքային 

տարհանման 
հանձնաժաղովը ստեղծվու

և հանձնաժողովի 
կանոնադրությունը 

հաստատվում է համայնքի
ղեկավարի որոշմամբ: 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  

փաստաթղթերը: 
15 օր: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան: 

 

  

Համայնքը տարահանված 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախապատրաստման 
միջոցառումների 

հաստատված պլան 

Կատարված չէ ՀՀ 
կառավարության 2010 

թվականի հունիսի 24-ի N 
824-Ն որոշման  3-րդ 

կետի և նույն որոշումով 
հաստատված 

«Տարահանված 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  պլանը: 

15 օր: 
 



 չունի: բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման» 
կարգի  6-րդ կետի 

պահանջները, համաձայն 
որի տարահանված 

բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման 
պլանավորումը և 
իրականացումը 

կազմակերպվում են 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից: 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն: 

  Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողու-թյունների պլանի 

իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն հայտ չի 

ներկայացվել: 

Պահպանված չէ  «ՈՒժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 

 Հայաստանի 
Հանրապետության 

բնակչության 
պաշտպանության 

կազմակերպման պլանը 
հաստատելու մասին»  ՀՀ

կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 

919-Ն որոշման  
7-րդ կետի դրույթները, 
համաձայն որի 
առաջարկվում է 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ղեկավարներին 
պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պահանջվող 

հայտը: 

10 օր: 



ներկայացնել պլանների 
համակողմանի 
ապահովման մասին 
հայտեր:  

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  ՀՀ 
ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության պետի 
հետ, սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, համայնքային 
քաղաքացիական պաշտպանության 
ծառայության քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան: 

 Համայնքի քաղաքա-ցիական 
պաշտպա-նության պլանը 2014 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշգրտված չէ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Պահպանված չէ   
«Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանների մշակման 
կարգը  
սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության  
2004 թվականի 
ապրիլի 22-ի 
 N633-Ն որոշման 7-րդ 
կետի պահանջները: 
Համաձայն նշվածի 
յուրաքանչյուր տարի   
հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճշտվում են 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանները: 
 
 
 
 
 

ճշգրտել համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  

պլանը: 
 
 
 
 
 
 
 

10 օր: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 
1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և կենդանիների 
պաշտպանության, 
8) հասարակական կարգի 
պահպանման, 
9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 

  Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայություններ համայնքի 

ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված չեն: 

Չի ապահովվել 
«Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մասին» 
ՀՀ օրենքի 14-րդ 
հոդվածի «ե» կետի  
պահանջների 
կատարումը: Համայնքի 
ղեկավարի կողմից չի 
ստեղծվել  
համայնքային 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ծառայություններ, չի 
հաստատվել 
համայնքային 

Ստեղծել քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայությունները 

հաստատել համայնքային 
ծառայությունների 

կանոնադրությունները: 

5 օր: 



10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 
բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
հաստատված կանոնադրություններ: 

ծառայությունների 
կանոնադրությունները: 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ (անհրաժեշտության 
դեպքում): 

 Հաստատված չեն քաղաքա-
ցիական պաշտպանու-թյան 

կազմավորում-ների անհատական 
կազմերը: 

 Չեն ապահովվել 
 «Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի 14   
հոդվածի է կետի 
պահանջները: 
Համայնքի ղեկավարի 
կողմից պետք է 
ստեղծվի  
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
կազմավորումներ;  

Հաստատել 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումների 

անհատական  
կազմերը: 

 
 
 
 
 

5 օր: 

1. Համայնքների ղեկավարների կողմից 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման աշխատանքների 
կատարման հայտերի ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ 

ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման հայտ 

ներկայացված չէ,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

քարտեզը  
առկա չէ: 

Չեն ապահովվել  և ՀՀ 
կառավարության 2012 
թվականի հոկտեմբերի 
25-ի N1351-Ն որոշման 
3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի 
պահանջների 
կատարումը,համաձայն 
որի առաջարկվել է 
համայնքների 
ղեկավարներին` 
ապահովել սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների 
կատարման հայտերի 
ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների 

կատարման հայտը 
ներկայացնել ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

7օր: 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումների ներառում: 

  Համայնքի զարգացման 
ծրագրում սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման միջոցառումներ 
ներառված չեն 

Չի ապահովվել ՀՀ 
կառավարության 2012 
թվականի հոկտեմբերի 
25-ի N1351-Ն որոշման 
1-ին կետի 

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզի առկայության 
դեպքում այն ներառել 

համայնքի զարգացման  
ծրագրում: 

10օր: 



պահանջների 
կատարումը: Ըստ որի 
առաջարկվում է  
համայնքների 
ղեկավարներին՝ 
համայնքների 
զարգացման 
ծրագրերում  
սահմանված կարգով 
ներառել սեյսմիկ  
ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումներ: 

  
 

ՇԱՂԻԿ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե



 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

 Չնայած նրան, որ 
աշխատակազմում առկա է 2012 

թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 5-
Ն որոշմամբ հաստատված 

ավագանու կանոնակարգը, սակայն 
սահմանված կարգով  այն 

արձանագրված չէ ավագանու 
նիստերի գրանցամատյանում:   

 Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 14-րդ հոդվավածի 
5-րդ մասի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
ավագանու նիստերն 
արձանագրվում են, 

նիստերի արձանագրումն 
ապահովում է 

աշխատակազմի 
քարտուղարը: Ավագանու 

նիստերի 
արձանագրություն-ները 

ստորագրում են համայնքի
ղեկավարը և ավագանու 

անդամները: 

Առաջարկվում է    օրենքով 
սահմանված կարգով 
ավագանու նիստերը 

արձանագրել 
համապատասխան 

գրանցամատյանում: 

Մինչև 20 

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

 2013 թվականի հունվարի  
21-ի թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված 
համայնքի 2013-2016թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագրում ներառված չեն 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 

Առաջարկվում է    
համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագրում 
կատարել լրացումներ և  

նրանում ներառել 
համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ:  

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 

  Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթեր 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

27-րդ կետի պահանջը, 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 

Մինչև 20 



նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

չունենալու, ինչպես նաև 
դրանց նախագծման համար 

առաջադրանքներ 
ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշումներ չեն կայացվել: 

 

համաձայն որի՝  
համայնքի ավագանին 
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

«Քաղաքաշինության մասի
ն» Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 

կարգով: 

փաստաթղթերի`  
համայնքի գլխավոր 

հատակագծի և 
քաղաքաշինական 

գոտիավորման 
նախագծի վերաբերյալ 

հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների 

հետ: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 
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հաստատելու մասին: 
24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

Մինչև 20 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին  քննարկում և

որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

Մինչև 20 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են 

համայնքի ավագանու 21 նիստեր, 
որոնցում քննարկվել են համայնքի 

խնդիրներին վերաբերվող 32 
հարցեր, ընդունվել են նորմատիվ ու 

անհատական բնույթի  նույնքան 
որոշումներ: 

Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 21 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 
որի՝  ավագանու նիստերն

անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը

մեկ անգամ: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 

Մշտապե



 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 

համապատասխան 
գրանցամատյաններում: 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

 Համայնքի ավագանու կանոնակարգի 
համաձայն աշխատակազմում 

սահմանված կարգով հաշվառում չի 
տարվել ավագանու անդամների  

ավագանու նիստերին և  
քվեարկություններին մասնակցության 

վերաբերյալ: Աշխատակազմի 
քարտուղարի կողմից եռամսյակը մեկ 

անգամ ավագանու անդամներին 
տեղեկանք չի տրամադրվել նախորդ 
նիստերից կամ քվեարկություններից 

իրենց բացակայության մասին: 

 Համայնքի ավագանու 
անդամների կողմից չի 

ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 
20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի

1-ին կետի պահանջը, 
համաձայն որի  համայնքի

ավագանու անդամը 
պարտավոր է մասնակցել

ավագանու նիստերին: 
 
 
 

Ավագանու կանոնակարգի 
համաձայն 

աշխատակազմում 
հաշվառում տանել 

ավագանու նիստերին 
ավագանու անդամների 

մասնակցության 
վերաբերյալ: Եռամսյակը 
մեկ անգամ ավագանու 

անդամներին տեղեկանք 
տրամադրել նախորդ 

նիստերից կամ 
քվեարկություններից իրենց 

բացակայության մասին: 
Ավագանու նիստերի 

արձանագրություններում 
համապատասխան 

նշումներ կատարել նիստից 
ավագանու անդամի 

բացակայության պատճառի
մասին (հարգելի, 

անհարգելի):  

Մինչև 20 

30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն 

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ հոդվածի 
4-րդ մասի և  համայնքի 

ավագանու կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը:   

Մշտապե



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ
ժամկետն

2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակային 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքային 
հակաանասնահամաճար
ակային հանձնաժողով-

ների կազմ և 
կանոնադրություն չի 

հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամաճարակի 
վերացմանն ուղղված 

կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 

նպատակով ստեղծվում են
համայնքային 

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք
ապահովում են նաև ՀՀ 

կառավարությանը և 
շահագրգիռ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններին 

կարանտինի սահմանման
և չեղյալ հայտարարման 

մասին անհապաղ 
տեղեկացումը` մեկ օրվա 

ընթացքում: 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահա-

մաճարակային 
հանձնաժողովների կազմ և 

հաստատել 
կանոնադրություն: 

Մինչև 20



5. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և 
հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից ընդունված որոշում: 

  Համայնքի տարածքում 
անասնահակա-

համաճարակային 
կանխարգելիչ, 

ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

որոշում չի ընդունվել:  

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամա-ճարակի 

վերացմանն ուղղված 
կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 

նպատակով ստեղծվում են
համայնքային 

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք
ապահովում են նաև ՀՀ 

կառավարությանը և 
շահագրգիռ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններին 

կարանտինի սահմանման
և չեղյալ հայտարարման 

մասին անհապաղ 
տեղեկացումը` մեկ օրվա 

ընթացքում: 

Օրենքով սահմանված 
կարգով ընդունել որոշում 

անասնահակա-
համաճարակային 

կանխարգելիչ, 
ախտորոշիչ և հարկադիր 

միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ: 
 

Մինչև 20

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն



1. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների առկայություն: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 
կետի պահանջը,  այն  է, 

համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 

կետի պահանջը: 
 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

  Համայնքում  
զորահավաքային  

մարմին ստեղծված չէ: 

Չի կատարվել 
«Զորահավաքային 

նախապատրաս-տության 
և զորահավաքի մասին« 

ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
պահանջը, համաձայն  
որի խաղաղ ժամանակ 

զորահավաքային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
համակարգման և 

վերահսկման նպատակով 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմիններում ստեղծվում 

են զորահավաքային 
մարմիններ: 

Սահմանված  կարգի  
համաձայն ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին 
և համապա-տասխան 
որոշումով  հաստատել 
մարմնի անհատական 

կազմը 

Մինչև  7 



16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկայութ-

յուն: 

  Համայնքում 
զորահավաքային մարմնի 
ստեղծված չէ, չկա  նաև 

զորահավաքային  
մարմնի 

կանոնադրություն: 

Համայնքում  
զորահավաքային  մարմին 

ստեղծված  չէ և ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի մայիսի 20-ի 

«Զորահավաքային 
մարմինների օրինակելի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» թիվ 
591 որոշման դրութներին 

համապատասխան    
համայնքի 

զորահավաքային  մարմնի 
կանոնադրություն  չի  

կազմվել  և չի 
հաստատվել: 

 

Օրենքով  սահմանված 
կարգով  ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին, 
հաստատել  մարմնի կազմը

և  զորահավաքային  
մարմնի  

կանոնադրությունը 
 

Մինչև 20 

 
ՍԻԶԱՎԵՏ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնա-բե
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ

ժամկետ-ն
1 2 3 4 5 6 7 

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման 
ծրագրի առկայություն: 

 

Համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագիրն հաստատվել է օրենքով 

սահմանված ժամկետների 
խախտմամբ (ավագանու որոշում  
թիվ 6, 16.04.2013թ.): Ավագանու 

նիստը չի արձանագրվել: 

 

Խախտվել են ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 
և ավագանու կանոնա-

կարգի 37-րդ կետի 
պահանջները, 

համաձայն որոնց՝ 
համայնքի ղեկավարը 
համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագիրը 
մշակում և 

ներկայացնում է 
նորընտիր ավագանու 

հաստատմանը` 
վերջինիս 

Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մշտապե



լիազորությունների 
ստանձնման օրվանից 
եռամսյա ժամկետում: 

Աշխատակազմի 
քարտուղարն 
ապահովում է 

ավագանու նիստերի 
արձանագրումը: 

5. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

  

Համայնքի ավագանու 
կողմից չեն հաստատվել 
բյուջեների կատարման 
տարեկան հաշվետվութ-

յունները: 

Խախտվել է ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 3-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի բյուջեի 

կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մշտապե

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  

Համայնքի ավագանու 
կողմից չի հաստատվել 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմի նոր 
կանոնադրությունը: 

Խախտվել է ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 26-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
աշխատակազմի 

կանոնադրությունը: 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմի նոր 
կանոնադրությունը: 

20 օր:

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  

Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթեր 

չունենալու, ինչպես նաև 
դրանց նախագծման 

համար 
առաջադրանքներ 

ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության 
մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
այդ փաստաթղթերն 

հաստատելու 
վերաբերյալ որոշումներ 

Չեն պահպանվել  ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի  
1-ին մասի 27-րդ կետի,  

37-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի,  

«Քաղաքաշինության 
մասին» ՀՀ օրենքի 17-
րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

պահանջները, 
համաձայն որոնց՝ 

համայնքի ղեկավարը 
կազմում է  համայնքի 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
դրանց 

փոփոխությունները, 

Իրավասու մարմինների 
հետ  քննարկել համայնքի 

քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 

պատվիրման հարցը: 

10 օր: 



չեն կայացվել: ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքները 
 և դրանք 

ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 

կազմման և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնելու 
գործընթաց չի 
իրականացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 28-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

  

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 

ավագանու 
հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը (ՀՀ 
կառավարութ-յան 

14.05.2001թ. 
 թիվ 408 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 6-րդ 
կետ): 

10 օր: 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  

Համայնքում  
տեղական ինքնա-

կառավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
համայնքի ավագանու 

կողմից չի հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 33-րդ կետի 
պահանջները, դրանք 

են՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում 
և որոշում է կայացնում 

համայնքում տե-
ղական ինքնակա-

ռավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքում  
տեղա-կան ինքնակա-

ռավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

20 օր:

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 

  

Համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 

գործող 
խորհրդակցական 

Չեն պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 34–րդ կետի 

պահանջները,  
դրանք են՝ համայնքի 

ավագանին քննարկում 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 

20 օր:



վերաբերյալ որոշման առկայություն: մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգի 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանին որոշում չի 

ընդունել: 

և որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 

անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը: 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 

Աշխատակազմում 
ավագանու նիստերի 

արձանագրութ-յունների 
գրանցամատյանը թերի է վարվել` 

ոչ բոլոր նիստերն են 
արձանագրվել: 

 

Չի պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 17-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ղեկավարն իր 
իրավասության 
սահմաններում 

կազմում է 
արձանագրություններ: 

Բացառել նմանօրինակ 
խախտումները և 

իրականացնել ավագանու 
նիստերի պատշաճ 
արձանագրություն: 

Մշտապե

27. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  

Ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագծի 
ձևավորման համար 
նիստից առնվազն  

տասը օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու անդամների 

կողմից աշխատա-կազմի 
քարտուղարին գրավոր 
հարցեր ներկայացնելու 

և նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր առաջ 

ավագանու անդամներին 
նիստի օրակարգի 

նախագծի 
տրամադրման փաստեր 

չկան: 

Չեն պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 12-րդ հոդվածի, 

30-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1-ին կետի 

պահանջները, դրանք 
են՝ համայնքի 

ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 

ձևավորում են 
համայնքի ղեկավարը և 

ավագանու 
անդամները` 

աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից 

առնվազն տասը օր 
առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից: 
Ավագանու նիստերի 

նախապատրաստումն 
ապահովում է 

գյուղապետարանի 

Ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագծի 
ձևավորման համար 
նիստից առնվազն  

տասը օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու 

անդամների կողմից 
աշխատակազմի 

քարտուղարին գրավոր 
հարցեր ներկայացնել և 

նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր առաջ 

ավագանու անդամներին 
տրամադրել նիստի 

օրակարգի նախագիծը, 
դրանում ընդգրկված 
հարցերի որոշման 

նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը: 

Մշտապե



աշխատակազմի 
քարտուղարը:  

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

1. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների առկայություն: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 
կետի պահանջը,  այն  է, 

համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 

կետի պահանջը: 
 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20



15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

  Համայնքում  
զորահավաքային  

մարմին ստեղծված չէ: 

Չի կատարվել 
«Զորահավաքային 

նախապատրաս-տության 
և զորահավաքի մասին« 

ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
պահանջը, համաձայն  
որի խաղաղ ժամանակ 

զորահավաքային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
համակարգման և 

վերահսկման նպատակով 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմիններում ստեղծվում 

են զորահավաքային 
մարմիններ: 

Սահմանված  կարգի  
համաձայն ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին 
և համապա-տասխան 
որոշումով  հաստատել 
մարմնի անհատական 

կազմը 

Մինչև  7 

16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկայութ-

յուն: 

  Համայնքում 
զորահավաքային մարմնի 
ստեղծված չէ, չկա  նաև 

զորահավաքային  
մարմնի 

կանոնադրություն: 

Համայնքում  
զորահավաքային  մարմին 

ստեղծված  չէ և ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի մայիսի 20-ի 

«Զորահավաքային 
մարմինների օրինակելի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» թիվ 
591 որոշման դրութներին 

համապատասխան    
համայնքի 

զորահավաքային  մարմնի 
կանոնադրություն  չի  

կազմվել  և չի 
հաստատվել: 

 

Օրենքով  սահմանված 
կարգով  ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին, 
հաստատել  մարմնի կազմը

և  զորահավաքային  
մարմնի  

կանոնադրությունը 
 

Մինչև 20 

 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ



ժամկետն
 1  2 3 4 5 6 7 

2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակա-յին 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

Չի ստեղծվել 
համայնքային 

հակաանասնա-
համաճարակա-յին 

հանձնաժողով: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 

2008թ. հունիսի 26-ի 
թիվ 671-Ն որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 

համաձայն որոնց՝ 
անասնահամա-

ճարակի վերացմանն 
ուղղված 

կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 

նպատակով ստեղծվում 
է համայնքային 
հակաանասնա-

համաճարակային 
հանձնաժողով: 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահամաճա-
րակային հանձնաժողով: 

 
20 օր:

  
ԹԱՎՇՈՒՏ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնա-բե
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ

ժամկետ-ն
1 2 3 4 5 6 7 

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման 
ծրագրի առկայություն: 

 

Համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագիրն հաստատվել է օրենքով 

սահմանված ժամկետների 
խախտմամբ (ավագանու որոշում  
թիվ 6, 16.04.2013թ.): Ավագանու 

նիստը չի արձանագրվել: 

 

Խախտվել են ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 
և ավագանու կանոնա-

կարգի 37-րդ կետի 
պահանջները, 

համաձայն որոնց՝ 
համայնքի ղեկավարը 
համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագիրը 

Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մշտապե



մշակում և 
ներկայացնում է 

նորընտիր ավագանու 
հաստատմանը` 

վերջինիս 
լիազորությունների 

ստանձնման օրվանից 
եռամսյա ժամկետում: 

Աշխատակազմի 
քարտուղարն 
ապահովում է 

ավագանու նիստերի 
արձանագրումը: 

5. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

  

Համայնքի ավագանու 
կողմից չեն հաստատվել 
բյուջեների կատարման 
տարեկան հաշվետվութ-

յունները: 

Խախտվել է ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 3-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի բյուջեի 

կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մշտապե

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  

Համայնքի ավագանու 
կողմից չի հաստատվել 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմի նոր 
կանոնադրությունը: 

Խախտվել է ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 26-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
աշխատակազմի 

կանոնադրությունը: 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմի նոր 
կանոնադրությունը: 

20 օր:

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  

Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթեր 

չունենալու, ինչպես նաև 
դրանց նախագծման 

համար 
առաջադրանքներ 

ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության 

Չեն պահպանվել  ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի  
1-ին մասի 27-րդ կետի,  

37-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի,  

«Քաղաքաշինության 
մասին» ՀՀ օրենքի 17-
րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

պահանջները, 
համաձայն որոնց՝ 

համայնքի ղեկավարը 
կազմում է  համայնքի 

Իրավասու մարմինների 
հետ  քննարկել համայնքի 

քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 

պատվիրման հարցը: 

10 օր: 



մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
այդ փաստաթղթերն 

հաստատելու 
վերաբերյալ որոշումներ 

չեն կայացվել: 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքները 
 և դրանք 

ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրության 

կազմման և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնելու 
գործընթաց չի 
իրականացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 28-րդ կետի 

պահանջը, այն է՝ 
համայնքի ավագանին 

հաստատում է 
համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

  

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 

ավագանու 
հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը (ՀՀ 
կառավարութ-յան 

14.05.2001թ. 
 թիվ 408 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 6-րդ 
կետ): 

10 օր: 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  

Համայնքում  
տեղական ինքնա-

կառավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
համայնքի ավագանու 

կողմից չի հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 33-րդ կետի 
պահանջները, դրանք 

են՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում 
և որոշում է կայացնում 

համայնքում տե-
ղական ինքնակա-

ռավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքում  
տեղա-կան ինքնակա-

ռավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

20 օր:

25. Համայնքի ղեկավարին կից,   Համայնքի ղեկավարին Չեն պահպանվել ՏԻՄ Համայնքի ավագանու 20 օր:



համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգի 

վերաբերյալ համայնքի 
ավագանին որոշում չի 

ընդունել: 

օրենքի 16-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 34–րդ կետի 

պահանջները,  
դրանք են՝ համայնքի 

ավագանին քննարկում 
և որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական 
կարգով գործող 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 

անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 

հաստատելու 
վերաբերյալ: 

որոշմամբ հաստատել 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 

ձևավորման կարգը: 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 

Աշխատակազմում 
ավագանու նիստերի 

արձանագրութ-յունների 
գրանցամատյանը թերի է վարվել` 

ոչ բոլոր նիստերն են 
արձանագրվել: 

 

Չի պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 17-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ղեկավարն իր 
իրավասության 
սահմաններում 

կազմում է 
արձանագրություններ: 

Բացառել նմանօրինակ 
խախտումները և 

իրականացնել ավագանու 
նիստերի պատշաճ 
արձանագրություն: 

Մշտապե

27. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  

Ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագծի 
ձևավորման համար 
նիստից առնվազն  

տասը օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու անդամների 

կողմից աշխատա-կազմի 
քարտուղարին գրավոր 
հարցեր ներկայացնելու 

և նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր առաջ 

ավագանու անդամներին 
նիստի օրակարգի 

նախագծի 
տրամադրման փաստեր 

Չեն պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 12-րդ հոդվածի, 

30-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1-ին կետի 

պահանջները, դրանք 
են՝ համայնքի 

ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 

ձևավորում են 
համայնքի ղեկավարը և 

ավագանու 
անդամները` 

աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից 

առնվազն տասը օր 
առաջ ներկայացրած 

Ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագծի 
ձևավորման համար 
նիստից առնվազն  

տասը օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու 

անդամների կողմից 
աշխատակազմի 

քարտուղարին գրավոր 
հարցեր ներկայացնել և 

նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր առաջ 

ավագանու անդամներին 
տրամադրել նիստի 

օրակարգի նախագիծը, 
դրանում ընդգրկված 

Մշտապե



չկան: գրավոր հարցերից: 
Ավագանու նիստերի 

նախապատրաստումն 
ապահովում է 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմի 
քարտուղարը:  

հարցերի որոշման 
նախագծերը և 

համապատասխան 
փաստաթղթերը: 

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

1. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների առկայություն: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 
կետի պահանջը,  այն  է, 

համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 

կետի պահանջը: 
 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20



15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

  Համայնքում  
զորահավաքային  

մարմին ստեղծված չէ: 

Չի կատարվել 
«Զորահավաքային 

նախապատրաս-տության 
և զորահավաքի մասին« 

ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
պահանջը, համաձայն  
որի խաղաղ ժամանակ 

զորահավաքային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
համակարգման և 

վերահսկման նպատակով 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմիններում ստեղծվում 

են զորահավաքային 
մարմիններ: 

Սահմանված  կարգի  
համաձայն ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին 
և համապա-տասխան 
որոշումով  հաստատել 
մարմնի անհատական 

կազմը 

Մինչև  7 

16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկայութ-

յուն: 

  Համայնքում 
զորահավաքային մարմնի 
ստեղծված չէ, չկա  նաև 

զորահավաքային  
մարմնի 

կանոնադրություն: 

Համայնքում  
զորահավաքային  մարմին 

ստեղծված  չէ և ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի մայիսի 20-ի 

«Զորահավաքային 
մարմինների օրինակելի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» թիվ 
591 որոշման դրութներին 

համապատասխան    
համայնքի 

զորահավաքային  մարմնի 
կանոնադրություն  չի  

կազմվել  և չի 
հաստատվել: 

 

Օրենքով  սահմանված 
կարգով  ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին, 
հաստատել  մարմնի կազմը

և  զորահավաքային  
մարմնի  

կանոնադրությունը 
 

Մինչև 20 

 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ



ժամկետն
 1  2 3 4 5 6 7 

2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակա-յին 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

Չի ստեղծվել 
համայնքային 

հակաանասնա-
համաճարակա-յին 

հանձնաժողով: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 

2008թ. հունիսի 26-ի 
թիվ 671-Ն որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետի 
պահանջները, 

համաձայն որոնց՝ 
անասնահամա-

ճարակի վերացմանն 
ուղղված 

կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 

նպատակով ստեղծվում 
է համայնքային 
հակաանասնա-

համաճարակային 
հանձնաժողով: 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահամաճա-
րակային հանձնաժողով: 

 
20 օր:

 
ԱՐՓԻ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ
ժամկետն

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 

  Համայնքի ավագանին որոշում
չի կայացրել  

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

Մինչև 20 օ



փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

քաղաքաշինական ծրագրային
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, ինչպես 
նաև նախագծման 
առաջադրանքները 

«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով 

հաստատելու վերաբերյալ: 

ին մասի, 27-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի

համայնքի ավագանին  
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին: 

փաստաթղթերի, դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  որոշում 
չի կայացրել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը,  համաձայն 

որի   ավագանին 
հաստատում է համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 

ինչպես նաև ՏԻՄ ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 

երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 

քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 

պատվիրատուն է 
համայնքը: 

Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: (հիմք՝ ՀՀ

կառավարության 2001թ. 
մայիսի 14-ի N 408 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 6-րդ 
կետ):  

 

ՀՀ օրենսդր
թյամբ 

սահմանվա
ժամկետու

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը,  համաձայն 

որի       ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և
կարգով ավագանին 
որոշում է ընդունում 
համայնքի հողերի 

օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու

մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օ

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 

  Համայնքի ավագանին որոշում 
չի կայացրել համայնքում 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

Մինչև 20 օ



1. Համայնքում առնվազն երկու հազար 
բնակչի համար մատչելի տեղերում 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից  ոչ 
միշտ է ապահովվել ավագանու 

 Ոչ միշտ է ապահովվել ՏԻՄ
օրենքի 12.1-րդ հոդվածի 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 

Մշտապե

մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ:  

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, այն է 

ավագանին  քննարկում և
որոշում է կայացնում 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ:

ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 

մասնակցության կարգը: 

   25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, անվանումների 
ու ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին որոշում 
չի կայացրել համայնքի 

ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 

քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 
 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, այն է   

ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում 

համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 

կարգը: 

Մինչև 20 օ

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

  Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 7-րդ կետի 

համաձայն աշխատակազմում 
սահմանված կարգով 
հաշվառում չի տարվել 

ավագանու անդամների  
ավագանու նիստերին և  

քվեարկություններին 
մասնակցության  վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի քարտուղարի 
կողմից եռամսյակը մեկ անգամ 

ավագանու անդամներին 
տեղեկանք չի տրամադրվել 

նախորդ նիստերից կամ 
քվեարկություններից իրենց 

բացակայության մասին: 
 

Չի ապահովվել  համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի

7-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի  

ավագանու նիստերը 
սկսվելուց առաջ 
աշխատակազմի 

քարտուղարը անց է 
կացնում նիստին 
ներկայացած և 

քվեարկություններին 
մասնակցած ավագանու 
անդամների գրանցում: 

Ավագանու կանոնակարգի 71-
րդ կետի համաձայն 

աշխատակազմում հաշվառում 
տանել ավագանու նիստերին 

ավագանու անդամների 
մասնակցության վերաբերյալ: 

Եռամսյակը մեկ անգամ 
ավագանու անդամներին 
տեղեկանք տրամադրել 
նախորդ նիստերից կամ 

քվեարկություններից իրենց 
բացակայության մասին:  

Մշտապե



հայտարարություն փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  հրապարակված 
տեղեկության առկայություն՝ ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի և օրակարգի
վերաբերյալ:  

հերթական նիստից առնվազն յոթ 
օր առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու նիստի  

ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ համայնքի բնակչության 

համար տեղեկության 
հրապարակումը: 

պահանջները, այն է 
ավագանու հերթական 

նիստից  առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 

ղեկավարը հրապարակում 
է տեղեկություն ավագանու
նիստի  ժամանակի, վայրի
վերաբերյալ և օրակարգի 

նախագիծը: 

առաջ համայնքում առկա 
ցուցատախտակին 

հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ապահովել 

համայնքի բնակչության 
համար տեղեկության 

հրապարակումը՝ ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի վերաբերյալ: 
10. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն 
ու ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի կողմից 
առաջարկություն չի 

ներկայացվել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի, 10.2-րդ կետի 
պահանջը, հանաձայն որի 

համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Առաջարկություն ներկայացնել
համայնքի ավագանուն` 

համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Մինչև 20 

12. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով 
կազմելուց և Հայաստանի 
Հանրապետության ավտոմոբիլային 
ճանապարհների անվանացանկում 
ընդգրկված ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող մասով 
լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց
հետո համայնքի ավագանու 
հաստատմանն համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
(համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների մասով) ներկայացված 
լինելու առկայությունը: 

  Համայնքում ճանապարհային
երթևեկության 

կազմակերպման սխեմա 
կազմված չէ և այն 

սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին

մասի 131-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 

կառավարության 
սահմանած կարգով 

կազմում և Հայաստանի 
Հանրապետության 

ավտոմոբիլային 
ճանապարհների 
անվանացանկում 

ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 

հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին 

վերաբերող մասով լիազոր 
մարմնի հետ 

ՀՀ կառավարության 
սահմանած կարգով կազմել 

համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման սխեմա և 
այն ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Ճանապար
յին 

երթևեկութ
կազմակե
ման սխեմ

կազմելո
հետո՝ 20-օ
ժամկետո



համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանն է 
ներկայացնում համայնքում

ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման սխեման 
(համայնքային 

ենթակայության 
ճանապարհների մասով):  

13. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու 
կողմից  հաստատված համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ տեխնիկական 
միջոցների տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

  Համայնքի ղեկավարի կողմից
որոշում չի ընդունվել 

անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ ճանապարհային
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ:  

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի    1-

ին մասի, 13.1-րդ կետի 
պահանջը, այն է համայնքի

ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ այդ սխեմային

համապատասխան 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 

երթևեկության 
անվտանգության մասով 

համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի

հետ: 

Համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 

կողմից հաստատվելուց հետո, 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
որոշում ընդունել անվտանգ 

երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

Ճանապար
յին 

երթևեկութ
կազմակե
ման սխեմ
հաստատե
հետո՝ 10-օ
ժամկետո

22. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և տարեկան 
բյուջեի, համայնքի կողմից մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի ավագանու և 
ղեկավարի որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 

  Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքում 

հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ չեն 

իրականացվել տեղական 
ինքնակառավարմանն 

առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 

կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 

նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 33.1-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը, այն է 

համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 

տեղական 
ինքնակառավարմանն 

առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 

կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 

Օրենքով սահմանված 
կարգով հանրային լսումներ 

կամ քննարկումներ 
իրականացնել տեղական 

ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 

մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և 



քաղաքաշինական, բնապահպանական,
կենսագործունեության միջավայրի 
ծրագրվող փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ քննարկումներ 
իրականացնելու համար կատրված 
աշխատանքների առկայություն: 

զարգացման ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, համայնքի
կողմից մատուցվող հանրային

ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 

փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

նախագծերի, 
մասնավորապես 

համայնքի զարգացման 
ծրագրերի և տարեկան 

բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 

փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ, դրանց 

վերաբերյալ 
առաջարկությունների 

ընդունումը: 

տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 

փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն



1. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների առկայություն: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 
կետի պահանջը,  այն  է, 

համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 

կետի պահանջը: 
 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

  Համայնքում  
զորահավաքային  

մարմին ստեղծված չէ: 

Չի կատարվել 
«Զորահավաքային 

նախապատրաս-տության 
և զորահավաքի մասին« 

ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
պահանջը, համաձայն  
որի խաղաղ ժամանակ 

զորահավաքային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
համակարգման և 

վերահսկման նպատակով 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմիններում ստեղծվում 

են զորահավաքային 
մարմիններ: 

Սահմանված  կարգի  
համաձայն ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին 
և համապա-տասխան 
որոշումով  հաստատել 
մարմնի անհատական 

կազմը 

Մինչև  7 



16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկայութ-

յուն: 

  Համայնքում 
զորահավաքային մարմնի 
ստեղծված չէ, չկա  նաև 

զորահավաքային  
մարմնի 

կանոնադրություն: 

Համայնքում  
զորահավաքային  մարմին 

ստեղծված  չէ և ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի մայիսի 20-ի 

«Զորահավաքային 
մարմինների օրինակելի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» թիվ 
591 որոշման դրութներին 

համապատասխան    
համայնքի 

զորահավաքային  մարմնի 
կանոնադրություն  չի  

կազմվել  և չի 
հաստատվել: 

 

Օրենքով  սահմանված 
կարգով  ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին, 
հաստատել  մարմնի կազմը

և  զորահավաքային  
մարմնի  

կանոնադրությունը 
 

Մինչև 20 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպան 
ված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գլխավոր հատակագիծ

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
(բնակավայրի) 

գլխավոր 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

(բնակավայրի) 
գլխավոր 

հատակագիծը դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 

Մինչև 20 օր: 



հատակագիծը 
դրանց, 

փոփոխություններն 
ու նախագծման 

առաջադրանքները: 
 

կարգով քննարկել   
իրավասու մարմինների 

հետ: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած 
գոտևորման նախագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գոտիավորման 

նախագիծ: 
 

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
գոտիավորման 

նախագիծը դրանց, 
փոփոխություններն 

ու նախագծման 
առաջադրանքները: 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

գոտիավորման 
նախագիծը, դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

Մինչև 20 օր: 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքնի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է գլխավոր 
հատակագծի և գոտևորման 
նախագծի մշակում 

   Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 
զարգացման 

քառամյա ծրագրում 
նախատեսված  չէ 

գլխավոր 
հատակագծի 

մշակում: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի  

2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն 

որի  համայնքի 
քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր 
կարգով ներառվում են 

համայնքի 
տարածական 
զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ: 

 20-օրյա 



Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

  Պահպանված չէ Չի ապահովվել 
ՀՀ կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-

Ն որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 
9-րդ կետի 
պահանջը, 

համաձայն որի 
գերեզմանատան 
տնօրինությունը 

մահվան վկայականի 
հիման վրա 

համապատասխան 
գրանցում է 
կատարում 

թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 

գրանցման 
մատյանում և 

հուղարկավորության 
կազմակերպումն 

ստանձնողին տալիս 
է գերեզմանի 
վկայական: 

Առաջարկել համայնքի 
ավագանուն և 

համայնքի ղեկավարին 
ապահովել ՀՀ 

կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-Ն 

որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 9-
րդ կետի պահանջները 

20-օրյա 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ծ 

խախտումն
վերացնե

համար
սահմանվ
ժամկետն



2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակային 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

  Համայնքային 
հակաանասնահամաճա-

րակային հանձնաժողովների
կազմ և կանոնադրություն չի 

հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամաճարակի 
վերացմանն ուղղված 

կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 

համադասման նպատակով 
ստեղծվում են  համայնքային

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք 
ապահովում են նաև ՀՀ 

կառավարությանը և 
շահագրգիռ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններին կարանտինի 

սահմանման և չեղյալ 
հայտարարման մասին 

անհապաղ տեղեկացումը` 
մեկ օրվա ընթացքում: 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահամաճար

ակային 
հանձնաժողովների կազմ 

և հաստատել 
կանոնադրություն: 

Մինչև 20

5. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և 
հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

  Համայնքի տարածքում 
անասնահակահամաճար
ակային կանխարգելիչ, 

ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

որոշում չի ընդունվել:  

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջները, 

համաձայն որոնց 
անասնահամա-ճարակի 

վերացմանն ուղղված 
կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 

համադասման նպատակով 
ստեղծվում են  համայնքային

հակաանասնահա-
մաճարակային 

հանձնաժողովներ, որոնք 

Օրենքով սահմանված 
կարգով ընդունել 

որոշում 
անասնահակահամաճ

արակային 
կանխարգելիչ, 
ախտորոշիչ և 

հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ: 
 

Մինչև 20



ապահովում են նաև ՀՀ 
կառավարությանը և 

շահագրգիռ պետական 
կառավարման այլ 

մարմիններին կարանտինի 
սահմանման և չեղյալ 

հայտարարման մասին 
անհապաղ տեղեկացումը` 

մեկ օրվա ընթացքում: 
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել  

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ
հոդվածի 1-ին մասի, 27-րդ կետի 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

Մինչև 20 



փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին»

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով

սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ: 

պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  որոշում է 

ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 

փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 

հաստատելու մասին: 

փաստաթղթերի, դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի  

ավագանին հաստատում է 
համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 

երկրորդ մասի 3-րդ կետով 
սահմանված քաղաքաշինական 

այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը 
հաստատելու հետ 

միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը ներկայացնել
համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: (հիմք՝ 

ՀՀ կառավարության 2001թ. 
մայիսի 14-ի N 408 

որոշմամբ հաստատված 
կարգի 6-րդ կետ): 

ՀՀ օրենսդ
թյամբ 

սահմանվ
ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը,  համաձայն որի       ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով ավագանին 

որոշում է ընդունում համայնքի 
հողերի օգտագործման 

սխեմաները հաստատելու մասին:

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 

Մինչև 20 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ:  

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 

պահանջը, այն է ավագանին  
քննարկում և որոշում է կայացնում

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

Մինչև 20 

      Համայնքի ավագանին Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ Մշակել և համայնքի Մինչև 20 



1. Համայնքում առնվազն երկու հազար 
բնակչի համար մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  հրապարակված 
տեղեկության առկայություն՝ ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի և օրակարգի
վերաբերյալ:  

 Համայնքի ղեկավարի 
կողմից  ոչ միշտ է 

ապահովվել ավագանու 
հերթական 

նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ավագանու նիստի  

ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի վերաբերյալ 
համայնքի բնակչության 
համար տեղեկության 

հրապարակումը: 

 Ոչ միշտ է ապահովվել ՏԻՄ օրենքի
12.1-րդ հոդվածի պահանջները, այն 
է ավագանու հերթական նիստից  
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 

ղեկավարը հրապարակում է 
տեղեկություն ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի վերաբերյալ և 

օրակարգի նախագիծը: 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի վերաբերյալ: 

Մշտապե

որոշում չի կայացրել 
համայնքի ղեկավարին կից 

համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

 

հոդվածի 1-ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, այն է   ավագանին 

քննարկում և որոշում է կայացնում
համայնքի ղեկավարին կից, 

համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 

քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

  Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 7-րդ կետի 

համաձայն աշխատակազմում 
սահմանված կարգով 
հաշվառում չի տարվել 

ավագանու անդամների  
ավագանու նիստերին և  

քվեարկություններին 
մասնակցության  վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի քարտուղարի 

կողմից եռամսյակը մեկ 
անգամ ավագանու 

անդամներին տեղեկանք չի 
տրամադրվել նախորդ 

նիստերից կամ 
քվեարկություններից իրենց 

բացակայության մասին: 
 

Չի ապահովվել  համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի 7-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի  
ավագանու նիստերը սկսվելուց 

առաջ աշխատակազմի 
քարտուղարը անց է կացնում 

նիստին ներկայացած և 
քվեարկություններին մասնակցած 
ավագանու անդամների գրանցում:

Ավագանու կանոնակարգի 
71-րդ կետի համաձայն 

աշխատակազմում 
հաշվառում տանել 

ավագանու նիստերին 
ավագանու անդամների 

մասնակցության 
վերաբերյալ: Եռամսյակը մեկ 

անգամ ավագանու 
անդամներին տեղեկանք 

տրամադրել նախորդ 
նիստերից կամ 

քվեարկություններից իրենց 
բացակայության մասին:  

Մշտապե



9. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի կողմից 
առաջարկություն չի 

ներկայացվել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 10.1-րդ կետի 

պահանջը, այն է համայնքի 
ղեկավարը առաջարկություն է 

ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում տեղական 
ինքնակառավար մանը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Առաջարկություն 
ներկայացնել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Մինչև 20 օ

10. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, անվանումներն 
ու ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի կողմից 
առաջարկություն չի 

ներկայացվել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 10.2-րդ կետի 

պահանջը, հանաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 

առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 

անվանումներն ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ: 

Առաջարկություն 
ներկայացնել  համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Մինչև 20 օ

12. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով 
կազմելուց և Հայաստանի 
Հանրապետության ավտոմոբիլային 
ճանապարհների անվանացանկում 
ընդգրկված ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող մասով 
լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց
հետո համայնքի ավագանու 
հաստատմանն համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
(համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների մասով) ներկայացված 
լինելու առկայությունը: 

  Համայնքում ճանապարհային
երթևեկության 

կազմակերպման սխեմա 
կազմված չէ և այն 

սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 131-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 

կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում և Հայաստանի 

Հանրապետության ավտոմոբիլային
ճանապարհների անվանացանկում 
ընդգրկված ճանապարհների մաս 

հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով լիազոր մարմնի հետ 

համաձայնեցնելուց հետո համայնքի
ավագանու հաստատմանն է 
ներկայացնում համայնքում 

ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 

(համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների մասով):   

ՀՀ կառավարության 
սահմանած կարգով կազմել 

համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման սխեմա և 
այն ներկայացնել 

համայնքի ավագանու 
հաստատմանը: 

Ճանապար
յին 

երթևեկությ
կազմակեր
ման սխեմ

կազմելու
հետո՝ 20-օ
ժամկետո

13. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու 

  Համայնքի ղեկավարի կողմից
որոշում չի ընդունվել 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի    1-ին մասի, 13.1-րդ կետի

Համայնքում 
ճանապարհային 

Ճանապար
յին 



կողմից  հաստատված համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ տեխնիկական 
միջոցների տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ ճանապարհային
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ:  

պահանջը, այն է համայնքի  
ղեկավարը կայացնում է որոշումներ՝
այդ սխեմային համապատասխան 

անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման 

կահավորանքի ու այլ տեխնիկական
միջոցների տեղադրման 

վերաբերյալ՝ երթևեկության 
անվտանգության մասով 

համաձայնեցնելով պետական 
լիազոր մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 

կազմելուց և այն ավագանու
կողմից հաստատվելուց 

հետո, համայնքի 
ղեկավարի կողմից որոշում 

ընդունել անվտանգ 
երթևեկության 

կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ 

ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

երթևեկությ
կազմակեր
ման սխեմ
հաստատե
հետո՝ 10-օ
ժամկետո

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

1. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների առկայություն: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 
կետի պահանջը,  այն  է, 

համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20



2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքում   զինապարտ  
քաղաքացիների  

հաշվառման  
գրանցամատյան  չի  

վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին 

կետի պահանջը: 
 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20

15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

  Համայնքում  
զորահավաքային  

մարմին ստեղծված չէ: 

Չի կատարվել 
«Զորահավաքային 

նախապատրաս-տության 
և զորահավաքի մասին« 

ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
պահանջը, համաձայն  
որի խաղաղ ժամանակ 

զորահավաքային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
համակարգման և 

վերահսկման նպատակով 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմիններում ստեղծվում 

են զորահավաքային 
մարմիններ: 

Սահմանված  կարգի  
համաձայն ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին 
և համապա-տասխան 
որոշումով  հաստատել 
մարմնի անհատական 

կազմը 

Մինչև  7 

16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկայութ-

յուն: 

  Համայնքում 
զորահավաքային մարմնի 
ստեղծված չէ, չկա  նաև 

զորահավաքային  
մարմնի 

կանոնադրություն: 

Համայնքում  
զորահավաքային  մարմին 

ստեղծված  չէ և ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի մայիսի 20-ի 

«Զորահավաքային 
մարմինների օրինակելի 

կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» թիվ 
591 որոշման դրութներին 

համապատասխան    
համայնքի 

զորահավաքային  մարմնի 
կանոնադրություն  չի  

կազմվել  և չի 
հաստատվել: 

Օրենքով  սահմանված 
կարգով  ստեղծել  

զորահավաքային  մարմին, 
հաստատել  մարմնի կազմը

և  զորահավաքային  
մարմնի  

կանոնադրությունը 
 

Մինչև 20 



 

 
 ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտում

վերացն
նպատա
սահման
ժամկետն

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային տարահանման
հանձնաժողով, տարահանման 
հանձնաժողովի հաստատված 
կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
տարահանման պլան: 

  

Համայնքում չկա  
տարահանման  պլան,    

հաստատված չեն 
տարահանման  
հանձնաժողովի 

անհատական կազմը և 
կանոնադրությունը: 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 18-ի
1180-Ն որոշումով 

հաստատված «Վտանգավո
տարածքից բնակչության

տարահանման» կարգի 16
րդ և 22-րդ կետերի, 20-րդ

կետի 4-րդ ենթակետի 
դրույթները, համաձայն 

որոնց բնակչության 
տարահանման 

պլանավորումը և 
կազմակերպումը  
իրականացնում է 

տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինները` տարահանմա
հանձնաժողովների միջոցո
Համայնքային տարհանմա

հանձնաժողովը ստեղծվում
հանձնաժողովի 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  

փաստաթղթերը: 
15 օր: 



կանոնադրությունը 
 հաստատվում է համայնք

ղեկավարի որոշմամբ:

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան: 

 
 

  

Համայնքը տարահանված 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախապատրաստման 
միջոցառումների 

հաստատված պլան 
չունի: 

Կատարված չէ ՀՀ 
կառավարության 2010 

թվականի հունիսի 24-ի N 
824-Ն որոշման  3-րդ 

կետի և նույն որոշումով 
հաստատված 

«Տարահանված 
բնակչության 

տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման» 
կարգի  6-րդ կետի 

պահանջները, համաձայն 
որի տարահանված 

բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման 
պլանավորումը և 
իրականացումը 

կազմակերպվում են 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից: 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  պլանը: 

15 օր: 
 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն: 

  

Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողու-թյունների պլանի 

իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն հայտ չի 

ներկայացվել: 

Պահպանված չէ  
«ՈՒժեղ երկրաշարժի 
դեպքում 
 Հայաստանի 

Հանրապետության 
բնակչության 
պաշտպանության 
կազմակերպման 
պլանը հաստատելու 
մասին»  ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի 
N 919-Ն որոշման  
7-րդ կետի դրույթները, 

համաձայն որի 
առաջարկվում է 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պահանջվող 

հայտը: 

10 օր: 



տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինների 
ղեկավարներին 

պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պլանների 

համակողմանի 
ապահովման մասին 

հայտեր:  

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան 
մարզային փրկարարական 
վարչության պետի հետ, 
սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայության 
քաղաքացիական պաշտպանության 
պլան: 

 

Համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլանը 2014 

թվականի հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճշգրտված չէ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Պահպանված չէ   
«Քաղաքացիական 

պաշտպանության 
պլանների մշակման 
կարգը  
սահմանելու մասին» 

ՀՀ կառավարության  
2004 թվականի 

ապրիլի 22-ի 
 N633-Ն որոշման 7-

րդ կետի պահանջները, 
համաձայն որի  
յուրաքանչյուր տարի   
հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճշտվում են 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանները: 
 
 
 
 
 

ճշգրտել համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  

պլանը: 
 
 
 
 
 
 
 

15 օր: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

 
Թերի է պահպանված 

 
Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

Հայտնաբեր
խախտումն

վերացնե
նպատակ



վերաբերյալ սահմանվ
ժամկետն

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 
1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և կենդանիների 
պաշտպանության, 
8) հասարակական կարգի 
պահպանման, 
9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 
10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 
բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
հաստատված կանոնադրություններ: 

  

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայություններ համայնքի 

ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված չեն: 

Չի ապահովվել 
«Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

մասին» 
ՀՀ օրենքի 14-րդ 

հոդվածի «ե» կետի  
պահանջների 
կատարումը, 
համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ստեղծվել  
համայնքային 
քաղաքացիական 

պաշտպանության 
ծառայություններ, չի 
հաստատվել 
համայնքային 
ծառայությունների 
կանոնադրությունները: 

Ստեղծել քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայությունները 

հաստատել համայնքային 
ծառայությունների 

կանոնադրությունները: 

5 օր: 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ 
(անհրաժեշտության դեպքում): 

 

Հաստատված չեն 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

կազմավորումների անհատական 
կազմերը: 

 

Չեն ապահովվել 
 «Քաղաքացիական 

պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի 14   
հոդվածի է կետի 
պահանջները, 
համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից պետք է 
ստեղծվի  
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
կազմավորումներ;  

Հաստատել 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումների 

անհատական  
կազմերը: 

 
 
 
 
 

5 օր: 

 
ՔԱՐԱԲԵՐԴ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնա-բ
խախտում

վերացն
նպատա
սահման
ժամկետն

 1  2 3 4 5 6 7 
2. Համայնքի ավագանու կաողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման 
ծրագրի առկայություն: 

 Համայնքի 2011-2014թթ. 
զարգացման ծրագիրը 

հաստատվել է համայնքի  
ավագանու 18.08.2010թ. թիվ 

20-Ն որոշմամբ:  
Համայնքի զարգացման քառամյա 

ծրագրում ներառված թվով 4 
ծրագրային աշխատանքներից 

կատարվել է միայն  Քարաբերդ-
Մարալիկ միջհամայնքային և  

ներհամայնքային 
ճանապարհների մասնակի 

վերանորոգման և փոսալցման  
աշխատանքները, որի համար 

քառամյա ժամկետում համայնքի 
բյուջեից հատկացվել է ընդհանուր 
գումարով 5887.0 հազ. դրամ: Չեն  

կատարվել  դպրոցի շենքի 
հիմնանորոգման, մշակույթի տան 
շենքի վերանորոգման, խմելու ջրի 
ներտնտեսային ցանցի նորոգման 

ու ցանցի ընդլայնման 
աշխատանքները: 

Համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 

ներառված չեն համայնքի 
տարածական զարգացումը 

սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 

մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) մասին 

դրույթներ: 
   Համայնքի  քառամյա 
զարգացման ծրագրում 

սահմանված կարգով ներառված 
չեն համայնքում սեյսմիկ ռիսկերի 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի և ՀՀ կառավարության 
2012 թվականի հոկտեմբերի
25-ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց համայնքի

քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր 
կարգով ներառվում են 

համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի

մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ:  
 

Համայնքի զարգացման 
քառամյա նոր ծրագրում 
օրենքով սահմանաված 

կարգով ներառել համայնքի 
տարածական զարգացումը 

սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման)  
դրույթներ  ու սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ:   

Մշտապ



գնահատման ու նավազեցման 
միջոցառումներ:  

4. Համայնքի բյուջեի 
փոփոխությունների դեպքում 
համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատման առկայություն: 

 Համայնքի ավագանու կողմից թվով
25 որոշումներ են կայացվել  

համայնքի բյուջեներում 
փոփոխություններ կատարելու 

համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների վերաբերյալ 

(ավագանու որոշումներ՝  
23.08.2011թ. N 11, 21.08.2012թ. N N

6, 7, 10.04.2013թ. N 7, 9, 
21.10.2013թ. N N 20-25, 

23.12.2013թ. N 33 
և այլն):  

Համայնքի բյուջեներում 
փոփոխություններ կատարելու 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշումները չեն 

համապատասխանում 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

դրույթներին, համաձայն որոնց` 
իրավական ակտում 

փոփոխությունները  կատարվում 
են` բառեր կամ թվեր այլ բառերով 

կամ թվերով փոփոխարինելու 
միջոցով, բառեր, թվեր կամ 

նախադասություններ հանելու 
միջոցով, բաժիններ, գլուխներ, 

հոդվածներ, մասեր, կետեր, 
պարբերություններ կամ    

նախադասություններ նոր 
խմբագրությամբ շարադրելու 

միջոցով: Համայնքի ավագանու 
նույն նիստում 1-ից ավել 
որոշումներ են ընդունվել 

համայնքի բյուջեում 
փոփոխություններ կատարելու 

հարցի վերաբերյալ, մինչդեռ այդ 
փոփոխությունները կարելի էր 

կատարել ընդամենը մեկ 
իրավական ակտով (ավագանու 

որոշումներ՝  

 Չեն ապահովվել 
«Իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 
38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 
70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
դրույթների պահանջները, 

համաձայն որոնց  
նորմատիվ բնույթի 
իրավական ակտի 

հերթական համարից 
անմիջապես հետո նշվում է 

«Ն» (նորմատիվ) տառը, իսկ` 
իրավական ակտում 
փոփոխությունները  

կատարվում են` բառեր կամ 
թվեր այլ բառերով կամ 

թվերով փոփոխարինելու 
միջոցով, բառեր, թվեր կամ 

նախադասություններ 
հանելու միջոցով, բաժիններ, 

գլուխներ, հոդվածներ, 
մասեր, կետեր, 

պարբերություններ կամ    
նախադասություններ նոր 

խմբագրությամբ շարադրելու
միջոցով: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու որոշումները 

համապատասխանեցնել ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին: 
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21.02.2012թ. N N 2, 3, 21.08.2012թ.
N N 6, 7,  10.04.2013թ. N N 7, 9, 

21.10.2013թ. N N 20-25, 
և այլն):  

Համայնքի բյուջեներում 
կատարված փոփոխությունները 

հաստատելուն վերաբերվող 
ավագանու որոշումների 

հերթական համարներից հետո 
«Ն» (նորմատիվ) տառի նշումը 

բացակայում է (հիմք «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 38-

րդ հոդվածի 3-րդ մաս):  
13. Համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու դեպքում 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն, որում նշված է 
օգտագործման տրամադրման կամ 
օտարման եղանակը, ժամկետները, 
նպատակը, օգտագործման 
տրամադրման դեպքում` 
օգտագործման ժամկետը և վճարի 
չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային 
սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը, իսկ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող 
հողամասն օտարելու դեպքում նաև 
հողամասի գտնվելու վայրը, 
ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, 
հողատեսքը, գործառնական 
նշանակությունը: 

 Համայնքի ավագանու 
12.08.2011թ. N 9 որոշմամբ 
համաձայնություն է տրվել 

համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող 2.095 հա 

վարելահողը աճուրդով օտարելու 
վերաբերյալ: Որոշման մեջ հղում 

չի կատարվել ՀՀ հողային 
օրենսգրքի համապատասխան 

դրույթին, չի նշվել հողի 
նպատակային նշանակությունը, 

օտարման նպատակը և 
հրապարակային սակարկությամբ

օտարման մեկնարկային գինը: 
 

Համայնքի ավագանու 
10.04.2013թ. թիվ 5-Ա որոշմամբ 

համայնքի 
 սեփականություն հանդիսացող 

«Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի շենքի զբաղեցրած  
համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող 2.0 հա հողամասը  
նվիրաբերվել է Հայաստանի 

Հանրապետությանը: 
 

  Համայնքի ավագանու 
25.04.2012թ. N 4 որոշմամբ 
համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող խմելու ջրի ներքին 

 Համայնքի ավագանու 
12.08.2011թ. N 9,   

25.04.2012թ. N 4 և 
համայնքի ղեկավարի 
10.05.2012թ. թիվ 3, 
19.02.2013թ. թիվ 3   

որոշումները չեն 
համապատասխանում 
«Իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 

դրույթին, համաձայն որի՝ 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինների իրավական 

ակտերի նախաբանում կամ 
բովանդակության  մեջ պետք

է նշվի, թե որ նորմատիվ 
իրավական ակտի, դրա 
մասի համաձայն կամ ի 
կատարումն է ընդունվել: 

Համայնքի ավագանու 
12.08.2011թ. N 9  և 
25.04.2012թ. N 4 
որոշումները չեն 

համապատասխա-նում ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդված 1-ին 

մասի 20-րդ կետի դրույթին, 
համաձայն որի՝  համայնքի 

սեփականություն 

«Իրավական ակտերի մասին» 
ՀՀ օրենքով սահմանված 

կարգով համայնքի ավագանու 
12.08.2011թ. N 9, 25.04.2012թ. 
N 4 և   համայնքի ղեկավարի 

10.05.2012թ. թիվ 3, 
19.02.2013թ. թիվ 3   

որոշումներում կատարել 
համապատասխան 

փոփոխություններ ու 
լրացումներ և  իրավական 

ակտերը 
համապատասխանեցնել  ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին: 
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ցանցը հանձնվել է 
«Հայջրմուղկոյուղի»ՓԲԸ-ին: 

Որոշման մեջ համապատասխան 
հղում չի կատարվել ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդված 1-ին մասի 20-րդ 
կետի դրույթին, չի նշվել գույքի 

հանձնման պայմանները, 
նպատակը և ժամկետը: 

 
Համայնքի ղեկավարի 10.05.2012թ.

թիվ 3 որոշմամբ, համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 

1.606 հա և 0.95 հա հողամասերը 
վարձակալության իրավունքով 
օգտագործման է տրամադրել 

համայնքի բնակիչ Կարեն 
Վարդանյանին: Հարցի 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
համապատասխան որոշումը 

սահմանված կարգով 
արձանագրված չէ ավագանու 

նիստերի արձանագրությունների 
գրանցամատյանում: Համայնքի 

ղեկավարի որոշման մեջ հղումներ 
չեն կատարվել ՀՀ օրենսդրությանը

և չեն նշվել  հողամասերի 
նպատակային և գործառնական 

նշանակությունը: 
  

Համայնքի ղեկավարի  
19.02.2013թ. թիվ 3 որոշմամբ 

ուղղակի վաճառքով, տվյալ հողի 
կադաստրային արժեքով, օտարվել 
է  քաղաքացու սեփականությունը 

հանդիսացող անշարժ գույքի 
զբաղեցրած 100.8 քառ.մ 

համայնքային սեփականության 
հողամասը:  

Որոշման մեջ հղում է կատարվել 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 23-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասին, որը 
վերաբերվում է  պատմական և 

մշակութային հողամասերի 

հանդիսացող գույքն 
օգտագործման 

տրամադրելու կամ 
օտարելու մասին համայնքի 

ավագանու որոշման մեջ 
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 
սակարկությունների 

դեպքում` մեկնարկային 
գինը,իսկ համայնքային 

սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն 

օտարելու դեպքում որոշման
մեջ պետք է նշվեն նաև 

հողամասի գտնվելու վայրը, 
ծածկագիրը, մակերեսը, 

նպատակային 
նշանակությունը, 

հողատեսքը, գործառնական
նշանակությունը: 

 
 



նպատակային ու գործառնական 
նշանակությանը հակասող 

գործունեության 
սահմանափակմանը:  Որոշման 

մեջ չեն նշվել  հողամասի 
նպատակային և գործառնական 

նշանակությունը:   
19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքը քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթեր 

չունենալու, ինչպես նաև 
դրանց նախագծման համար 

առաջադրանքներ 
ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշումներ չեն 

կայացվել: 
 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

27-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝  համայնքի 

ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 

վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 

28-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը: 
 (հիմք՝ ՀՀ կառավարության 
2001թ. մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենս
թյամ

սահման
ժամկետ

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 
28.1-րդ կետի պահանջը, 

համաձայն որի՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և 
կարգով համայնքի ավագնին 

որոշում է ընդունում 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20



 
ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտում

վերացն
նպատա
սահման
ժամկետն

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային տարահանման
հանձնաժողով, տարահանման 
հանձնաժողովի հաստատված 
կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
տարահանման պլան: 

  

Համայնքում չկա  
տարահանման  պլան,    

հաստատված չեն 
տարահանման  
հանձնաժողովի 

անհատական կազմը և 
կանոնադրությունը: 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 18-ի
1180-Ն որոշումով 

հաստատված «Վտանգավո
տարածքից բնակչության

տարահանման» կարգի 16
րդ և 22-րդ կետերի, 20-րդ

կետի 4-րդ ենթակետի 
դրույթները, համաձայն 

որոնց բնակչության 
տարահանման 

պլանավորումը և 
կազմակերպումը  
իրականացնում է 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  

փաստաթղթերը: 
15 օր: 

համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 

հաստատելու մասին: 
22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 Ստուգված 
ժամանակաշրջանում համայնքի 
ավագանու կողմից հաստատվել 

է միայն համայնքի 
սեփականության 2013 թ.  

գույքագրման փաստաթղթերը:  
Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ 
կետի պահանջը և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը չի 

ներկայացվել համայնքի 
սեփականության 2011 և 2012թ 

թ. գույքագրման 
փաստաթղթերը: 

 Խախտվել է  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

29-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝  համայնքի 
ավագանին հաստատում է 

համայնքի սեփականության
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը: 
 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանու հաստատմանը:  

Մշտապ



տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինները` տարահանմա
հանձնաժողովների միջոցո
Համայնքային տարհանմա

հանձնաժողովը ստեղծվում
հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը 
 հաստատվում է համայնք

ղեկավարի որոշմամբ:

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան: 

 
 

  

Համայնքը տարահանված 
բնակչության 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախապատրաստման 
միջոցառումների 

հաստատված պլան 
չունի: 

Կատարված չէ ՀՀ 
կառավարության 2010 

թվականի հունիսի 24-ի N 
824-Ն որոշման  3-րդ 

կետի և նույն որոշումով 
հաստատված 

«Տարահանված 
բնակչության 

տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման» 
կարգի  6-րդ կետի 

պահանջները, համաձայն 
որի տարահանված 

բնակչության 
տեղաբաշխման 
տեղամասերում 

կենսաապահովման 
պլանավորումը և 
իրականացումը 

կազմակերպվում են 
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից: 

Սահմանված կարգով կազմել
պահանջվող  պլանը: 

15 օր: 
 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն: 

  

Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողու-թյունների պլանի 

իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն հայտ չի 

ներկայացվել: 

Պահպանված չէ  
«ՈՒժեղ երկրաշարժի 
դեպքում 
 Հայաստանի 

Հանրապետության 
բնակչության 
պաշտպանության 
կազմակերպման 
պլանը հաստատելու 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պահանջվող 

հայտը: 

10 օր: 



մասին»  ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի 
N 919-Ն որոշման  
7-րդ կետի դրույթները, 

համաձայն որի 
առաջարկվում է 

տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինների 
ղեկավարներին 

պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնել պլանների 

համակողմանի 
ապահովման մասին 

հայտեր:  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան 
մարզային փրկարարական 
վարչության պետի հետ, 
սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայության 

 

Համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլանը 2014 

թվականի հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճշգրտված չէ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Պահպանված չէ   
«Քաղաքացիական 

պաշտպանության 
պլանների մշակման 
կարգը  
սահմանելու մասին» 

ՀՀ կառավարության  
2004 թվականի 

ապրիլի 22-ի 
 N633-Ն որոշման 7-

րդ կետի պահանջները, 
համաձայն որի  
յուրաքանչյուր տարի   
հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճշտվում են 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանները: 
 
 

ճշգրտել համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  

պլանը: 
 
 
 
 
 
 
 

15 օր: 
 
 
 
 
 
 
 
 



քաղաքացիական պաշտպանության 
պլան: 

 
 
 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

 
Թերի է պահպանված 

 
Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտումն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 
1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և կենդանիների 
պաշտպանության, 
8) հասարակական կարգի 
պահպանման, 
9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 
10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 
բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
հաստատված կանոնադրություններ: 

  

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայություններ համայնքի 

ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված չեն: 

Չի ապահովվել 
«Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

մասին» 
ՀՀ օրենքի 14-րդ 

հոդվածի «ե» կետի  
պահանջների 
կատարումը, 
համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ստեղծվել  
համայնքային 
քաղաքացիական 

պաշտպանության 
ծառայություններ, չի 
հաստատվել 
համայնքային 
ծառայությունների 
կանոնադրությունները: 

Ստեղծել քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
ծառայությունները 

հաստատել համայնքային 
ծառայությունների 

կանոնադրությունները: 

5 օր: 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ 
(անհրաժեշտության դեպքում): 

 

Հաստատված չեն 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

կազմավորումների անհատական 
կազմերը: 

 

Չեն ապահովվել 
 «Քաղաքացիական 

պաշտպանության 
մասին»  ՀՀ օրենքի 14   
հոդվածի է կետի 
պահանջները, 
համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից պետք է 
ստեղծվի  
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

Հաստատել 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումների 

անհատական  
կազմերը: 

 
 
 
 
 

5 օր: 



համայնքային 
կազմավորումներ;  

 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն- 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբե
խախտում

վերացն
նպատա
սահման
ժամկետն

1. Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող պետական 
և համայնքային սեփականություն 
համարվող հողամասերը օտարվում 
կամ օգտագործման են տրամադրվում 
համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի 
ավագանու համաձայնությամբ և 
սահմանած պայմաններով 
 

  Համապատասխան 
ֆինանսական միջոցների 

բացակայության պատճառով 
համայնքը կառավարության 

սահմանած կարգով 
կազմված հողերի 
գոտիավորման 

/քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթուղթ/ և 
օգտագործման սխեմա չունի:

Խախտվել է ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 

1-ին մասի պահանջը, 
համաձայն որի տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինները ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
կազմում և հաստատում են
համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը, 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման 

նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման, 

ինչպես նաև սահմանում և
փոփոխում են հողերի 

նպատակային և 
գործառնական 

նշանակությունը` 
կառավարության 

սահմանած կարգով: 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  
օրենքի 84-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի դրութներով:  

Ապահովե
օրենսդրութ

սահմանվ
ժամկետո

45. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկ
շիռը հաստատվելուց հետո 
համայնքների ղեկավարները և 
մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 

    
 

Պահպանված չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 
2000թվականի 

հոկտեմբերի 23-ի թիվ 656 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 12-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի 

ՀՀ կառավարության 
կողմից ՀՀ հողային 

հաշվեկշիռը 

Լրացնել ՀՀ 
կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտեի կողմից տրված 
 հողերի հաշվառման 

գիրքը 

10 օր 



պետական կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման համապատասխան 
գրքերում լրացնում են հաստատված 
տվյալները: 

հաստատվելուց հետո 
համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները ՀՀ 
կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում լրացնում են 

հաստատված տվյալները:
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գլխավոր հատակագիծ:

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն 

որի համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր
հատակագիծը և (կամ) 

դրանց 
փոփոխություններն ու 

նախագծման 
առաջադրանքները:   

  Համայնքի  
գլխավոր հատակագծի 
նախագծի վերաբերյալ 

հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների 

հետ: 

Մինչև 20 օր: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գոտիավորման 

նախագիծ: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին  մասի 1-ին կետի  

  Համայնքի  
գոտիավորման 

նախագծի վերաբերյալ 

 



պահանջը, համաձայն 
որի համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 

կազմում է 
քաղաքաշինական 

գոտիավորման 
նախագիծը և (կամ) 

դրանց 
փոփոխություններն ու 

նախագծման 
առաջադրանքները: 

հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների 

հետ: 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքնի զարգացման քառամյա 
ծրագրում նախատեսված է 
գլխավոր հատակագծի և 
գոտևորման նախագծի մշակում 

  Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված  չէ 

գլխավոր հատակագծի 
մշակում: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 
2-րդ մասերի պահանջը,

համաձայն որի  
համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են 
համայնքի 

տարածական 
զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ: 
 

Համաձայն  
«Քաղաքաշինության 

մասին» ՀՀ  օրենքի 142  
կետի՝ արգելվում է 2016 
թ. հունվարի 1-ից հետո, 

առանց սահմանված 
կարգով հաստատված 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի, 

կառուցապատման 
նպատակներով 

հողամասերի և (կամ) 
ՃՀԱ-ի առաջադրանքների

տրամադրումը: 
Ուստի, առաջարկում ենք 
համայնքի ավագանուն և 
համայնքի ղեկավարին 
համայնքի զարգացման 

քառամյա ծրագրում 
նախատեսել համայնքի 
գլխավոր հատակագծի  

մշակում: 
 

 20-օրյա 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 3-
օրյա ժամկետում թույլտվության 
պատճենները ներկայացվում են ՀՀ 
ՔՆ քաղաքաշինական պետական 
տեսչություն և ՀՀ ԿԱ հարկային 

 - Պահպանված չէ ՉԻ ապահովել ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 
2-ի N: 91 որոշմամբ 

հաստատված 

Ապահովել ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի փետրվարի 2-ի 
N: 91 որոշմամբ 
հաստատված 

20-օրյա 



ծառայության համապատասխան 
տարածքային տեսչություն:  

«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

շինարարության 
թույլտվության և 

քանդման 
թույլտվության կարգ» 
10-րդ կետի պահանջը 

շինարարության 
թույլտվության 

պատճենը  ՀՀ ՔՆ 
քաղաքաշինական 

պետական 
տեսչությանը և ՀՀ ԿԱ 

հարկային ծառայության 
համապատասխան 

տարածքային 
տեսչությանը 

ներկայացնելու 
վերաբերյալ: 

«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

շինարարության 
թույլտվության և 

քանդման թույլտվության 
կարգի»10-րդ կետի 

պահանջը 
շինարարության 

թույլտվության պատճենը  
ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչությանը և 

ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության 

համապատասխան 
տարածքային 
տեսչությանը 

ներկայացնելու 
վերաբերյալ: 

3-օրյա ժամկետում շինարարության 
(քանդման) թույտվություն 
տրամադրելու վերաբերյալ 
իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

- - Պահպանված չէ Չի ապահովել ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի փետրվարի 
2-ի N: 91 որոշմամբ 

հաստատված 
«Հայաստանի 

Հանրապետությունում 
շինարարության 
թույլտվության և 

քանդման 
թույլտվության կարգի» 
10-րդ կետի պահանջը՝ 

շինարարության 
թույլտվության մասին 

ՀՀ Շիրակի 
մարզպետին 
իրազեկելու 
վերաբերյալ: 

Ապահովել ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի փետրվարի 2-ի 
N: 91 որոշմամբ 
հաստատված 

<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

շինարարության 
թույլտվության և 

քանդման թույլտվության 
կարգի>>  10-րդ կետի 

պահանջը 
շինարարության 

թույլտվության մասին ՀՀ 
Շիրակի մարզպետին 

իրազեկելու վերաբերյալ:
 

20-օրյա 

 

ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու կանոնակարգը 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 
26.11.2012թ. թիվ 11-Ն որոշմամբ: 

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

  Գյուղապետարանում չի պահպանվել 
համայնքի 2010-2013թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագիրը: 
2014 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 5-Ն 
որոշմամբ հաստատված համայնքի 

2014-2017թթ. զարգացման  
քառամյա ծրագրում ներառված չեն 

համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

Ծրագիրն հաստատելու վերաբերյալ 
ավագանու որոշման 

արձանագրությունը բացակայում է 
ավագանու որոշումների 

գրանցամատյանից: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման 
ու նավազեցման 
միջոցառումներ: 

Օրենքով սահմանաված 
կարգով համայնքի 

քառամյա զարգացման 
ծրագրում կատարել 

լրացումներ և  նրանում 
ներառել համայնքի 

տարածական զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 
Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 

  Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթեր 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

27-րդ կետի պահանջը, 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 

Մինչև 20 



նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

չունենալու, ինչպես նաև 
դրանց նախագծման համար 

առաջադրանքներ 
ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշումներ չեն կայացվել: 

 

համաձայն որի՝  
համայնքի ավագանին 
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

«Քաղաքաշինության մասի
ն» Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 

կարգով: 

փաստաթղթերի`  
համայնքի գլխավոր 

հատակագծի և 
քաղաքաշինական 

գոտիավորման 
նախագծի վերաբերյալ 

հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների 

հետ: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 
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հաստատելու մասին: 
22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ապահովվել 

ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ 

կետի պահանջը և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել համայնքի 
սեփականության 2011-
2013թթ.  գույքագրման 

փաստաթղթերը: 

Խախտվել է  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

29-րդ կետի պահանջը: 
Այն է՝ համայնքի 

ավագանին  հաստատում
է համայնքի 

սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը: 

Համայնքի 
սեփականության 

ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 

ներկայացնել համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը:  

Մշտապե

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 
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25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին  քննարկում և

որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 
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26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են համայնքի 

ավագանու 28 նիստեր, որոնցում 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 

Մշտապե



 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպան 
ված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գլխավոր հատակագիծ

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

(բնակավայրի) 

Մինչև 20 օր: 

առկայություն: քննարկվել են համայնքի խնդիրներին 
վերաբերվող 55 հարցեր, ընդունվել են 
նորմատիվ ու անհատական բնույթի  

նույնքան որոշումներ: 
Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 28 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 
համապատասխան 

գրանցամատյաններում: 

որի՝  ավագանու նիստերն
անցկացվում են ոչ 

պակաս, քան երկու ամիսը
մեկ անգամ: 

ավագանու նիստերի 
անցկացումը: 

30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և  
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական 
հանձնաժողովի 

անդամակցությունը:   

Մշտապե



համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
(բնակավայրի) 

գլխավոր 
հատակագիծը 

դրանց, 
փոփոխություններն 

ու նախագծման 
առաջադրանքները: 

 

գլխավոր 
հատակագիծը դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած 
գոտևորման նախագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գոտիավորման 

նախագիծ: 
 

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
գոտիավորման 

նախագիծը դրանց, 
փոփոխություններն 

ու նախագծման 
առաջադրանքները: 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

գոտիավորման 
նախագիծը, դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

Մինչև 20 օր: 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքնի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է գլխավոր 
հատակագծի և գոտևորման 
նախագծի մշակում 

   Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 
զարգացման 

քառամյա ծրագրում 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի  

2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն 

որի  համայնքի 
քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր 

 20-օրյա 



նախատեսված  չէ 
գլխավոր 

հատակագծի 
մշակում: 

կարգով ներառվում են 
համայնքի 

տարածական 
զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ: 
Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

  Պահպանված չէ Չի ապահովվել 
ՀՀ կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-

Ն որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 
9-րդ կետի 
պահանջը, 

համաձայն որի 
գերեզմանատան 
տնօրինությունը 

մահվան վկայականի 
հիման վրա 

համապատասխան 
գրանցում է 
կատարում 

թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 

գրանցման 
մատյանում և 

հուղարկավորության 
կազմակերպումն 

ստանձնողին տալիս 
է գերեզմանի 
վկայական: 

Առաջարկել համայնքի 
ավագանուն և 

համայնքի ղեկավարին 
ապահովել ՀՀ 

կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-Ն 

որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 9-
րդ կետի պահանջները 

20-օրյա 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 



45. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկշի
ռը հաստատվելուց հետո 
համայնքների ղեկավարները և 
մարզպետները Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման համապատասխան 
գրքերում լրացնում են հաստատված 
տվյալները: 

   Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2000 
թվականի հոկտեմբերի 

23-ի թիվ 656 որոշման 12-
րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի, ՀՀ 

կառավարության կողմից 
ՀՀ հողային հաշվեկշիռը 

հաստատվելուց հետո 
համայնքների 

ղեկավարները և 
մարզպետները ՀՀ 
կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտեի կողմից հողերի 
հաշվառման 

համապատասխան 
գրքերում լրացնում են 

հաստատված տվյալները:

Լրացնել ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի կողմից 
տրված հողերի հաշվառման 

գիրքը: 

Մինչև 10 

 
ՎՈՍԿԵՀԱՍԿ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր-ված
խախտում-ները

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 1 2                              3 4 5 6 7 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր-վ
խախտում-ներ

վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները

 1 2                             3 4 5 6 7 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել  
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի,   27-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի համայնքի 
ավագանին  որոշում է ընդունում 

համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի, դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքների  

Մինչև 20 օր



օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 

վերաբերյալ: 

փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 

հաստատելու մասին: 

վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ:

Չի ապահովվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28-րդ կետի 

պահանջը,  համաձայն որի   
ավագանին հաստատում է համայնքի 

քաղաքաշինական կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 37-րդ 

հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ կետով 
սահմանված քաղաքաշինական այն 

փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը: 

Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: (հիմք՝ ՀՀ

կառավարության 2001թ. 
մայիսի 14-ի N 408 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 6-րդ 
կետ): 

 

ՀՀ օրենսդրո
թյամբ 

սահմանված
ժամկետում:

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու 
վերաբերյալ որոշում չի  

կայացվել: 
 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը,  համաձայն որի       ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով ավագանին 

որոշում է ընդունում համայնքի հողերի
օգտագործման սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետի 

պահանջը, այն է ավագանին  
քննարկում և որոշում է կայացնում 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության կարգը հաստատելու
վերաբերյալ: 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

Մինչև 20 օր

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, անվանումների 
ու ձևավորման կարգը հաստատելու 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետի 
պահանջը, այն է   ավագանին 

քննարկում և որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

Մինչև 20 օր



1. Համայնքում առնվազն երկու հազար 
բնակչի համար մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու միջոցով 
ավագանու հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  հրապարակված 
տեղեկության առկայություն՝ ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի և օրակարգի
վերաբերյալ:  

 Համայնքի 
ղեկավարի կողմից  

ոչ միշտ է 
ապահովվել 
ավագանու 
հերթական 

նիստից առնվազն 
յոթ օր առաջ 

համայնքում առկա 
ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով
ավագանու նիստի  

ժամանակի, վայրի և
օրակարգի 
վերաբերյալ 
համայնքի 

բնակչության 

 Ոչ միշտ է ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 
12.1-րդ հոդվածի պահանջները, այն է 

ավագանու հերթական նիստից  
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի 

ղեկավարը հրապարակում է 
տեղեկություն ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի վերաբերյալ և 

օրակարգի նախագիծը: 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքում առկա 

ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի վերաբերյալ: 

Մշտապես 

վերաբերյալ որոշման առկայություն: հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, անվանումների
ու ձևավորման կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ: 

կարգով գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 

կարգը: 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն 

աշխատակազմում սահմանված 
կարգով հաշվառում է տարվել 

ավագանու անդամների  ավագանու 
նիստերին և  քվեարկություններին 

մասնակցության  վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի քարտուղարի 
կողմից եռամսյակը մեկ անգամ 

ավագանու անդամներին տեղեկանք 
է տրամադրվել նախորդ նիստերից 
կամ քվեարկություններից իրենց 

բացակայության մասին: 

 Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 7-րդ  կետի

համաձայն 
աշխատակազմում 

սահմանված կարգով 
հաշվառում չի         տարվե

ավագանու անդամների  
ավագանու նիստերին և  

քվեարկություններին 
մասնակցության  

վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի 

քարտուղարի կողմից 
եռամսյակը մեկ       անգամ
ավագանու անդամներին 

տեղեկանք չի տրամադրվե
նախորդ նիստերից կամ 

քվեարկություններից իրենց
բացակայության      մասին

Չի ապահովվել  համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի    7-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի  ավագանու
նիստերը սկսվելուց առաջ 

աշխատակազմի քարտուղարը անց է 
կացնում նիստին ներկայացած և 
քվեարկություններին մասնակցած 
ավագանու անդամների գրանցում: 

Ավագանու կանոնակարգի 71-
րդ կետի համաձայն 

աշխատակազմում հաշվառում 
տանել ավագանու նիստերին 

ավագանու անդամների 
մասնակցության վերաբերյալ: 

Եռամսյակը մեկ անգամ 
ավագանու անդամներին 
տեղեկանք տրամադրել 
նախորդ նիստերից կամ 

քվեարկություններից իրենց 
բացակայության մասին: 

Մշտապես 



համար 
տեղեկության 

հրապարակումը: 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպան 
ված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գլխավոր հատակագիծ

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

համայնքի 
ղեկավարը ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
(բնակավայրի) 

գլխավոր 
հատակագիծը 

դրանց, 
փոփոխություններն 

ու նախագծման 
առաջադրանքները: 

 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

(բնակավայրի) 
գլխավոր 

հատակագիծը դրանց 
փոփոխությունների, 

ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

Մինչև 20 օր: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած 
գոտևորման նախագծի 
առկայություն 

  Համայնքը  չունի 
գոտիավորման 

նախագիծ: 
 

Չի ապահովվել  
ՏԻՄ օրենքի    37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը, 
համաձայն որի 

համայնքի 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերը, 
համայնքի 

գոտիավորման 
նախագիծը, դրանց 

Մինչև 20 օր: 



ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը` 

համայնքի 
գոտիավորման 

նախագիծը դրանց, 
փոփոխություններն 

ու նախագծման 
առաջադրանքները: 

փոփոխությունների, 
ինչպես նաև 
նախագծման 

առաջադրանքների  
վերաբերյալ  հարցը 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով քննարկել   

իրավասու մարմինների 
հետ: 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքնի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է գլխավոր 
հատակագծի և գոտևորման 
նախագծի մշակում 

   Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 
զարգացման 

քառամյա ծրագրում 
նախատեսված  չէ 

գլխավոր 
հատակագծի 

մշակում: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի  

2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն 

որի  համայնքի 
քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր 
կարգով ներառվում են 

համայնքի 
տարածական 
զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց 
փոփոխման (լրացման) 

մասին դրույթներ: 

 20-օրյա 

Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

  Պահպանված չէ Չի ապահովվել 
ՀՀ կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-

Ն որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 
9-րդ կետի 
պահանջը, 

համաձայն որի 
գերեզմանատան 
տնօրինությունը 

Առաջարկել համայնքի 
ավագանուն և 

համայնքի ղեկավարին 
ապահովել ՀՀ 

կառավարության 
23.11.2003թ. N1910-Ն 

որոշմամբ 
հաստատված 
«Թաղման և 

դիակիզման կարգի» 9-
րդ կետի պահանջները 

20-օրյա 



մահվան վկայականի 
հիման վրա 

համապատասխան 
գրանցում է 
կատարում 

թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 

գրանցման 
մատյանում և 

հուղարկավորության 
կազմակերպումն 

ստանձնողին տալիս 
է գերեզմանի 
վկայական: 

 

ԱՆՍԱՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնա
ված 

խախտու
րը 

վերացնե
համա

սահմանվ
ժամկետ

ը 
1. Մարզի տարածքում 
անասնահամաճարակի բռնկման 
դեպքում ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կարանտինի  
սահմանում: 

Համայնքի տարածքում 
անասնահամաճարակի բռնկման 

դեպքեր չեն արձանագրվել: 

     



2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակային 
հանձնաժողովների կազմի և 
կանոնադրության հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  Համայնքային 
հակաանասնահամաճար

ակային 
հանձնաժողովների կազմ 

և կանոնադրություն չի 
հաստատվել: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2008թ. 
հունիսի 26-ի թիվ 671-Ն 
որոշման հավելվածի 4-
րդ կետի պահանջները 

Ստեղծել համայնքային 
հակաանասնահամաճար
ակային հանձնաժողով և 

հաստատել 
կանոնադրությունը: 

 
20 օր 

3. Կարանտինի սահմանումից հետո 
կարանտինային գոտու սահմանների 
և անհրաժեշտ 
անասնաբուժասանիտարական 
միջոցառումների իրականացման 
վերաբերյալ առաջարկությունների 
ներկայացում ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան: 

Համանքում վարակիչ 
հիվանդությունների բռնկման 
դեպքեր չլինելու պատճառով 

կարանտինային գոտու 
սահմանումներ և 

կարանտինային գոտու 
սահմանների և անհրաժեշտ 

անասնաբուժասանիտարական 
միջոցառումների իրականացման 

վերաբերյալ 
առաջարկությունների 

ներկայացում չի իրականացվել: 

     

4. Կարանտինային գոտում լրիվ կամ 
մասնակի արգելք սահմանելու մասին 
ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի որոշման 
ընդունում: 

Կարանտինային գոտում լրիվ 
կամ մասնակի արգելք 

սահմանելու մասին որոշում չի 
ընդունվել՝ անհրաժեշտությունը 

չլինելու պատճառով: 

     



5. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և 
հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

  Համայնքի տարածքում 
անասնահակահամաճար
ակային կանխարգելիչ, 

ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

որոշում չի ընդունվել: 

Չեն պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 

2008թ. հունիսի 26-ի 
թիվ 671-Ն որոշման 

հավելվածի 4-րդ կետի 
պահանջները 

Օրենքով սահմանված 
կարգով ընդունել որոշում 
անասնահակահամաճար
ակային կանխարգելիչ, 

ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների 
իրականացման 

վերաբերյալ: 

20 օր 

 
ՀԱՌԻՃ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե



 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու կանոնակարգը 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 
26.11.2012թ. թիվ 11-Ն որոշմամբ: 

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

  Գյուղապետարանում չի պահպանվել 
համայնքի 2010-2013թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագիրը: 
2014 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 5-Ն 
որոշմամբ հաստատված համայնքի 

2014-2017թթ. զարգացման  
քառամյա ծրագրում ներառված չեն 

համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

Ծրագիրն հաստատելու վերաբերյալ 
ավագանու որոշման 

արձանագրությունը բացակայում է 
ավագանու որոշումների 

գրանցամատյանից: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման 
ու նավազեցման 
միջոցառումներ: 

Օրենքով սահմանաված 
կարգով համայնքի 

քառամյա զարգացման 
ծրագրում կատարել 

լրացումներ և  նրանում 
ներառել համայնքի 

տարածական զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 
Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթեր 
չունենալու, ինչպես նաև 

դրանց նախագծման համար 
առաջադրանքներ 

ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

27-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝  

համայնքի ավագանին 
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման 

նախագծի վերաբերյալ 
հարցը  քննարկել 

իրավասու մարմինների 
հետ: 
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հաստատելու վերաբերյալ 
որոշումներ չեն կայացվել: 

 

«Քաղաքաշինության մասի
ն» Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 

կարգով: 
20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 
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22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ապահովվել 

ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ 

կետի պահանջը և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել համայնքի 
սեփականության 2011-
2013թթ.  գույքագրման 

Խախտվել է  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

29-րդ կետի պահանջը: 
Այն է՝ համայնքի 

ավագանին  հաստատում
է համայնքի 

սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը: 

Համայնքի 
սեփականության 

ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 

ներկայացնել համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը:  

Մշտապե



փաստաթղթերը: 
24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 
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25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին  քննարկում և

որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 
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26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են համայնքի 

ավագանու 28 նիստեր, որոնցում 
քննարկվել են համայնքի խնդիրներին 
վերաբերվող 55 հարցեր, ընդունվել են 
նորմատիվ ու անհատական բնույթի  

նույնքան որոշումներ: 
Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 28 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 
համապատասխան 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 
որի՝  ավագանու նիստերն

անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը

մեկ անգամ: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 

Մշտապե



 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբ
ված 

խախտում
ը վերացն
նպատա
սահմանվ
ժամկետն

Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
- 

 
- 

Համայնքի վարչական 
սահմաններում 
տարածքների 

սանիտարական մաքրման 
սխեմաներ կազմված չեն: 

Չի ապահովվել 
«Թափոնների մասին» ՀՀ 

օրենքի 11-րդ հոդվածի 
պահանջները, համաձայն 

որի՝  թափոնների 
գործածության ոլորտում 
համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական 

սահմաններում կազմում է 
տարածքների 

սանիտարական մաքրման 
սխեմաները:  

Կազմել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
վարչական սահմաններում 

տարածքների 
սանիտարական մաքրման 

սխեմաները: 
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գրանցամատյաններում: 
30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և  
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական 
հանձնաժողովի 

անդամակցությունը:   

Մշտապե



ԿՐԱՍԱՐ 
ՀԱՌԻՃ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր
խախտում-ն

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե



 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու կանոնակարգը 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 
26.11.2012թ. թիվ 11-Ն որոշմամբ: 

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

  Գյուղապետարանում չի պահպանվել 
համայնքի 2010-2013թթ. զարգացման 

քառամյա ծրագիրը: 
2014 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 5-Ն 
որոշմամբ հաստատված համայնքի 

2014-2017թթ. զարգացման  
քառամյա ծրագրում ներառված չեն 

համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման կամ 
դրանց փոփոխման (լրացման) 

մասին: 
   Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ: 

Ծրագիրն հաստատելու վերաբերյալ 
ավագանու որոշման 

արձանագրությունը բացակայում է 
ավագանու որոշումների 

գրանցամատյանից: 

 Չեն ապահովվել  ՏԻՄ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և ՀՀ 
կառավարության 2012 

թվականի հոկտեմբերի 25-
ի N  1351-Ն որոշման 1-ին 

կետի պահանջները, 
համաձայն որոնց 

համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրում 
պարտադիր կարգով 

ներառվում են համայնքի 
տարածական 

զարգացումը սահմանող` 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման
կամ դրանց փոփոխման 

(լրացման) 
մասին դրույթներ և 
համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման 
ու նավազեցման 
միջոցառումներ: 

Օրենքով սահմանաված 
կարգով համայնքի 

քառամյա զարգացման 
ծրագրում կատարել 

լրացումներ և  նրանում 
ներառել համայնքի 

տարածական զարգացումը 
սահմանող` 

քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման 
կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման)  դրույթներ ու 

սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման ու 
նավազեցման 

միջոցառումներ: 
Պահպանել ՀՀ 
օրենսդրության 

պահանջները և այսուհետ 
բացառել նմանօրինակ 

խախտումները: 

Մինչև 20 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքը 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթեր 
չունենալու, ինչպես նաև 

դրանց նախագծման համար 
առաջադրանքներ 

ներկայացրած չլինելու  
պատճառով, համայնքի 

ավագանու կողմից 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով այդ 
փաստաթղթերը 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

27-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝  

համայնքի ավագանին 
որոշում է ընդունում 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 

քաղաքաշինական 
գոտիավորման 

նախագծի վերաբերյալ 
հարցը  քննարկել 

իրավասու մարմինների 
հետ: 

Մինչև 20 



հաստատելու վերաբերյալ 
որոշումներ չեն կայացվել: 

 

«Քաղաքաշինության մասի
ն» Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքով սահմանված 

կարգով: 
20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 28-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին հաստատում է

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը 

հաստատելու հետ 
միաժամանակ մշակել և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

 (հիմք՝ ՀՀ 
կառավարության 2001թ. 

մայիսի 14-ի N 408 
որոշմամբ հաստատված 

կարգի 6-րդ կետ):  

ՀՀ օրենսդ
թյամբ սահմա

ժամկետո

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքը հողերի 
օգտագործման սխեմա 
չունենալու պատճառով,  
ավագանու կողմից այն 

հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում չի  կայացվել: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում և

կարգով համայնքի 
ավագնին որոշում է 
ընդունում համայնքի 

հողերի օգտագործման 
սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 

վերաբերյալ   հարցը  
քննարկել   իրավասու 

մարմինների հետ: 
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22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից չի ապահովվել 

ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ 

կետի պահանջը և 
համայնքի ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել համայնքի 
սեփականության 2011-
2013թթ.  գույքագրման 

Խախտվել է  ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

29-րդ կետի պահանջը: 
Այն է՝ համայնքի 

ավագանին  հաստատում
է համայնքի 

սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը: 

Համայնքի 
սեփականության 

ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 

ներկայացնել համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը:  

Մշտապե



փաստաթղթերը: 
24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին քննարկում և 

որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղա-

կան ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 
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25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել 

համայնքի ղեկավարին կից 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

 

Չի ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի, 34-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն 

որի՝ համայնքի 
ավագանին  քննարկում և

որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին 

կից, համայնքի 
տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ:

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 

տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը: 

Մինչև 20 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն: 

 Համայնքի ղեկավարի կողմից 
հրավիրվել և անցկացվել են համայնքի 

ավագանու 28 նիստեր, որոնցում 
քննարկվել են համայնքի խնդիրներին 
վերաբերվող 55 հարցեր, ընդունվել են 
նորմատիվ ու անհատական բնույթի  

նույնքան որոշումներ: 
Թերի է պահպանվել ոչ պակաս, 
քան երկու ամիսը մեկ անգամ 

ավագանու նիստերի անցկացումը: 
Անցկացված ավագանու բոլոր 28 
նիստերը սահմանված կարգով 

արձանագրվել են 
համապատասխան 

 Խախտվել է ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջը, համաձայն 
որի՝  ավագանու նիստերն

անցկացվում են ոչ 
պակաս, քան երկու ամիսը

մեկ անգամ: 

Ապահովել համայնքի 
ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ 
ավագանու նիստերի 

անցկացումը: 

Մշտապե



 
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 
1. Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող 
հողամասերը օտարվում կամ 
օգտագործման են տրամադրվում 
համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին, 
հողերի օգտագործման 
սխեմաներին համապատասխան, 
համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած 
պայմաններով 
 

  Կրասար համայնքը 
կառավարության 

սահմանված կարգով 
կազմված հողերի 
գոտիավորման 

/քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթուղթ/ և 
օգտագործման սխեմա   

չունի  

Ֆինանսական 
միջոցների 

բացակայության 
պատճառով 

խախտվել են ՀՀ  
հողային օրենսգրքի 
3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի 

պահանջները, այն 
է`Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
կազմում և 

հաստատում են 
համայնքի 

(բնակավայրի) 
գլխավոր 

հատակագիծը, 
քաղաքաշինական 

գոտիավորման 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  
օրենքի 84-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի դրութներով  

1. Համա
վարչական
սահմաննե
մ գտն
պետական
համայնքա
սեփական
ուն համա
հողամասե
օտարվում
կամ 
օգտագործ
ն 
տրամադր
համայնքի
քաղաքաշ
կան 
ծրագրայի
փաստաթղ
րին, հո
օգտագործ

գրանցամատյաններում: 
30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ մշտական 
հանձնաժողովի անդամակցությունը և
դրա նիստերին մասնակցությունը:  

  ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և 
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

մշտական 
հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել և չի 
ապահովվել սահմանված 

կարգով ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական հանձնաժողովի 
անդամակցությունը: 

Չեն ապահովվել ՏԻՄ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի և համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի
պահանջները, համաձայն

որոնց՝ համայնքի 
ավագանին, իրեն 

վերապահված 
լիազորությունների 

իրականացման համար, 
իր որոշմամբ կարող է 

ստեղծել մշտական գործող
կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ: 

ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի և  
համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի 
համաձայն համայնքում 

ստեղծել մշտական 
հանձնաժողովներ և 

ապահովվել ավագնու 
անդամների որևէ 

մշտական 
հանձնաժողովի 

անդամակցությունը:   

Մշտապե



նախագիծն ու 
հողերի 

օգտագործման 
սխեման, ինչպես 

նաև սահմանում և 
փոփոխում են 

հողերի 
նպատակային և 
գործառնական 

նշանակությունը` 
կառավարության 

սահմանած կարգով 
 

ն 
սխեմաներ
համապատ
խան, 
համայնքի
ավագանո
համաձայն
ամբ 
սահմանա
պայմաննե
 

 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

Դրույթների անվանումը 
 

Պահպանված է 
 

Թերի է պահպանված 
 

Պահպանված չէ 
 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնա
ված 

խախտու
րը 

վերացնե
համա

սահմանվ
ժամկետ

ը 
2. Մարզային և համայնքային 
հակաանասնահամաճարակայ
ին հանձնաժողովների կազմի 
և կանոնադրության 
հաստատում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

  Դրույթի 
պահանջները 

պահպանված չեն,  

Համայնքային 
հակաանասնահա

մաճարակային 
հանձնաժողով չի 

ստեղծվե և 
կանոնադրությունչ

ի հաստատվել: 
Չի ապահովվել ՀՀ 
կառավարության 

Ստեղծել 
համայնքային 

հակաանասնահամա
ճարակային 

հանձնաժողով 

 
Մինչև

30.06.20



2008թ. հունիսի 
26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման 
հավելվածի 4-րդ 

կետի 
պահանջները՝ 

անասնահամաճա
րակի վերացմանն 

ուղղված 
կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 
նպատակով 

ստեղվծվում են 
հանրապետական, 

մարզային և 
համայնքային 

հակաանասնահա
մաճարակային 

հանձնաժողովներ 
5. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակայ
ին կանխարգելիչ, ախտորոշիչ 
և հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 

պահպանված չեն, 

Չեն պահպանվել 
ՀՀ 

կառավարության 
2008թ. հունիսի 
26-ի թիվ 671-Ն 

որոշման 
հավելվածի 4-րդ 

կետի 
պահանջները՝ 

անասնահամաճա
րակի վերացմանն 

ուղղված 

Ստեղծել 
համապատասխան 

հանձնաժողով  

 
Մինչև

30.06.20



կարանտինային 
միջոցառումների 
կազմակերպման, 
ղեկավարման և 
համադասման 
նպատակով 

ստեղվծվում են 
հանրապետական, 

մարզային և 
համայնքային 

հակաանասնահա
մաճարակային 

հանձնաժողովներ 

 
ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկությու
ններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբ
ված 

խախտու
ները 

վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետն



 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

Համայնքի ավագանու 
05.12.2012թ. թիվ 18-Ն որոշմամբ 
ընդունվել է համայնքի ավագանու 

կանոնակարգը  

     

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի զարգացման
ծրագրի առկայություն: 

 Համայնքի ավագանու 21.01.2013թ. 
թիվ 2        /արձ. թիվ 2/ որոշմամբ 

հաստատվել է   
համայնքի 2013-2016թթ. 

զարգացման              ծրագիրը:  
Համայնքի  քառամյա զարգացման 

ծրագրում սահմանված կարգով 
ներառված չեն համայնքում սեյսմիկ 

ռիսկերի գնահատման ու 
նավազեցման միջոցառումներ:   

 Չի ապահովվել  ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի թիվ  1351-Ն 
որոշման պահանջը,  այն է՝ 
առաջարկել Հայաստանի 

Հանրապետության համայնքների
ղեկավարներին Հայաստանի 

Հանրապետության մարզերի և 
բնակավայրերի (համայնքների) 

զարգացման ծրագրերում` 
սահմանված կարգով ներառել 

սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումներ: 

Համայնքի քառամյա 
զարգացման 

ծրագրում կատարել 
համապատասխան 

լրացումներ: 

Մինչև 20 օ

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ 

կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ համայնքի 
ավագանին որոշում է ընդունում 
աշխատակազմի և բյուջետային 

հիմնարկների 
կանոնադրությունները 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնել  

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օ

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշում չի 

կայացվել: 

Չի ապովվել  ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի  

27-րդ կետի պահանջը, համաձայն
որի՝  համայնքի ավագանին 

որոշում է ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 

փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 

հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: 

Իրավասու 
մարմինների հետ  

քննարկել  համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային 
փաստաթղթերի 

 պատվիրման հարցը: 

Մինչև 20 օ



20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի  

1-ին մասի 28-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

ներկայացնել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օ

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները   
հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշում 
չի կայացվել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28.1-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին  

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 

հաստատելու մասին: 

Իրավասու մարմինների 
հետ  քննարկել 

համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմա 
պատվիրելու հարցը: 

Մինչև 20 օ

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի 
ավագանին որոշում չի 

կայացրել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին քննարկում

և որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ:

Օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում 

կայացնել 
համայնքում 
տեղական 

ինքնակառավարման
ը բնակիչների 

մասնակցության 
կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ 

Մինչև 20 օ

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  Համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի 
անվանումների ու ձևավորման 

կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ  ավագանին 

որոշում չի կայացրել: 

Չի ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետի 

պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ավագանին քննարկում
և որոշում է կայացնում համայնքի

ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 

կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 

քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու

վերաբերյալ: 

Օրենքով սահմանված 
կարգով որոշում 

կայացնել  համայնքի 
ղեկավարին կից,  

համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 

գործող 
խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 

ձևավորման կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 

Մինչև 20 օ

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

 Համայնքի ավագանու 
կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետի համաձայն 

 Չի ապահովվել համայնքի 
ավագանու կանոնակարգի 71-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 

Աշխատակազմում 
հաշվառում տանել 

ավագանու նիստերին 

Մինչև 20 օ



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբե-ր
խախտում-ն

վերացնելո
նպատակո
սահմանվա
ժամկետնե

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար մատչելի 
տեղերում հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով ավագանու 
հերթական նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից ոչ 
միշտ է ապահովվել համայնքում 

առկա  ցուցատախտակին 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու նիստի  

ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ համայնքի բնակչության 

համար տեղեկության 
հրապարակումը: 

 Թերի է ապահովվել ՏԻՄ օրենքի
12.1-րդ հոդվածի պահանջը, 
համաձայն որի՝ ավագանու 

հերթական նիստից  առնվազն յոթ
օր առաջ համայնքի ղեկավարը 
հրապարակում է տեղեկություն 
ավագանու նիստի  ժամանակի, 
վայրի վերաբերյալ և օրակարգի 

նախագիծը, որն իրականացվում է
համայնքներում` համայնքի 

ավագանու նստավայրում դրանք 
փակցնելու միջոցով, ինչպես նաև
այն վայրերում, որոնք մատչելի են

համայնքի յուրաքանչյուր մասի 
բնակչի համար: 

Ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ 
օր առաջ համայնքում 

առկա 
ցուցատախտակին 
հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով 
ապահովել համայնքի 
բնակչության համար 

տեղեկության 
հրապարակումը՝ 

ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի 
վերաբերյալ: 

Մշտապես

2. Գյուղապետարանի 
աշխատակազմի և համայնքային 
բյուջետային հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
կառուցվածքները և 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակն ու պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին  
որոշում չի կայացրել 

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը 

հաստատելու վերաբերյալ: 

Չի ապահովվել  ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ 

կետի պահանջը, համաձայն որի՝ 
համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ համայնքի 
ավագանին որոշում է ընդունում 
աշխատակազմի և բյուջետային 

հիմնարկների 
կանոնադրությունները 

հաստատելու վերաբերյալ 

Համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել  

աշխատակազմի 
կանոնադրությունը: 

Մինչև 20 օ

աշխատակազմում սահմանված 
կարգով հաշվառում չի տարվել 

ավագանու անդամների  ավագանու 
նիստերին և  քվեարկություններին 

մասնակցության  վերաբերյալ: 
Աշխատակազմի քարտուղարի 
կողմից եռամսյակը մեկ անգամ 

ավագանու անդամներին տեղեկանք 
չի տրամադրվել նախորդ նիստերից 

կամ քվեարկություններից իրենց 
բացակայության մասին: 

ավագանու անդամների 
մասնակցությունը նիստերին ու 

քվեարկություններին հաշվառում  
է աշխատակազմի քարտուղարը:

 
 
 

ավագանու անդամների 
մասնակցության 

վերաբերյալ: Ավագանու 
նիստերի    

արձանագրություններումհ
ամապատասխան 
նշումներ կատարել 
ավագանու անդամի 

բացակայության 
պատճառների մասին:  

 



 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթի անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկությ

ուններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ի վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբե
ած 

խախտում
ը վերացնե
նպատակ
սահմանվ
ժամկետնե

1. Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
 
 
 

 Համայնքի վարչական 
սահմաններում 
տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաներ կազմված չեն: 

Չի կատարվում           
<<Թափոնների մասին>> ՀՀ 
օրենքի հոդված 11-ի 
պահանջները, ըստ որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի 
ղեկավարը համայնքի 
վարչական սահմաններում` 
ա/ իրականացնում է 
հսկողություն աղբահանման 
նկատմամբ, 
բ/ կազմում է տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաները, 
գ/ իրականացնում է չհսկվող և 
չարտոնագրված 
աղբավայրերի վերացումը 
/լիկվիդացումը/ 
դ/ կազմակերպում է 
ռեսուրսային արժեք ունեցող ոչ 
վտանգավոր թափոնների 
հավաքման գործընթացին 
բնակչության 
մասնակցությունը: 

Կազմել 
սանիտարական 
մաքրման և 
աղբահանության 
սխեմա, 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

 
 

15օր 

 



ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

1.Առևտրի օբյեկտներում սննդամթերքի և ոչ պարենային 
ապրանքների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին բաժիններում 
 

 Թերի է 
պահպանված 
 

 Հոդված 4. Առևտրի 
օբյեկտներին 
ներկայացվող 
պահանջները  
Կետ2. Առևտրի 
օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային 
ապրանքների, ինչպես 
նաև գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը 
պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` 
առանձին 
բաժիններում:Համայնքի 
առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային 
ապրանքների վաճառքը 
առանձին դեպքերում չի  
կատարվում ըստ 
ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում 

Առաջարկվել է առանձնացնել 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների 
վաճառքի բաժինները ըստ 
ապրանքախմբերի 

        10 օր 

2.Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություններից` առևտրի օբյեկտը պետք է 
ապահովված լինի սույն օրենքով ապրանքների 
վաճառքը կազմակերպելու համար օրենսդրությանը 
համապատասխան ընդունման, պահման և վաճառքի 
պայմաններն ապահովող սարքավորումներով և 
առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, 
պահեստային, վարչակենցաղային, ապրանքների 
վաճառքի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ 
սենքերով: 
 

 Թերի է 
պահպանված 

 <<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին 
ՀՀ օրենք 
Հոդված4. Առևտրի 
օբյեկտներին 
ներկայացվող 
պահանջները  
Կետ3. Ելնելով տվյալ 
առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություննե
րից` առևտրի օբյեկտը 
պետք է ապահովված 
լինի սույն օրենքով 
ապրանքների վաճառքը 
կազմակերպելու համար 
օրենսդրությանը 

Առաջարկվել է  միջոցներ 
գտնել ընդլայնելու տարածքը 
և բարելավելու պահեստային, 
պայմանները՝ պահեստային 
մաս ունենալու  և 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման 
համար: 
 
 
 

           20 օր 



համապատասխան 
ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն 
ապահովող 
սարքավորումներով և 
առևտրատեխնոլոգիակա
ն պարագաներով, 
պահեստային, 
վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման 
համար անհրաժեշտ 
շենքերով: 
Առևտրի օբյեկտը 
ապահովված է 
ապրանքների վաճառքը 
կազմակերպելու համար 
օրենսդրությանը 
համապատասխան 
ընդունման, պահման և 
վաճառքի պայմաններն 
ապահովող 
սարքավորումներով, 
առևտրատեխնոլոգիակա
ն պարագաներով, 
սակայն չունի 
պահեստային, 
վարչակենցաղային, 
ապրանքների վաճառքի 
նախապատրաստման 
համար անհրաժեշտ 
շենքեր, քանի, որ փոքր 
խանութ է  և 
ապրանքները ստանում է 
շատ փոքր 
չափաքանակներով: 



3.Առևտրի օբյեկտները պետք է ապահովված լինեն 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող ցուցանակով 
 

  Պահպանված չէ <<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին 
ՀՀ օրենք 
Հոդված 4. Առևտրի 
օբյեկտներին 
ներկայացվող 
պահանջները  
Կետ4. Առևտրի 
օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակով:Համայնքի 
առևտրի օբյեկտները  
ապահովված չեն ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող ցուցանակով 

Առաջարկվել է համայնքի 
առևտրի օբյեկտները  
ապահովել  ՀՀ 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով. 

           20 օր 

10.Ապրանքը վաճառքի հանելուց առաջ առաջարկվող 
ապրանքի որակի ստուգումն ըստ արտաքին 
հատկանիշների. 
սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող առևտրի օբյեկտի 
աշխատողների աշխատանքային արտահագուստի 
կրումը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան: 
 

  Պահպանված չէ <<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին 
ՀՀ օրենք Հոդված 
4.Վաճառողին 
ներկայացվող 
պահանջները 
Կետ 1.դ) ապրանքը 
վաճառքի հանելուց առաջ 
առաջարկվող ապրանքի 
որակի ստուգումն ըստ 
արտաքին 
հատկանիշների. 
ե) սննդամթերքի 
վաճառքով զբաղվող 
առևտրի օբյեկտի 
աշխատողների 
աշխատանքային 
արտահագուստի կրումը: 
Ապրանքը վաճառքի 
հանելուց առաջ 
առաջարկվող ապրանքի 
որակի ստուգումն ըստ 

Առաջարկվել է սննդամթերքի 
վաչառք իրականացնող 
առևտրի օբյեկտի 
աշխատողներին ապահովել 
աշխատանքային 
արտահագուստով՝ ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան:առանձնա
ցնել սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների 
վաճառքի բաժինները ըստ 
ապրանքախմբերի 

          20 օր 



արտաքին 
հատկանիշների և 
ժամկետների 
պահպանվում է, սակայն 
սննդամթերքի վաճառքով 
զբաղվող առևտրի 
օբյեկտի աշխատողները 
աշխատանքային 
արտահագուստ չունեն 

 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Համայնքի զինապարտների գրանցամատյանների 
առկայություն: 

  

Համայնքում   
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան  
չի  վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին  

կետի պահանջը,  
համաձայն  որի,  

համայնքի  ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20 օր: 



2. Համայնքի զինապարտների գրանցամատյանները 
վարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

 

Համայնքում   
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան  
չի  վարվում: 

Չի  կատարվել 
«Տեղականի  

ինքնակառավարման  
մասին» ՀՀ  օրենքի 36-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի  1-ին  

կետի պահանջը 
համաձայն  որի,  

համայնքի  ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 

զինապարտների 
գրանցամատյան 

Օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով  

վարել  համայնքի  
զինապարտ  

քաղաքացիների  
հաշվառման  

գրանցամատյան: 

Մինչև՝ 20 օր: 

. 
ՀՀ   ԿՈՏԱՅՔԻ   ՄԱՐԶ 

 
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի <<Վարչական հսկողության 2014 

թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին>> N159-Ա հրամանի համաձայն 2014 թվականի առաջին 
եռամսյակում նախատեսվել և իրականացվել է վարչական հսկողություն ՀՀ Կոտայքի մարզի թվով 6 համայնքներում: 

 
 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ  
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը 

Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Առկա են աղբահանության 
սխեմաները, համաձայն 
որոնց իրականացնում են ոչ 
վնասակար թափոնների 

 V  Ավագանու որոոշմամբ 
հաստատված 

աղբահանության 
սխեման և 

Ավագանու որոոշմամբ 
աղբահանության սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխանեցնել 

ժամկետ` 20 օր 



հավաքումը՝ սպառման 
թափոնների փոխադրումը 
(աղբահանությունը): 

ժամանակացույցը 
ամբողջությամբ չի 
ընդգրկում օրենքով 

սահմանված դրույթները 
 

,,Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
մսաին.. ՀՀ օրենքի և ՀՀ  
առողջապահության 
նախարարի 22.12.2009թ. 
թիվ 25-Ն հրամանի 
պահանջներին 

 
2. Առկա են կոնտեյներների 
կափարիչները,   որոնք 
1) պարունակում են 
աղբահանության 
ընկերության հասցեն կամ 
անվանումը կամ ծածկագիրը, 
2) ունեն մաքրման և 
ախտահանման                    
ենթակա հարթ մակերեսներ:    

 v  1)Համայնքում 
կոնտեյներների ոչ բոլորի 
վրա են մակնշված 
աղբահանության 
ընկերության հասցեն 
կամ անվանումը կամ 
ծածկագիրը 
2) որոշ տեղերում 
բացակայում են 
մաքրման և 
ախտահանման ենթակա 
հարթ մակերեսները 

խնդիր դնել 
աղբահանություն 

իրականացնող ընկերության 
առջև մակնշելու 
կոնտերնեյները  

2) խնդիր դնել 
աղբահանություն 
իրականացնող ընկերության 
առջև ապաւհովելու 
մաքրման և ախտահանման    
ենթակա հարթ 
մակերեսների 
առկայությունը 

ժամկետ` 20 օր 
 
 
 
 
 
 
 

ժամկետ` 20 օր 

8. Աղբահավաք 
կոնտեյներները 
ախտահանված են 
համապատասխան 
ախտահանիչ լուծույթներով 
(ամիսը 1 անգամ 
հաճախականությամբ)  

  V աղբահավաք 
կոյնտերները  

ախտահանված չեն 
համապատասխան 

ախտահանիչ 
լուծույթներով (ամիսը 1 

անգամ 
հաճախականությամբ) 

խնդիր դնել աղբահանող 
ընկերության առջև 

կոյնտերները  ախտահանել 
ամիսը մեկ անգամ 

հաճախականությամբ, ՀՀ 
Առողջապահության 

նախարարի 22.12.2009թ.N 
25- Ն հրաման 

ժամկետ` 20 օր 

20. Աղբատար 
փոխադրամիջոցների հետ 
առկա են.  
1)  փակ թափքեր,  
2)  աղբաջրերը հավաքող 
համակարգ, 
3) կողքից կամ հետնամասում 
կոնտեյներները բեռնող 
հիդրավլիկ սարք,  

 V  Աղբատար 
փոխադրամիջոցների 
հետ առկա են փակ 
թափքերը և 
կոյնտերները բեռնող 
հիդրավլիկ սարքերը, 
սակայն բացակայում են 
աղբաջրերը հավաքող և 
կոյնտերները լվանալու 

Խնդիր դնել 
աղբահանություն 
իրականացնող 
կազմակերպության առջև 
տեղադրելու  աղբաջրերը 
հավաքող և կոյնտերները 
լվանալու համակարգերը 

 ՀՀ Առողջապահության 
նախարարի 22.12.2009թ.N 

ժամկետ` 20 օր 



4) կոնտեյներները լվանալու 
համակարգ: 

համակարգերը 
 

25- Ն հրաման 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Բնակչության 
տարահանման պլանավորում 
և կազմակերպում. 
Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ ստեղծված 
համայնքային տարահանման 
հանձնաժողով, 
տարահանման 
հանձնաժողովի 
հաստատված 
կանոնադրություն, 
տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակված տարահանման 
պլան 

  
 
V 

Համայնքի 
ղեկավարի 

15.08.20013թN 
111-Ա որոշմամբ 

ստեղծվել է 
տարահանման 
հանձնաժողով 

 Տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից
մշակված չէ տարահանման
պլան, չի կատարվել 
<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>>
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի
1-ին մասի <<դ>> կետի,
<<Արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության 
պաշտպանության մասին>>
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի
պահանջները: 
Համայնքի ղեկավարը
իրականացնում է համայնքի
բնակչության, նյութական եւ
մշակութային արժեքների
տարահանումը, 
բնակչության 
պատսպարումը եւ
անհատական 
պաշտպանության 
միջոցներով ապահովումը: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման

 պլան: 

20 օր 

2. Տարահանված    Միջոցառումների պլան Առաջարկվում է սահմանված  



բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 

 
 

V 
  

չունեն հաստատված, չի
կատարվել 

<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի

1-ին մասի <<g>> կետի 
պահանջը` 

համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի

քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների 
պլանավորումը և 

իրականացումը. համաձայն 
ՀՀ Կառավարության 
24.06.2010թ.  N 824 

որոշման: 

կարգով  
հաստատել միջոցառումների 

պլանը: 
/ ՀՀ Կառավարության 

24.06.2010թ.  N  824 որոշում, 
կետ 3:/ 

       20օր 

3. Բնակչության 
պատսպարման 
իրականացում. 
Պաշտպանական 
կառույցներում բնակչության 
պատսպարման համար 
նախապես մշակված և 
հաստատված ամրագրման 
պլան, պաշտպանական 
կառույցներով չապահովված 
բնակչությանը պատսպարելու 
նպատակով՝ պարզագույն 
թաքստոցների կառուցման 
համար համայնքի ղեկավարի 
կողմից հաստատված պլան 
 

 V 
 

Հաստատվել է 
համայնքի 
ղեկավարի 

09.12.20013թN 
175-Ա որոշմամբ 
/2-րդ կետ, 6-րդ 

ենթակետ/:  

 
 
 
 

Պլանը դեռևս 
համաձայնեցված չէ 

մարզային փրկարարական 
վարչության հետ: 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

համաձայնեցնել մարզային 
փրկարարական վարչության 

հետ: 

 

       10օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում բնակչության 
պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

 
 

20 օր 



իրավիճակների 
նախարարության  
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ 
համաձայնեցված, 
համապատասխան 
պետական կառավարման 
տարածքային մարմնի 
ղեկավարի կողմից 
հաստատված ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների   պլան 

համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում 
մշակում են՝ ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների 
պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ և 
ներկայացնում 
համապատասխան 
պետական 
կառավարման 
տարածքային մարմնի 
ղեկավարի 
հաստատմանը:  

5. Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում գործողությունների 
պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման 
մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 7-րդ 
կետի պահանջը` 
համաձայն որի 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն պետք 
է ներկայացնեն 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

20 օր 



պլանների 
համակողմանի 
ապահովման մասին 
հայտեր:  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ 
մշակված՝  ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
պետի հետ, սահմանամերձ 
գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան 
զինվորական կայազորի 
պետի հետ համաձայնեցված, 
ՀՀ համայնքի ղեկավարի 
կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշտված ՀՀ համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ծառայության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան 

 
 

V 
 

Հաստատված է 
համայնքի 
ղեկավարի 

09.12.2013թ. 
 N 175-Ա   

որոշմամբ: 
    
 

 Պլանը դեռևս 
համաձայնեցված չէ 

մարզային փրկարարական 
վարչության հետ: 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

համաձայնեցնել մարզային 
փրկարարական վարչության 

հետ: 

 

       10օր 

 1. Համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային հետևյալ 
ծառայությունները. 

 
 
 
 
 

  
 
 
V 
 

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային  
ծառայություններ դեռևս 
չեն ստեղծվել, չունեն 
նաև քաղաքացիական 

Առաջարկվում է իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 

գործառույթներ: 

 
 

20 օր 



1) կապի և 
ազդարարման, 

2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և 

լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և 

կենդանիների 
պաշտպանության, 

8) հասարակական 
կարգի պահպանման, 

9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 

10) կոմունալ-
տեխնիկական՝ 
    բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
ծառայությունների 
հաստատված 
կանոնադրություններ 

պաշտպանության 
համայնքային 
ծառայությունների 
հաստատված 
կանոնադրություններ: 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 10-ի N 
384-Ն որոշման պահանջը:

1. Համայնքների 
ղեկավարների կողմից ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզի առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012

N1351-Ն որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի և 3-
րդ կետի 1-ին ենթակետի  
/5-րդ կետ 1-ին ենթակետ/ 

պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված խախտումը` 
ՀՀ մարզերի և համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք է 
համայնքի ղեկավարը  ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն ներկայացնի 

սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումների հայտը, որի 
հիման վրա կատարվում են 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

20 օր 



աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 

սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզ: 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չի կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012

N1351-Ն որոշման 1-ին 
կետի 2-րդ ենթակետի և  

3-րդ կետի պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված խախտումը: 

30 օր 

     

Բնապահպանության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Համայնքի վարչական 
սահմաններում 
տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 v  Համայնքի ղեկավարի 
կողմից թերի է կազմված  

տարածքների 
սանիտարական 

մաքրման սխեմաները 

ընդունել ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
համապատասխան որոշում 

տարածքների 
սանիտարական մաքրման  
սխեմաների վերաբերյալ, 

,,Թափոնների մասին .. ՀՀ 
օրենք հոդված 11 

ժամկետ`~20 օր 

 
                     

Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

Հայտնաբերված 
խախտումները 



հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 

  
        
           V  

      
 
 

Թերի է կատարվել 
ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  առևտրի 9  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն 
օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի 
մոտակայքում տեղակայված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին 
տեղեկացնող, ինչպես նաև 
գտնվելու տեղի վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 
 
 

        V        

Համայնքի 
տարածքում 
գործում է /ստ. 
ժամանակ./ մեկ 
հեղուկ վառելիքի 
մանրածախ 
առևտրի կետ, որը 
ապահովված չէ 
անհրաժեշտ 
ցուցանակներով: 
չի կատարվել 
<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 4-րդ  
հոդվածի 7-րդ 
մասի պահանջը` 
մանրածախ 
առևտրի կետերը 
պետք է 
ապահովված 
լինեն մուտքի 
մոտակայքում 
տեղակայված 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող ցուցանակով: 
 

Ժամկետ 20 օր:  



վճարովի կամ 
անվճար 
հասարակական 
զուգարանների 
առկայության 
մասին 
տեղեկացնող, 
ինչպես նաև 
գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող 
ցուցանակով: 

6.Առևտրի իրականացման վայրը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

 
 

 
 

           

 
 

       V 
           

Առևտրի 
իրականացման 
վայրը 
ապահովված չէ 
սահմանած  
ցուցանակներով:  
Չի կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը:  

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
  

Ժամկետ 20 օր:  

21.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերում հեղուկ 
վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
վաճառքը թույլատրվում է 
իրականացնել ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
տեխնիկական պահանջներին 
համապատասխանող 
սարքավորումներով և 
գործարանային արտադրության 
ավտոցիստեռններով 

   
V 

 

Համայնքի 
տարածքում 
գործում է հեղուկ 
վառելիքի մեկ 
մանրածախ կետ, 
որը ապահովված 
չէ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
տեխնիկական 
պահանջներին 
համապատասխա
նող 
սարքավորումներո
վ 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

      20 օր 



22.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերից դուրս հեղուկ 
վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 
վաճառքն ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով արգելվում 
է, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
ցանկում ընդգրկված 
սահմանամերձ և բարձրլեռնային 
բնակավայրերի 

 
        

  
          V  

   

29.Հանրային սննդի օբյեկտը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

        V 
/Պահպանված է 
14 հանրային 
սննդի 
օբյեկտում/ 

    V 
/Թերի է 
պահպանված 19 
հանրային 
սննդի 
օբյեկտում/ 

 
 

Թերի է կատարվել 
ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը:  

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  հանրային 
սննդի 33  օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

30.Հանրային սննդի 
աշխատողներից` բարմենը, 
խոհարարը, հրուշակագործը, 
մատուցողը պետք է ունենան ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական կրթության կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին 
դիպլոմ կամ վկայական: 
Մասնագիտական 
պատրաստվածության ծրագրերը 
համաձայնեցվում են կրթության, 
ինչպես նաև առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտների 

        
 

 
 
        V  

 
           

 Ոչ բոլոր 
մատուցողները  
ունեն ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխա
ն 
մասնագիտական 
կրթություն կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածութ
յան մասին դիպլոմ 
կամ վկայական: 
Թերի է կատարվել 
<<Առևտրի և 

Ապահովել  ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջները: 

    20 օր 



համապատասխան լիազոր 
մարմինների հետ: 

ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 12-րդ  
հոդվածի 6-րդ 
մասի պահանջը: 
 
 

35. ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում ոգելից և 
ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և 
զվարճանքի օբյեկտներում` 
ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների 
և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման և բացօթյա առևտուր 
կազմակերպելու համար 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
տրված թույլտվություն:  

 
 

        

      
 
       V    

 Ստուգվող 
ժամանակահատվ
ածում 
թույտվություններ 
տվել են, սակայն 
թերություններով և 
բացթողումներով, 
մասնավորապես 
չկա համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումը: Չի 
կատարվել ՀՀ 
կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 
843-Ն որոշման  
պահանջը: 

Առաջարկվում է առևտրի 
օբյեկտներում վաճառքի 
թույլտվությունները տալ  
բացառապես 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
հստակեցնել, 
կանոնավորել  
թույլտվությունների  
տրման վերաբերյալ 
հաշվառումը  
/ՀՀ Կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 843-Ն 
որոշում/:  

      Տարվա   
 
   ընթացքում: 

36.ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում` առևտրի, 
հանրային սննդի, զվարճանքի, 
շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման 
օբյեկտներին, բաղնիքներին 
(սաունաներին) և խաղատներին 
ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու 
համար համայնքի ղեկավարի 
կողմից տրված թույլտվություն:  

 
 
 
 

 
 
 

        V 

 
          

 Ժամը 24.00-ից 
հետո աշխատելու` 
համապատասխա
ն 
թույլտվությունների 
տրամադրումները
ը չեն  
համապատասխա
նում ՀՀ 
կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 
962-Ն որոշմամբ 
սահմանված 
կարգի  
պահանջներին: 

Առաջարկվում է  
թույլտվությունների 
տրամադրումները 
կատարել  
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով : 
/ՀՀ Կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 962-Ն 
որոշում/: 

      Տարվա   
ընթացքում: 



 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության 

մարզպետների կողմից իրականացվող 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպան 

ված է 
Թերի է 

պահպան 
ված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Համայնքի ավագանու կողմից 

հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի 
առկայություն: 

           V  
 

 Համայնքի 2013-2016 թթ 
քառամյա զարգացման 
ծրագիրը հաստատվել է 
ավագանու 14.12.2012. թ. 
թիվ 38-Ն ոորոշմամբ, 
թերություններով:        
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 53-րդ 
հոդված/    

        Առաջարկվում է այն 
համապատասխանեցնել 
սահմանված ձևին: 

         

       20 օր 

6. համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

        V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետի պահանջը` համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
10-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասի` կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 
ավագանու 
սահմանած կարգով: 

     20 օր 

7. Համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 

      V  Չի կատարվել  
<<Տեղական 

Առաջարկվում է օրենքով 
սահմանված կարգով 

 
20 օր 



վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ 
կետի պահանջը` համայնքի 
ավագանին որոշում է 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը.:   

որոշել համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատրության չափը, 
համաձայն` <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 27-րդ 
հոդվածի: 
 

9. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած` բյուջետային 
հիմնարկների և ոչ 
առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների 
թեկնածուներին 
համաձայնություն տալու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

         V 
/Ավագանու 

21.02..2013թ. 
թիվ 14 
որոշում:/  

 Նշված որոշումով 
ավագանին հաստատել է  
ՀՈԱԿ-ի տնօրենի 
պաշտոնում: Չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
15-րդ կետի պահանջը` 
ավագանին իր որոշմամբ 
համաձայնություն է 
տալիս համայնքի 
ղեկավարի 
ներկայացրած` 
բյուջետային 
հիմնարկների և ոչ 
առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների 
թեկնածուներին: 

     Առաջարկվում է ՀՈԱԿ –
տնօրենի նշանակումը 
իրականացնել 
օրենսդրութամբ 
սահմանված կարգով:  

         20 օր 

17. Աշխատակազմի և 
բյուջետային հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ 
օրենքով սահմանված 
դրույքաչափերին 
համապատասխան) 

        V 
/Ավագանու 
21.03.2013թ. թիվ 
20, որոշումով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
կանոնադրությու
նը, բյուջետային 
հիմնակներ 
չունեն: Ամեն 

  Պետք է նշել, որ  
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի  
կանոնադրությունը 
հաշվառված է ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության` 
իրավաբանական 
անձանց պետական 
ռեգիստրի կողմից, 

      Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
լուծել 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ 
համայնքային 
կառավարչական 
հիմնարկի  կնիքի հարցը: 

       20 օր 



հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

տարի 
ավագանու 
որոշումներով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ
ի քանակը, 
հաստիքացուցա
կը և 
պաշտոնային 
դրույքաչափերը:  

սակայն մինչև ստուգման 
օրը լուծված չէ 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ 
համայնքային 
կառավարչական 
հիմնարկի  կնիքի հարցը: 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

          
 

     V           Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
33-րդ կետի պահանջը` 
ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական  
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

       Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

         20 օր 

26. Համայնքի ավագանու 
առնվազն երկու ամիսը մեկ 
անգամ կայացած նիստերի 
արձանագրությունների 
առկայություն: 

               
            
  

         V      րձանագրությունները 
ստորագրված չեն 
ավագանու անդամների 
կողմից, չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 30-
րդ հոդվածի, 3-րդ մասի 
1-ին կետի պահանջը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարը 
ապահովում է համայնքի 
ավագանու նիստերի 

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
արձանագրությունները 
համապատասխանեցնել 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի հոկտեմբերի 6-
ի նիստի  N 39 
արձանագրային որոշմամբ 
հաստատված` ՏԻՄ-երի 
կողմից ընդունվող 
փաստաթղթերի 
նախագծերի մշակման 
մեթոդական ուղեցույցի 7-

      20 օր 



նախապատրաստումը 
արձանագրումը և 
նիստին ներկա 
ավագանու անդամների 
կողմից 
արձանագրության 
վավերացումը:  

րդ կետի պահանջներին:    

27. Համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգի 
ձևավորման գործընթացում 
ՏԻՄ օրենքի պահանջների 
պահպանման 
առկայություն: 

          
            

       V          Թերի են կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-
րդ և 15-րդ հոդվածների 
պահանջները: 

 Պետք է նշել, որ 
հիմնականում գումարվել 
են արտահերթ նիստեր 
/ՏԻՄ հ.11, մաս 2/: 

      Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 
/Սահմանել հերթական 
նիստերի գումարման 
ժամանակացույց/: 

Տարվա ընթացքում: 

29. Համայնքի ավագանու 
անդամի ավագանու 
նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

                    
         V 

 Ավագանու  նիստերին 
ներկայացած և 
քվեարկությանը 
մասնակցած ավագանու 
անդամների  
գրանցումները   չեն 
կատարվել:   Չի 
կատարվել ավագանու 
կանոնակարգի /կետ 7, 
ենթակետ 1, 2/ պահանջը` 
նիստը սկսելուց առաջ  
աշխատակազմի 
քարտուղարն անց է 
կացնում նիստին 
ներկայացած և 
քվեարկությանը 
մասնակցած ավագանու 
անդամների գրանցում, 
գրանցումները արվում են 
հատուկ մատյանում, 
որտեղ նշվում է նաև 

     Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
իրականացնել ավագանու 
անդամների նիստերի 
մասնակցության 
գրանցումներ:  

 

 
 
        20 օր 



նիստից ավագանու 
անդամի բացակայելու 
պատճառը: 

 
32. Համայնքի ավագանու 

անդամի իր 
մասնակցությամբ 
ընդունված 
փաստաթղթերում 
ստորագրության 
առկայություն: 

         
         

           V 
/տես` կետ 26/ 

    

1.Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար 
համայնքի յուրաքանչյուր մասի 
բնակչի համար մատչելի 
տեղերում հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով ավագանու 
հերթական նիստից առնվազն 
յոթ օր առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի վերաբերյալ: 

               V 
 

         Համայնքում առկա է 
մեկ ցուցատախտակ 
քաղաքապետարանի 
շենքում: /Համայնքի 
բնակչության թիվը մոտ 
1600 մարդ է: Չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 121-
րդ հոդվածի  պահանջը: 

       Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենքով սահմանված 
գործառույթներ: 
Անհրաժեշտ է 
համայնքի 
տարածքում, 
սահմանված կարգով, 
տեղադրել առնվազը 
մեկ ցուցատախտակ: 

           15 օր 

6. Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

 

                   
       V 

       Աշխատակազմի 
գործավարության կարգ 
չունեն հաստատված, չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
3-րդ կետի  պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը: 

        Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով` 
համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ, հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգ:  

       15 օր 

7. Համայնքային ենթակայության             V    Պետք է նշել, որ            Առաջարկվում է            20 օր 



բյուջետային հիմնարկների 
և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
ստեղծման, 
վերակազմակերպման կամ 
լուծարման մասին որոշման 
նախագիծերը ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացված լինելու 
առկայություն: 

     Ավագանու 
23.01.2013թ. 
թիվ 07 
որոշումով 
ստեղծվել է 
<Ծաղկաձորի 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն> 
ՀՈԱԿ-ը:/Տես. 
նաև 1-ին մաս 
կետ 8/: 

համայնքում գործել է 
/մինչև 2013թ./ 
<Ծաղկաձոր սերվիս> 
ՓԲԸ, որի լուծարման 
կամ գործունեության 
ժամանակավոր 
դադարեցման մասին 
իրավական ակտերը 
բացակայում են: /Տես. 
նաև 1-ին մաս կետ 8/: 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
լուծել <Ծաղկաձոր 
սերվիս> ՓԲԸ-ի 
իրավական 
կարգավիճակը: 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-
րդ հոդված, 1-ին մաս, 6-
րդ կետ:    

9. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացված 
առաջարկության 
առկայություն: 

                             V  
/Տես. նաև 1-

ին մաս 
կետ 24/: 

         Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
10.1-րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ: 

       Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը` 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

         20 օր 

16. ** Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով 
վարում: 

                 
         

          V       Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրներ օրենքով 
սահմանված կարգով չեն 
վարվում: Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ 
տարվա 
ավարտը: 



րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
19-րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրներ: 

18. օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
բնակիչների հաշվառման 
իրականացում: 

                                 V        Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
2-րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է 
համայնքի բնակիչների 
հաշվառումը: 

       Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

 

19. Օրենքով սահմանված 
կարգով քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպում:  

                 V  
    
/քաղաքացինե
րի 
ընդունելությա
ն 
կազմակերպմ
ան  որևէ 
փաստաթուղթ 
չներկայացվեց
/ 
 

Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
4-րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
կատարում է 
քաղաքացիների 
ընդունելություն, օրենքով 
սահմանված կարգով 
քննության է առնում 
քաղաքացիների 
առաջարկությունները, 
դիմումներն ու բողոքները 
և ձեռնարկում է 
միջոցներ:  

      Առաջարկվում է 
օրենքով սահմանված 
կարգով իրականացնել 
քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպում:/Հաստատ
ել ընդունելության կարգ, 
վարել գրանցումների 
մատյան:/ 

     15 օր 



22. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ տեղական 
ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ 
իրականացնելու համար 
կատրված աշխատանքների 
առկայություն: 

              
  

         
         V 

        Ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ 
իրականացնելու`  
կատարված 
աշխատանքների  մասին 
փաստեր և փաստաթղթեր 
չներկայացվեցին: Չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 3-
րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 

կազմակերպում է տեղական 
ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի զարգացման 
ծրագրերի և տարեկան 
բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 3-
րդ կետ/ 

    20 օր 



քննարկումներ, դրանց 
վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը և 
ներկայացումը 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի 
հեղինակներին. 

1. Օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագիրը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացված լինելու 
առկայություն: 

                        V  
/Տես. նաև 1-ին 

մաս կետ 
2/: 

 Համայնքի 2013-2016 թթ 
քառամյա զարգացման 
ծրագիրը հաստատվել է 
ավագանու 14.12.2012. թ. 
թիվ 38-Ն ոորոշմամբ, 
թերություններով և 
բացթողումներով: 

        Առաջարկվում է այն 
համապատասխանեցնել 
սահմանված ձևին: 

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 53-
րդ/   

       20 օր 

 



Հողօգտագործման բնագավառ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
13. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության համար 
նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
քաղաքաշինական, բնապահպանական և այլ 
բնույթի պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը (կողմնորոշումը, 
թեքությունը, բարեկարգման վիճակը, 
հաղորդակցուղիների և իրացման ենթակա 
կառույցների առկայությունը), շինարարության 
uկզբի և ավարտի ժամկետները: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
       v 

 
 
 
 
Սահմանված 
կարգով չի 
տրամադրվել 
ճարտարապետ
ահատակա-
գծային 
առաջադրան-քի 
նախագիծը ՀՀ 
կառավարու-
թյան 
12.04.2001թ. 
թիվ286 
որոշմամբ 
հաստատված 
կարգի 23-րդ 
կետի գ 
ենթակետի 
պահանջին 
համապատաս-
խան 

  



14. Աճուրդի արդյունքների ամփոփումից հետո 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 12-
oրյա ժամկետում աճուրդի կազմակերպիչը 
հաղթողին տրամադրում է հողամաս 
տրամադրելու վերաբերյալ լիազոր մարմնի 
որոշումը, օտարման պայմանագիրը, օտարված 
հողամասի հատակագիծը, իսկ 
քաղաքաշինական գործունեության համար 
նախատեuվող հողամաuերի համար նաև` 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը: 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
       v 

Սահմանված 
կարգով չի 
տրամադրվել 
ճարտարապետ
ահատակա-
գծային 
առաջադրան-քի 
նախագիծը ՀՀ 
կառավարու-
թյան 
12.04.2001թ. 
թիվ286 
որոշմամբ 
հաստատված 
կարգի 23-րդ 
կետի գ 
ենթակետի 
պահանջին 
համապատաս-
խան 

  

 
                     

Մշակույթի բնագավառ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպան-ված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպան-ված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող 
միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

 V   Ունեն 
միջոցառումների 

մշակված  ծրագրեր 
միայն 2013-14 թթ 

համար: Ծրագրերը 
հաստատված չեն 

Առաջարկվում է 
միջոցառումների ծրագրերը 

այսուհետ հաստատել 
սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի 
որոշումով, ստեղծել 

20 օր 



համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումով: 

իրականացված 
միջոցառումների մասին 

փաստաթղթեր և 
արխիվացնել  

քաղաքապետանի 
աշխատակազմում: 

5. Ավանդական տոների, ծեսերի, 
ուխտագնացությունների, 
զանգվածային միջոցառումների 
կազմակերպման աջակցում 

 
 

 V  Միջոցառումների 
կազմակերպման,  

աջակցման և  
իրականացման 

մասին փաստերը 
բացակայում են: 

Առաջարկվում է 
իրականացված 

միջոցառումների մասին 
փաստերը /ստեղծել/ պահել  

քաղաքապետարանի 
աշխատակազմում: 

20 օր 

6. Հայ մշակույթի և արվեստի, 
հասարակական-քաղաքական 
գործիչների և մշակութային 
նշանավոր իրադարձությունների, 
հոբելյանների  կազմակերպման 
աջակցում 

 
 

 V  Միջոցառումների 
կազմակերպման,  

աջակցման և  
իրականացման 

մասին փաստերը 
բացակայում են:  

  

10. Պատմամշակութային 
հուշարձանների պահպանության 
ոլորտում աջակցում պետական 
սեփականություն համարվող 
պատմամշակութային 
հուշարձանների պահպանությանն 
ուղղված միջոցառումներին  

 
 
 

 V  
  

Պատմամշակութայի
ն հուշարձանների 
պահպանության,  

պետական 
սեփականություն 

համարվող 
պատմամշակութայի
ն հուշարձանների 
պահպանությանն 

ուղղված 
միջոցառումներին  

աջակցման հիմքեր և 
փաստաթղթեր չեն 

ներկայացվել: 

  

     
                   

Պաշտպանության բնագավառ 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանները վարվում են 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

 
 

   
 
           V  

 Մատյաններում 
առկա են որոշ 
բացթողումներ 

Աաջարկվում է 
զինապարտների գրան-

ցամատյանները վարումը 
իրականացնել  ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով` 
սահմանված 

ժամկետներում: 

20 օր 

6. Զորահավաքի կազմակերպմանը 
մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված՝ 
փաստերի առկայություն: 

  V  Զորահավաքի 
կազմակերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է 
զորահավաքի 

կազմակերպմանը մաս-
նակցության վերաբերյալ 
փաստերը, սահմանված 

կարգով, պահել 
աշխատակազմում: 

 

7. Վարժական հավաքների կազմա-
կերպմանը մասնակցության վերա-
բերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված փաստերի 
առկայություն: 

 
 

 V  Վարժական 
հավաքների կազմա-

կերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է 
վարժական հավաքների 

կազմակերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ փաստերը, 
սահմանված կարգով, 

պահել 
աշխատակազմում: 

 

9. Քաղաքացիական 
պաշտպանության մարմինների 
գործունեությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն: 
 

      V   
  

 Համայնքի ղեկավարի
09.12.2013թ. 

 N 175-Ա   որոշմամբ 
հաստատվել է 

քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլան, սակայն այն 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

համաձայնեցնել 
մարզային 

փրկարարական  
վարչության հետ:  

10 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 համաձայնեցված չէ 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մարմինների հետ: 

10.Զինծառայողների ընտանիքների 
սոցիալական պաշտպանվածության 
բարելավմանը աջակցության վե-
րաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն:  

   V  Զինծառայությունից 
արձակվածների, 

պատերազմի 
վետերանների 
սոցիալական 

խնդիրների լուծման 
վերաբերյալ 
համայնքի 
ղեկավարի 

որոշումներ և 
փաստեր չեն 

արձանագրվել: 

   

15. ՏԻՄ-ի կազմում 
զորահավաքային մարմին 
ստեղծելու մասին որոշման 
առկայություն: 

              V 
 

ՏԻՄ-ի կազմում 
զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու 
մասին որոշում 
դեռևս չունեն:  

 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

ստեղծել ՏԻՄ-ի կազմում 
զորահավաքային մար-
մին և այն հաստատել  
համայնքի ղեկավարի 

որոշմամբ: 

15 օր 

16. ՏԻՄ-ի կազմում 
զորահավաքային մարմնի 
կանոնադրության առկայություն: 

              V 
  

Չունեն նաև 
զորահավաքային 

մարմնի 
կանոնադրություն: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

հաստատել  
զորահավաքային 

մարմնի 
կանոնադրություն: 

15 օր 

 



Քաղաքաշինության բնագավառ  
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
կառուցապատման նպատակով 

տրամադրած հողամասերն 
ապահովված են ինժեներական 

ենթակառուցվածքի գծերով 

 V  Ինժեներական 
ենթակառուցվածքներ

ը բացակայում են 

Անցկացնել 
ինժեներական ցանցեր 

20 օր 

Համայնքի քաղաքաշինական 
մատյաններում հաշվառվում և 

մուտքագրվում են` 

  V Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
հաշվառվում և 

մուտքագրվում չեն 
իրականացվում` 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

1) համայնքի տարածքում 
ընդգրկված քաղաքաշինական 
գործունեության օբյեկտների` 
անշարժ գույքի միավորների, 
գործառական տարածքների, 

քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 

կարգավորման օբյեկտների և 
բնակավայրերի 

քաղաքաշինական անձնագրերը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է չի 

վարվում 
քաղաքաշինական 

կադաստր 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական 

անձնագիրը. 

   
V 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

3) քաղաքաշինական 
գործունեություն իրականացնելու 

նպատակով համայնքի 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 

20 օր 



վարչական սահմաններում 
ընդգրկված հողամասերի 

նպատակային և գործառական 
նշանակության 

փոփոխությունները. 
4) կառուցապատողներին տրված 

ճարտարապետա 
հատակագծային 

առաջադրանքները. 

բացակայում է իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

5) շինարարության և քանդման 
թույլտվությունները. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

6) ավարտված շինարարության 
շահագործման փաստագրման 

ակտերը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

7) տվյալներ համայնքի 
տարածքում իրականացված 

տեղագրագեոդեզիական 
հանույթների և 

ինժեներաերկրաբանական 
ուսումնասիրությունների մասին. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

8) տեղեկություններ համայնքի 
տարածքի համար մշակված 

քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի մասին: 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել 
հաշվառում և 
մուտքագրում   

20 օր 

9) համայնքի գոտևորման 
նախագծի կազմում կամ 

առանձին փաստաթղթի տեսքով 
մշակված է համայնքի 

քաղաքաշինական 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 



կանոնադրությունը 
10) քաղաքաշինական 

կանոնադրության դրույթները չեն 
հակասում հաստատված 

ծրագրային փաստաթղթերի 
դրույթներին, ներդաշնակ են 

բնակավայրում պատմականորեն 
ձևավորված ճարտարապետական 

ոճին 
 
 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 

Համայնքում իրականացվող նոր 
կառուցապատումը համահունչ է 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությամբ սահմանված 

դրույթներին 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 

ՃՀԱ-ում հստակ նշված են 
հաշմանդաների համար կառույցի 

հարմարեցված լինելու 
վերաբերյալ պահանջները 

 V   ՃՀԱ-ում հստակ նշվի 
հաշմանդաների համար 
կառույցի հարմարեցված 

լինելու վերաբերյալ 
պահանջները 

 

Ապահովվում է քաղաքաշինական 
ծրագրերի ու նախագծերի 

հրապարակման և ցուցադրման  
համար ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված 15-օրյա ժամկետը 

V    Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 

21-ի N 812 և 1998 
թվականի հոկտեմբերի 
28-ի N660 որոշումների 

պահանջներին 
հաստատված 

գոտեվորման նախագծի 
առկայության դեպքում 

հասարակության 
լրացուցիչ իրազեկում չի 

պահանջվում 

20 0ր 

1. ավարտված շինարարության 
շահագործման ընդունումը  

փաստագրվում է` շահագործման 
ակտի ձևակերպմամբ, 

 V   ավարտված 
շինարարության 
շահագործման 

ընդունումը  

20 օր 



կառուցապատողի կողմից 
ներկայացված դիմումի և 

դիմումին կից փաստաթղթերի 
հիման վրա 

2. (դիմումին կցվող 
փաստաթղթերն են`  

1) ընդունող հանձնաժողովի 
կողմից շահագորշման ակտը կամ 

երկկողմանի շահագործման 
ակտը.  

2) երկկողմանի շահագործման 
ակտի դեպքում` տարածքային 

բաժնի, շահագրգիռ պետական 
մարմինների և շահագործող 

կազմակերպությունների դրական 
եզրակացությունները.  

3) կատարողական 
փաստաթղթերի ցանկը.  
4) շահագործման ակտի 

ձևակերպման համար «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» 

ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
վճարի մուծումը հավաստող 

անդորրագիրը:  

փաստագրվեն 
կատարողական 
փաստաթղթերի 

առկայության դեպքում 

Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 

  

V 

Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի 

վարումը և  
գերեզմանի 
վկայականի 

տրամադրումը չի 
իրականացվում (ՀՀ 

կառավարության 
2006 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում 

հավելված N1, կետ 9) 

Իրականացնել 
թաղումների և 

գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի 

վարումը և  գերեզմանի 
վկայականի 

տրամադրումը  (ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 

հավելված N1, կետ 9) 

20 օր 

Հուղարկավորությունների հետ   V Հուղարկավորությունն  Հաստատել 20 օր 



կապված մատուցվող վճարովի և 
անվճար ծառայությունների 
ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 12,13) 

երի հետ կապված 
մատուցվող վճարովի 

և անվճար 
ծառայությունների 

ցանկ չի հաստատվել 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում 

հավելված N1, կետ 
12,13) 

հուղարկավորությունների 
հետ կապված 

մատուցվող վճարովի և 
անվճար 

ծառայությունների ցանկը 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 

որոշում հավելված N1, 
կետ 12,13) 

Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագծերի 
մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  V Յուրաքանչյուր 
գործող 

գերեզմանատան 
համար 

գերեզմանատների 
հողերի 

օգտագործման 
հատակագծերը 
մշակված չեն  

 31.12.2014թ. 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնների տեղադրումը և 
գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 15,16) 

 V  Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները 

բացակայում են 

 20 օր 

Վճարովի հիմունքներով 
տրամադրվող գերեզմանների 
հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N7, կետ 8 

  V Վճարովի 
հիմունքներով 
տրամադրվող 
գերեզմանների 
հողատարածքի 
արժեքներ չեն 

սահմանվել (ՀՀ 

Սահմանել վճարովի 
հիմունքներով 
տրամադրվող 
գերեզմանների 
հողատարածքի 
արժեքներ (ՀՀ 

կառավարության 2006 

20 օր 



կառավարության 
2006 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում 

հավելված N7, կետ 8 

թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում 

հավելված N7, կետ 8 

Բազմաբնակարան շենքերի 
պահպանումն իրականացնելու 
նպատակով, օրենքով սահ-
մանված կարգով  պարտադիր 
նորմերի շրջանակներում իրա-
կանացվող աշխատանքների 
համար անհրաժեշտ վճարների 
չափերի սահմանումը  
(ՏԻՄ օրենք, 38-րդ հոդված, կետ 
16): 

V   Համայնքում 
համատիրություն չի 

գործում 

Համայնքում ստեղծել 
համատիրություն  

31.12.2014թ. 

 
 

           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության և 
կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական տրանսպորտից 
և տրանսպորտային հաղորդակցության, կապի և 

 
 
 
 

 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Չկա համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
կարգադրություն 
հաշմանդամների 
կողմից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների 
ստեղծման մասին, 
առկա է 
հարթակներ: 

Առաջարկվում է 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունու
մ հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
21-րդ հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 

Ժամկետը սահմանել 
20 օր 



տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Հայաստանի 
Հանրապետություն
ում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 21-րդ 
հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 
օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական 
շենքերի և 
կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության
, կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

սոցիալական ենթակ
առուցվածքի 
օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական 
շենքերի և 
կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, 
կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

2.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 
22-ի N 962-Ն որոշմամբ հաստատված 
հավելվածի 4-րդ կետ՝ 
 Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների և առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց 

 V  Համայնքում 
իրականացվել է 
առանց ծնողական 
խնամքի մնացած  
երեխաների 
սկզբնական 

 
Ապահովել ՀՀ 
աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի 
նախարարի  

 
ժամկետը 20 օր 



հաշվառումը (սկզբնական, տարածքային և 
կենտրոնացված) իրականացվում է 
համապատասխանաբար խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինների (սկզբնական 
հաշվառում), Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային հաշվառում) 
և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

հաշվառում, 
սակայն չի 
պահպանվել  
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի 
նախարարի  
2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և 
կնիքված 
համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և 
կնիքված համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

 
                     

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքների բնակչության շրջանում 
անցկացված ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական և մարզական 
միջոցառումներ  

  v  /Մինչև ստուգումը/ 
Ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական և 
մարզական 

միջոցառումներ 
անկացման  մասին 

փաստաթղթերը 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
անցկացնել այդպիսի  

միջոցառումներ և 
անցկացման մասին 

փաստաթղթերը 
/հիմքերը/ պահել 

Մինչև Ընթացիկ 
տարվա ավարտը: 



չկան 
աշխատակազմում: 

աշխատակազմում: 

3. ՀՀ Նախագահի «Լավագույն 
քաղաքային մարզական համայնք», 
«Լավագույն գյուղական մարզական 
համայնք» և «Լավագույն մարզական բակ» 
մրցանակների  համար անցկացվող 
համանուն ստուգատեսներին 
ներկայացնելու նպատակով՝ 
համայնքներում նոր մարզական 
կառույցների և ֆիզիկական կուլտուրայով 
ու սպորտով զբաղվելու համար 
անհրաժեշտ պայմանների առկայություն 

  v 
 

Նման 
միջոցառումների 

անցկացման համար 
անհրաժեշտ 
պայմաններ 
ստեղծելու 

վերաբերյալ 
փաստեր չկան 

աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

նման միջոցառումների 
անցկացման համար 
ստեղծել անհրաժեշտ 

պայմաններ: 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:          

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում: 

 4. Համայնքի ղեկավարն աջակցում է  ՀՀ 
Նախագահի մրցանակի  համար 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթի կազմակերպմանն ու 
անցկացմանը՝ ընտանիքների մարզման 
համար մարզաբազաների տրամադրում, 
մրցույթի նախնական և եզրափակիչ 
փուլերին ընտանիքների փաստացի 
մասնակցություն  

  v 
 

«Լավագույն 
մարզական 

ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպման  

/ինչպես նաև 
մասնակցության/ 
աշխատանքներ 
համայնքում չեն 

կատարվել: 

Առաջարկվում է 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:  
Անցկացման 

վերաբերյալ հիմքերը, 
փաստաթղթերը պահել 

աշխատակազմում:       

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում:  

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառի իրավասու մարմինների ու 
հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությամբ ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու մարզական 
աշխատանքներ անցկացնելու և առողջ 
կենսակերպի քարոզչության 
առակայություն ԶԼՄ-ների միջոցով և 
պաստառների տեսքով 

  v 
 

 Առաջարկվում է  
ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական ու 
մարզական 

աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ 

կենսակերպի 
քարոզչության մասին 

հանրության 
տեղեկացնել ԶԼՄ-ների 

միջոցով և 
պաստառների տեսքով: 

20 օր 

 

                     

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Պետական ճանապարհային 
մարմնի հետ համաձայնեցված 
սպասարկման օբյեկտներ տեղադրելու 
համար ճանապարհի նկատմամբ 
օբյեկտի տեղադրման 
համաձայնեցման կատարման 
համապատսախանությունը 
<<Ավտոմոբիլային ճանապարհների 
մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներին: 
Համապատասխան փաստաթղթերի 
առկայությունը: 

   
       
 
 

                
                
             V  
 

Համայնքի 
վարչական 
տարածքում առկա 
են սպասարկման  
օբյեկտներ, սակայն 
աշխատակազմում 
բացակայում են 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
փաստաթղթերը: 
/<<Ավտոմոբիլային 
ճանապարհների 
մասին>> ՀՀ 
օրենք,հ14/ 

Առաջարկվում է 
սահմանված 
կարգով ստուգել 
առկա օբյեկտների` 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխան 
փաստաթղթերի 
առկայությունը և 
անհամապատասխ
անությունների 
դեպքում 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

     
 
           20 օր 

 
 
 



ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

Առողջապահության բնագավառ    
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Աղբահավաք կոնտեյներները 
ախտահանված են 
համապատասխան ախտահանիչ 
լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ 
հաճախականությամբ)  

  V աղբահավաք 
կոյնտերները  

ախտահանված չեն 
համապատասխան 

ախտահանիչ 
լուծույթներով 

խնդիր դնել աղբահանող 
ընկերության առջև 

կոյնտերները  ախտահանել 
ամիսը մեկ անգամ 

հաճածականությամբ, ՀՀ 
Առողջապահության 

նախարարի 22.12.2009թ.N 
25- Ն հրաման 

20 օր 

20. Աղբատար 
փոխադրամիջոցների հետ առկա 
են.  
1)  փակ թափքեր,  
2)  աղբաջրերը հավաքող 
համակարգ, 
3) կողքից կամ հետնամասում 
կոնտեյներները բեռնող 
հիդրավլիկ սարք,  
4) կոնտեյներները լվանալու 
համակարգ: 

 V  Աղբատար 
փոխադրամիջոցներ
ի հետ առկա են փակ 
թափքերը և 
կոյնտերները բեռնող 
հիդրավլիկ սարքերը, 
սակայն բացակայում 
են աղբաջրերը 
հավաքող և 
կոյնտերները 
լվանալու 
համակարգերը 

 

Խնդիր դնել 
աղբահանություն 
իրականացնող 

կազմակերպության առջև 
վերացնելու տեղ գտած 

թերությունները, 
Առողջապահության 

նախարարի 22.12.2009թ.N 
25- Ն հրաման 

20 օր 

 
                   

 



 
 
 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 
Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակված տարահանման 
պլան 

  
 
V 

Համայնքի 
ղեկավարի 

24.08.20013թN 
424-Ա որոշմամբ 

ստեղծվել է 
տարահանման 
հանձնաժողով 

 Տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 

մշակված չէ 
տարահանման պլան, 

չենն կատարվել 
<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

մասին>> ՀՀ  օրենքի 
14-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի <<դ>> կետի, 

<<Արտակարգ 
իրավիճակներում 

բնակչության 
պաշտպանության 

մասին>> ՀՀ օրենքի 8-
րդ հոդվածի 

պահանջները: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակել տարահանման 

 պլան: 

20 օր 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
 
V 
  

 
 

Պլանը հաստատված չէ 
համայնքի ղեկավարի 

որոշումով: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

 պլանը հաստատել համայնքի 
ղեկավարի որոշումով: 

 

       10 օր 



4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության  
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի 
հետ համաձայնեցված, 
համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 
մարմնի ղեկավարի կողմից 
հաստատված ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում գործողությունների պլան 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 

հունիսի 10-ի N 919-
Ն որոշման` 5-րդ 

կետի  և հավելված 1-
ով հաստատված 

պլանի 1-ին գլխի 3 
կետի պահանջը: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

 
 

20 օր 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 

հունիսի 10-ի N 919-
Ն որոշման` 7-րդ 
կետի պահանջը: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

20 օր 

1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ  
կառավարության 

25.10.2012 N1351-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 1-
ին ենթակետի և 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի  

/5-րդ կետ 1-ին 
ենթակետ/ 

պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված խախտումը`
ՀՀ մարզերի և համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք է 
համայնքի ղեկավարը  ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

ներկայացնի սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 

հայտը, որի հիման վրա 
կատարվում են սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատման 
աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 

սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզ: 

20 օր 



2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 

25.10.2012 N1351-Ն 
որոշման 1-ին կետի 2-

րդ ենթակետի և  
3-րդ կետի 

պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված խախտումը: 

30 օր 

     

 

 

                   



 
Բնապահպանության բնագավառում 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Համայնքի ղեկավարի 
կողմից կազմված չէ 

տարածքների 
սանիտարական 

մաքրման սխեմաները 

ընդունել ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
համապատասխան 

որոշում 

ժամկետ 20 օր 

 
 

       
Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ պարենային 
ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վաճառքը պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում 

 
 
 

         V  

 

 

 Առևտրի օբյեկտներում 
հսկողություններ չեն 
իրականացվել: Չի 
կատարվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
40-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի  
պահանջը:   

Առաջարկվում է  
համայնքի ղեկավարին 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, 
իրականացնել 
հսկողություն համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործող բոլոր 
օբյեկտներում: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  

Մինչև ընթացիկ 
տարվա ավարտը 
խախտումը վերացնել: 



առևտրի 189 օբյեկտներ/: 
3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 
 
 
 

  
        
           V  

      
 
 

Թերի է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշման պահանջը 
/օբյեկտների մոտ 25  
տոկոսը չունեն 
ցուցանակներ/: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  առևտրի 189  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի 
մոտակայքում տեղակայված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին տեղեկացնող, 
ինչպես նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում պարունակող 
ցուցանակով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  V 
 

 
 
 

           

Ոչ բոլոր օբյեկտներն են 
ապահովված մուտքի 
մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի 
կամ անվճար 
հասարակական 
զուգարանների 
առկայության մասին 
տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող 
ցուցանակով: 

 
 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են հեղուկ 
վառելիքի 5, սեղմված 
բնական գազի 2 
մանրածախ առևտրի 
կետերը/:  

Ժամկետ 20 օր:  

6.Առևտրի իրականացման վայրը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

 
 

 
 

          V  

 
 
 

           

Ոչ բոլոր օբյեկտներն են 
ապահովված 
սահմանած  
ցուցանակներով:  Թերի 
է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
 /Գործում են 7 

Ժամկետ 20 օր:  



որոշման պահանջը:  
 

մանրածախ առևտրի 
կետերը, տես` կ.5/: 

27.Բոլոր տեսակի հանրային սննդի 
օբյեկտները ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջների 
համապատասխան պետք է 
ունենան դեպի օբյեկտի մուտք 
տանող մատուցային և 
հետիոտնային ճանապարհներ, 
անհրաժեշտ տեղեկատվական 
ցուցանակներ, սանհանգույցներ: 

 
V 

  
           

Հանրային սննդի 
օբյեկտներում 
հսկողություններ չեն 
իրականացվել: Չի 
կատարվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
40-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի  
պահանջը:   

Առաջարկվում է  
համայնքի ղեկավարին 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, 
իրականացնել 
հսկողություն համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործող բոլոր 
օբյեկտներում: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  
հանրային սննդի 9 
օբյեկտներ/: 

Մինչև ընթացիկ 
տարվա ավարտը 
խախտումը վերացնել: 

29.Հանրային սննդի օբյեկտը պետք 
է ապահովված լինի Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

          V 
/Պահպանված է 6 
հանրային սննդի 
օբյեկտում/ 

    V 
/Թերի է 
պահպանված 3 
հանրային սննդի 
օբյեկտում/ 

 
 

Թերի է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշման պահանջը 
/օբյեկտների մոտ 25  
տոկոսը չունեն 
ցուցանակներ/: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  հանրային 
սննդի 9  օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

30.Հանրային սննդի 
աշխատողներից` բարմենը, 
խոհարարը, հրուշակագործը, 
մատուցողը պետք է ունենան ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական կրթության կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին 
դիպլոմ կամ վկայական: 
Մասնագիտական 
պատրաստվածության ծրագրերը 
համաձայնեցվում են կրթության, 
ինչպես նաև առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտների 

        
 

 
 
        V  

 
           

 Ոչ բոլոր 
մատուցողները  ունեն 
ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական 
կրթություն կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության 
մասին դիպլոմ կամ 
վկայական: 
 

Ապահովել  ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջները: 

    20 օր 



համապատասխան լիազոր 
մարմինների հետ: 
33.Կենցաղային ծառայության 
օբյեկտներում` սպառողներին 
տեսանելի տեղում, փակցվում է 
մատուցվող ծառայությունների 
գնացուցակը: 

 
 

      
        

 
       V  

Կենցաղային 
ծառայության 
օբյեկտներում 
հսկողություններ չեն 
իրականացվել: Չի 
կատարվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
40-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի  
պահանջը:   

Առաջարկվում է  
համայնքի ղեկավարին 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, 
իրականացնել 
հսկողություն համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործող բոլոր 
օբյեկտներում: 
:/Համայնքի տարածքում 
գործում են  կենցաղային 
ծառայության 26 
օբյեկտներ/:  

Մինչև ընթացիկ 
տարվա ավարտը 
խախտումը վերացնել 

34.Կենցաղային ծառայության 
օբյեկտները պետք է ապահովված 
լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

 
 

        
        V  

 
           

Ոչ բոլոր օբյեկտներն են 
ապահովված 
սահմանած  
ցուցանակներով:  Թերի 
է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշման պահանջը:  
 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  կենցաղային 
ծառայության 26 
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

37. ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստված իրերի 
մանրածախ առուվաճառքի համար  
համայնքի ղեկավարի կողմից 
տրված թույլտվություն: 

 
 
 

 
 
 
          V  

 
          

 Թանկարժեք 
մետաղներից 
պատրաստված իրերի 
մանրածախ 
առուվաճառք 
իրականացվում է 6 
առևտրի օբյեկտներում: 
2012թ` տրվել է 6, 
2013թ.` 6, 2014թ.` 1 
/մինչև ստ./ 1 
թույլտվություններ:  

Առաջարկվում է առևտրի 
օբյեկտներում վաճառքի 
թույլտվությունները տալ  
բացառապես 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով /ՀՀ 
Կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 843-Ն 
որոշում/: 

     20 օր 

 
                     



Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ  
Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան 
ված է 

Թերի է պահպան 
ված 

Պահպան 
ված չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
6. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

        V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-
րդ կետի պահանջը: 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 10-
րդ հոդվածի 6-րդ մասի` 
կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 
ավագանու սահմանած 
կարգով: 

 

     20 օր 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին 
պարտադիր մասնակցություն: 

                    
         V 

 2012թ.` արձանագրվել է 
ավագանու 
անդամների 81 
բացակայություն, 
2013թ.` 57, 2014թ.` 
10: 

Առաջարկվում է ձեռնարկել 
օրենքով  սահմանված 
կարգով 
միջոցառումներ: ՏԻՄ 
ՀՀ օրենք հ. 20, մաս1, 
ա/ ենթակետ, հ. 21, 
մաս 1, կետ 7:  

 
 
        20 օր 

30. Համայնքի ավագանու անդամի  
ավագանու կանոնակարգով 
սահմանված կարգով որևէ 
մշտական հանձնաժողովի 

      
      V 

Ավագանու 
կանոնակարգով 
սահմանված որևէ 
մշտական 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
ստեղծել ավագանու 
կանոնակարգով 

         
            20օր 



անդամակցությունը և դրա 
նիստերին մասնակցությունը:  

հանձնաժողով չի 
ստեղծվել: 

սահմանված մշտական 
հանձնաժողովներ: 

33. Աշխատակազմի առանձնացված 
ստորաբաժանման 
առկայության դեպքում 
օրենքով սահմանված կարգով 
կանոնադրության 
հաստատման առկայություն: 

          
 
          V  

       
       

ՔԿԱԳ  աշխատակազմի 
առանձնացված 
ստորաբաժանման 
կանոնադրությունը 
հաստատվել է 
քաղաքապետի 
19.08.2009թ. թիվ 
365 որոշումով: 

Համաձայն «Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հ., մաս 6-ի 
աշխատակազմի 
առանձնացված 
ստորաբաժանման 
կանոնադրությունը 
հաստատում է համայնքի 
ավագանին: 
  

   20 օր 

16. ** Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

                 
         

          V          Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրներ օրենքով 
սահմանված կարգով 
չեն վարում: 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ 
տարվա 
ավարտը: 

 
                                     

                                                                                                                         

 
Հողօգտագործման բնագավառում 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ  Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
13. Հողամաuերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում 
ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
Աճուրդի  անցկացման  

Առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը: 

30 օր 



հետևյալ փաստաթղթերը` 
1) օտարման պայմանագրի 

նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի 

հատակագծի նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական 
գործունեության համար 
նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ 
օրենքով և այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և 
uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու 
տեխնիկական պայմանների 
ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, 
բարեկարգման վիճակը, 
հաղորդակցուղիների և իրացման 
ենթակա կառույցների 
առկայությունը), շինարարության 
uկզբի և ավարտի ժամկետները: 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
    v 

փաթեթում ներառված 
չի  
ճարտարապետահատա
կագծային  
առաջադրանքի 
նախագիծը  ՀՀ 
կառավարության  
12/04.2001թ  286 
որոշմամբ  
հաստատված  կարգի 
22.գ կետի պահանջին  
համապատասխան 

14. Աճուրդի արդյունքների 
ամփոփումից հետո ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով 12-oրյա ժամկետում 
աճուրդի կազմակերպիչը հաղթողին 
տրամադրում է հողամաս 
տրամադրելու վերաբերյալ լիազոր 
մարմնի որոշումը, օտարման 
պայմանագիրը, օտարված 
հողամասի հատակագիծը, իսկ 
քաղաքաշինական գործունեության 

 
 
 
 
 
     

  
 
 
 
 
v 
 

Աճուրդի  անցկացման  
փաթեթում ներառված 
չի  
ճարտարապետահատա
կագծային  
առաջադրանքի 
նախագիծը  ՀՀ 
կառավարության  
12/04.2001թ  286 
որոշմամբ  
հաստատված  

Առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը: 

30 օր 



համար նախատեuվող հողամաuերի 
համար նաև` 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը: 
 
 
 
 
 

կարգի22.գ կետի 
պահանջին  
համապատասխան 

34. Մրցութային հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի ղեկավարի 
գլխավորությամբ, որոնց կազմում 
ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
համապատասխան մասնագետներ, 
ավագանու անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 

   
 
    v 

մրցույթային  
հանձնաժողովում 
ընդգրկված չէ 
մարզպետարանի 
համապատասխան 
մասնագետը ՀՀ  
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշմամբ սահմանված 
կարգի 49-րդ կետի 
պահանջով 

  Առաջարկվեց  
մարզպետարանից  
ներկայացուցիչ  ընդգրկել  
մրցույթային  
հանձնաժողովում 

Ժամկետ  20  օր 

 
 

Մշակույթի բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
    4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող միջոցառումների 
ծրագրերի մշակում ու իրականացում  

V/առկա է 
համայնքի 
ղեկավարի 

28.12.2013թ. 669 
որոշումով 

   Առաջարկվում է 
իրականացված 
միջոցառումների 

մասին 
փաստաթղթերը 

20 օր 



հաստատված 
միջոցառումների 

պլան/ 

արխիվացնել նաև 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմում: 

5. Ավանդական տոների, ծեսերի, 
ուխտագնացությունների, զանգվածային 
միջոցառումների կազմակերպման 
աջակցում 

 
 

V /առկա է համայնքի 
ղեկավարի 

28.12.2013թ. 669 
որոշումով 

հաստատված 
միջոցառումների 

պլան/  

 Միջոցառումների 
կազմակերպման,  

աջակցման և  
իրականացման 

մասին փաստերը 
բացակայում են: 

Առաջարկվում է 
իրականացված 
միջոցառումների 
մասին փաստերը 
/ստեղծել/ պահել  

քաղաքապետարանի 
աշխատակազմում: 

20 օր 

     
 

Քաղաքաշինության բնագավառ  
 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

կառուցապատման նպատակով 
տրամադրած հողամասերն 

ապահովված են ինժեներական 
ենթակառուցվածքի գծերով 

 V  Ինժեներական 
ենթակառուցվածքներ

ը բացակայում են 

Անցկացնել ինժեներական 
ցանցեր 

20 օր 

համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական քարտեզում 

արտացոլված են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով տրամադրված 
հողամասերը (նպատակային կամ 

գործառնական փոփոխության 
մասին նշումով), նախագծման և 

շինարարության 
թույլտվությունները, ինչպես նաև 

 V  Գլխավոր 
հատակագծի, 

գոտիավոևման 
նախագծի և 

համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական 

քարտեզը բացակայում 
է չի վարվում 

քաղաքաշինական 
կադաստր 

վարել քաղաքաշինական 
կադաստր 

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

գլխավոր հատակագծի և 
գոտիավորման նախագծի 

փոփոխությունները: 
Համայնքի քաղաքաշինական 
մատյաններում հաշվառվում և 

մուտքագրվում են` 

  V Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
հաշվառվում և 

մուտքագրվում չեն 
իրականացվում` 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

1) համայնքի տարածքում 
ընդգրկված քաղաքաշինական 
գործունեության օբյեկտների` 
անշարժ գույքի միավորների, 
գործառական տարածքների, 

քաղաքաշինական գործունեության 
հատուկ կարգավորման 

օբյեկտների և բնակավայրերի 
քաղաքաշինական անձնագրերը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է չի 

վարվում 
քաղաքաշինական 

կադաստր 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական 

անձնագիրը. 

   
V 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

3) քաղաքաշինական 
գործունեություն իրականացնելու 

նպատակով համայնքի վարչական 
սահմաններում ընդգրկված 

հողամասերի նպատակային և 
գործառական նշանակության 

փոփոխությունները. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

4) կառուցապատողներին տրված 
ճարտարապետա հատակագծային 

առաջադրանքները. 
5) շինարարության և քանդման 

թույլտվությունները. 
  V համայնքի 

քաղաքաշինական 
անձնագիրը 

բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   
 

20 օր 

6) ավարտված շինարարության 
շահագործման փաստագրման 

ակտերը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

7) տվյալներ համայնքի 
տարածքում իրականացված 

տեղագրագեոդեզիական 
հանույթների և 

ինժեներաերկրաբանական 
ուսումնասիրությունների մասին. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

8) տեղեկություններ համայնքի 
տարածքի համար մշակված 

քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
մասին: 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյաններում 
իրականացնել հաշվառում 

և մուտքագրում   

20 օր 

9) համայնքի գոտևորման 
նախագծի կազմում կամ առանձին 
փաստաթղթի տեսքով մշակված է 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

10) քաղաքաշինական 
կանոնադրության դրույթները չեն 

հակասում հաստատված 
ծրագրային փաստաթղթերի 
դրույթներին, ներդաշնակ են 

բնակավայրում պատմականորեն 
ձևավորված ճարտարապետական 

ոճին 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 

Համայնքում իրականացվող նոր 
կառուցապատումը համահունչ է 

համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությամբ սահմանված 

դրույթներին 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել համայնքի  
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

20 օր 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
3-օրյա ժամկետում թույլտվության 
պատճենները ներկայացվում են 

ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն և ՀՀ ԿԱ 

հարկային ծառայության 
համապատասխան տարածքային 

տեսչություն:  

  V ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված 3-օրյա 

ժամկետում 
թույլտվության 

պատճենները չեն 
ներկայացվել են ՀՀ 

ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական 

տեսչություն և ՀՀ ԿԱ 
հարկային 

ծառայության 
համապատասխան 

տարածքային 
տեսչություն: 

ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված 3-օրյա 

ժամկետում թույլտվության 
պատճենները  

ներկայացվեն ՀՀ ՔՆ 
քաղաքաշինական 

պետական տեսչություն և 
ՀՀ ԿԱ հարկային 

ծառայության 
համապատասխան 

տարածքային 
տեսչություն: 

20 օր 

3-օրյա ժամկետում 
շինարարության (քանդման) 
թույտվություն տրամադրելու 

  V 3-օրյա ժամկետում 
շինարարության 

(քանդման) 

3-օրյա ժամկետում 
շինարարության 

(քանդման) թույտվություն 

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան մարզպետը: 

թույտվություն 
տրամադրելու 
վերաբերյալ չի 
իրազեկվել ՀՀ 

համապատաuխան 
մարզպետը: 

տրամադրելու վերաբերյալ  
իրազեկվեն ՀՀ 

համապատաuխան 
մարզպետը: 

1. ավարտված շինարարության 
շահագործման ընդունումը  

փաստագրվում է` շահագործման 
ակտի ձևակերպմամբ, 

կառուցապատողի կողմից 
ներկայացված դիմումի և դիմումին 
կից փաստաթղթերի հիման վրա 

2. (դիմումին կցվող 
փաստաթղթերն են`  

1) ընդունող հանձնաժողովի 
կողմից շահագորշման ակտը կամ 

երկկողմանի շահագործման 
ակտը.  

2) երկկողմանի շահագործման 
ակտի դեպքում` տարածքային 

բաժնի, շահագրգիռ պետական 
մարմինների և շահագործող 

կազմակերպությունների դրական 
եզրակացությունները.  

3) կատարողական 
փաստաթղթերի ցանկը.  
4) շահագործման ակտի 

ձևակերպման համար «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ 

 V   Բացակայում են 
կատարողական 
փաստաթղթեր 

ավարտված 
շինարարության 

շահագործման ընդունումը  
փաստագրվեն 

կատարողական 
փաստաթղթերի 

առկայության դեպքում 

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

օրենքով սահմանված կարգով 
վճարի մուծումը հավաստող 

անդորրագիրը:  
շինարարության շահագործման 

ակտը ձևակերպելուց հետո 3-օրյա 
ժամկետում ծանուցվում է 

համապատասխան մարզպետը 
(կցվում է շահագործման ակտի 

պատճենը)  
 

  V շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
3-օրյա ժամկետում չի 

ծանուցվել 
համապատասխան 

մարզպետը (կցվում է 
շահագործման ակտի 

պատճենը)  
 

շինարարության 
շահագործման ակտը 

ձևակերպելուց հետո 3-
օրյա ժամկետում  

ծանուցվեն 
համապատասխան 

մարզպետը (կցվում է 
շահագործման ակտի 

պատճենը)  
 

20 օր 

շինարարության շահագործման 
ակտը ձևակերպելուց հետո 3-օրյա 

ժամկետում  ծանուցվում է 
տեսչության տարածքային 

բաժնինը (կցվում է շահագործման 
ակտի պատճենը) 

  V շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
3-օրյա ժամկետում չի 
ծանուցվել տեսչության 

տարածքային 
բաժնինը (կցվում է 

շահագործման ակտի 
պատճենը) 

շինարարության 
շահագործման ակտը 

ձևակերպելուց հետո 3-
օրյա ժամկետում  

ծանուցվեն տեսչության 
տարածքային բաժնինը 
(կցվում է շահագործման 

ակտի պատճենը 

20 օր 

Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագծերի 
մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  V Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան 

համար 
գերեզմանատների 

հողերի օգտագործման 
հատակագծերը 
մշակված չեն  

 31.12.2014թ. 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնների տեղադրումը և 
գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության կազմակերպումը 
(ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված N4, կետ 
15,16) 

 V  Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները 

բացակայում են 

 20 օր 

 
 

            



 

 ՀԱՆՔԱՎԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔ   
 

Առողջապահության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Առկա է 

աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա
նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 
պարունակում է 
համայնքում 
առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 
հաշվարկը, 
սանիտարական 
մաքրման 
ծավալների, աղբի 
հեռացման, 

ժամկետ 20 օր 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

փոխադրման, 
տեղադրման, 
տեսակավորման և 
վնասազերծման 
ձևերն ու 
մեթոդները  

1. Առկա են աղբահանության 
սխեմաները, համաձայն որոնց 
իրականացնում են ոչ վնասակար 
թափոնների հավաքումը՝ 
սպառման թափոնների 
փոխադրումը (աղբահանությունը): 

  V  
Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 

 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա
նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 
պարունակում է 
համայնքում 
առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 
հաշվարկը, 
սանիտարական 
մաքրման 
ծավալների, աղբի 
հեռացման, 
փոխադրման, 
տեղադրման, 
տեսակավորման և 
վնասազերծման 
ձևերն ու 
մեթոդները  
 

 

ժամկետ 20 օր 



 



ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 
Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակված տարահանման 
պլան 

  
 
V 

Համայնքի ղեկավարի 
28.08.20013թN 21-Ա 

որոշմամբ ստեղծվել է 
տարահանման 
հանձնաժողով 

 Տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից
մշակված չէ տարահանման
պլան, չի կատարվել 
<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>>
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի
1-ին մասի <<դ>> կետի,
<<Արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության 
պաշտպանության մասին>>
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի
պահանջները: 
Համայնքի ղեկավարը
իրականացնում է համայնքի
բնակչության, նյութական եւ
մշակութային արժեքների
տարահանումը, 
բնակչության 
պատսպարումը եւ
անհատական 
պաշտպանության 
միջոցներով ապահովումը: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով`  

տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակել տարահանման 

 պլան: 

20 օր 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 

 
 
 

 
 
 

 
V 
  

Միջոցառումների պլան
չունեն հաստատված, չի
կատարվել 

<<Քաղաքացիական 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով  

հաստատել 
միջոցառումների պլանը:

 

       20օր 



նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի

1-ին մասի <<g>> կետի 
պահանջը` 

համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի

քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների 
պլանավորումը և 

իրականացումը. համաձայն 
ՀՀ Կառավարության 
24.06.2010թ.  N 824 

որոշման: 

/ ՀՀ Կառավարության 
24.06.2010թ.  N  824 

որոշում, կետ 3:/ 

3. Բնակչության պատսպարման 
իրականացում. 
Պաշտպանական կառույցներում 
բնակչության պատսպարման համար 
նախապես մշակված և հաստատված 
ամրագրման պլան, պաշտպանական 
կառույցներով չապահովված 
բնակչությանը պատսպարելու 
նպատակով՝ պարզագույն 
թաքստոցների կառուցման համար 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
հաստատված պլան 
 

   
 
 
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2000 
թվականի դեկտեմբերի 

28-ի N 592 որոշման 
պահանջը 

/ հաստատված կարգի 2-
րդ գլուխ/: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը: 

20 օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության  
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի հետ 
համաձայնեցված, համապատասխան 
պետական կառավարման 
տարածքային մարմնի ղեկավարի 
կողմից հաստատված ուժեղ 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ 
համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում 
մշակում է՝ ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների 
պլանները՝ 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  

 
 

20 օր 



երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների   պլան 

համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ և 
ներկայացնում 
համապատասխան 
պետական 
կառավարման 
տարածքային մարմնի 
ղեկավարի 
հաստատմանը:  

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 7-րդ 
կետի պահանջը` 
համաձայն որի 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն պետք 
է ներկայացնեն 
պլանների 
համակողմանի 
ապահովման մասին 
հայտեր:  

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  

20 օր 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար 

 
 

V 
 

 Պլանը դեռևս 
համաձայնեցված չէ 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

 



ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան 
մարզային փրկարարական 
վարչության պետի հետ, 
սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, 
համայնքային քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայության 
քաղաքացիական պաշտպանության 
պլան 

Հաստատված է 
համայնքի ղեկավարի 

13.04.2013թ. 
 N 08-Ա   որոշմամբ: 

    
 

մարզային փրկարարական 
վարչության հետ: 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2004 
թվականի ապրիլի 22-ի 
N633-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 5-
րդ կետի ե) ենթակետի 
պահանջը` 
Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանները և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան-
ժամանակացույցը 
համաձայնեցվում են ՀՀ 
համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլանը` ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
Հայաստանի փրկարար 
ծառայության 
համապատասխան 
մարզային 
փրկարարական 
վարչության պետի հետ: 

  

համաձայնեցնել 
մարզային 

փրկարարական 
վարչության հետ: 

       10օր 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 

1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 

 
 
 
 
 

V 
Հաստատված է 

համայնքի ղեկավարի 
07.10.2013թ. 

 N 23-Ա   որոշմամբ: 
   

 
 
 
 

Չունեն  
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
ծառայությունների 
հաստատված 
կանոնադրություններ: 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2003 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

գործառույթներ: 

 
 

20 օր 



6) էներգետիկայի և 
լուսաքողարկման, 

7) բույսերի և կենդանիների 
պաշտպանության, 

8) հասարակական կարգի 
պահպանման, 

9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 

10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 
    բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
հաստատված կանոնադրություններ 

թվականի ապրիլի 10-ի N 
384-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգի 7-րդ 
կետի պահանջը` 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

ծառայություններն իրենց 
գործունեությունն 

իրականացնում են 
ծառայությունների 

կանոնադրությունների 
համաձայն: 

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ծառայությունների 

կանոնադրությունները 
հաստատում են 

ծառայություններ ստեղծող 
մարմինների ղեկավարները 

(քաղաքացիական 
պաշտպանության 

պետերը): 
1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012

N1351-Ն որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի և 3-
րդ կետի 1-ին ենթակետի  
/5-րդ կետ 1-ին ենթակետ/ 

պահանջները: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
խախտումը` 

ՀՀ մարզերի և 
համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք 
է համայնքի ղեկավարը  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնի սեյսմիկ 
ռիսկի նվազեցման 

միջոցառումների հայտը, 
որի հիման վրա 

20 օր 



կատարվում են սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 

սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզ: 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012

N1351-Ն որոշման 1-ին 
կետի 2-րդ ենթակետի և  

3-րդ կետի պահանջները: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

30 օր 

 

 
                     

           



Բնապահպանության բնագավառ   
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաների առկայություն 

  V Համայնքի ղեկավարի 
կողմից կազմված չէ 

տարածքների 
սանիտարական 

մաքրման սխեմաները 

ընդունել ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
համապատասխան 
որոշում համաձայն 

,,Թափոնների մասին,, ՀՀ 
օրենքի /հոդ.11/ 

թափոնների 
գործածության ոլորտում 
համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական 

սահմաններում ա/ 
իրականացնում է 

հսկողություն 
աղբահանման նկատմամբ 

բ/կազմում է 
տարածխքների մաքրման 

սանիտարական 
սխեմաները 

գ/ իրականացնում է 
չհսկվող և 

չարտոնագրված 
աղբավայրերի վերացումը 

դ/ կազմակերպում է 
ռեսուրսային արժեք 

ունեցող ոչ վտանգավոր 
թափոնների հավաքման 

գործընթացի բնակչության 

ժամկետ 20 օր 



մասնակցությունը 
 
 
       
 

 
Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ պարենային 
ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վաճառքը պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում 

 
 
 

          

 

V  

Ստուգվող 
ժամանակահատվ
ածում, ըստ 
մարզպետարան 
ներկայացրած 
տեղեկատվության, 
առևտրի 
օբյեկտում 
իրականացվել են 
հսկողություններ և  
խախտումներ չեն 
արձանագրվել, 
իրականացված 
հսկողության 
փաստաթղթերը 
բացակայում են 
աշխատակազմից: 
Չի կատարվել 
<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի  17.1-րդ  
հոդվածի  /մաս 6, 

Թերի է կատարվել 
«Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին» ՀՀ օրենքի 5-
րդ հոդվածի, 3-րդ 
մասի պահանջի 
կատարումը՝ 
համաձայն որի  
առեւտրի 
իրականացման 
վայրերում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային 
ապրանքների, 
ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի 
վաճառքը պետք է 
կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի 
տարանջատված 
մեկուսամասերում:  

Առաջարկվում է` սահմանված 
կարգով, վաճառքը  կատարել 
ըստ ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում: 
 
 Առաջարկվում է 
հսկողությունները 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, լիարժեք` գործող 
բոլոր օբյեկտներում 
/համայնքի վարչական 
տարածքում գործում է 1 
առևտրի օբյեկտ/: 

20 օրյա ժամկետում 
խախտումը 

վերացնել:/Համայնքի 
տարածքում գործում են 1 

առևտրի օբյեկտ/: 



7/:  
3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 

  
        
 

      
         V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով: /Համայնքի 
տարածքում գործում է  
առևտրի 1  օբյեկտ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

35. ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում ոգելից և 
ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և 
զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից 
և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման և բացօթյա առևտուր 
կազմակերպելու համար համայնքի 
ղեկավարի կողմից տրված 
թույլտվություն:  

 
 

        

      
 
       V    

 Ստուգվող 
ժամանակահատվածո
ւմ թույտվություններ 
տվել են, սակայն 
թերություններով և 
բացթողումներով: 
Թերի է կատարվել 
ՀՀ կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 843-
Ն որոշման  
պահանջը: 

Առաջարկվում է առևտրի 
օբյեկտներում վաճառքի 
թույլտվությունները տալ  
բացառապես 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

      Տարվա   
 
   ընթացքում: 

 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ  
Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան 
ված է 

Թերի է պահպան 
ված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Համայնքի ավագանու կողմից 

հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի 
առկայություն: 

           V  
 

 Համայնքի 2013-2016 
թթ քառամյա 
զարգացման ծրագիրը 
հաստատվել է 

        Առաջարկվում է այն 
համապատասխանեցնել 
սահմանված ձևին: 

         

       20 օր 



ավագանու 14.01.2013. 
թ. թիվ 5-Ն ոորոշմամբ, 
թերություններով:        
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
53-րդ հոդված/    

6. համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

        V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 
և անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 10-
րդ հոդվածի 6-րդ մասի` 
կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 
ավագանու սահմանած 
կարգով: 

     20 օր 

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը 
(ՏԻՄ օրենքով սահմանված 
դրույքաչափերին 
համապատասխան) 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

        V 
/Ավագանու 
13.03.2013թ. թիվ 
08, որոշումով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
կանոնադրություն
ը, բյուջետային 
հիմնակներ 
չունեն: Ամեն 
տարի ավագանու 
որոշումներով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
աշխատակիցների 

  Պետք է նշել, որ  
գյուղապետարանի 
աշխատակազմի  
կանոնադրությունը 
հաշվառված է ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության` 
իրավաբանական 
անձանց պետական 
ռեգիստրի կողմից, 
սակայն մինչև 
ստուգման օրը 
լուծված չէ 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ 

      Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով լուծել 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ 
համայնքային 
կառավարչական հիմնարկի  
կնիքի հարցը: 

       20 օր 



քանակը, 
հաստիքացուցակ
ը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը:  

համայնքային 
կառավարչական 
հիմնարկի  կնիքի 
հարցը: 

20. * Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

                    V  
/տես. հավելվ. 15/  

  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
37-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի 
պահանջը`  
համայնքի 
ղեկավարը` 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում 
է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում է 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

21. Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 
 

                         V 
/տես. հավելվ. 6/   

  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
38-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 1-ին կետի 
պահանջը` Համայնքի 
ղեկավարը 
հողօգտագործման 
բնագավառում 
իրականացնում է 
հետևյալ պարտադիր 
լիազորությունները.  

օրենսդրությամբ 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև 2015թ. 



սահմանված 
դեպքերում և կարգով 
կազմում է 
համայնքների հողերի 
օգտագործման 
սխեմաներն ու 
ներկայացնում 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը: 

22. * Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

              V   Գույքագրման 
փաստաթղթերում 
արտացոլվել է միայն 
հիմնական միջոցները, 
իսկ դեբիտորական և 
կրեդիտորական 
պարտքերի նկատմամբ 
հաշվառում չի տարվել 
ինչը ՀՀ ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի 
նախարարության 
2000թ-ի հունիսի 2-ի N 
102 հրամանի պահնաջ 
է: 

Ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը հաստատելու 
ընթացքում գույքագրել նաև 
դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերը: 

2014թվականի 
դեկտեմբեր: 

26. Համայնքի ավագանու 
առնվազն երկու ամիսը մեկ 
անգամ կայացած նիստերի 
արձանագրությունների 
առկայություն: 

               
            
  

         V    
Արձանագրություննե
րը կազմվել են 
թերություններով և 
բացթողումներով, 
այն չի 
համապատասխանու
մ սահմանված 
կարգին:  

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
արձանագրությունները 
համապատասխանեցնել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հոկտեմբերի 6-ի 
նիստի  N 39 
արձանագրային որոշմամբ 
հաստատված` ՏԻՄ-երի 
կողմից ընդունվող 
փաստաթղթերի 
նախագծերի մշակման 
մեթոդական ուղեցույցի 7-րդ 
կետի պահանջներին:    

      20 օր 

27. Համայնքի ավագանու նիստերի                  V    Թերի են կատարվել       Առաջարկվում է Տարվա ընթացքում: 



օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

            <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
12-րդ և 15-րդ 
հոդվածների  
պահանջները` 
հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն 
որոշման նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին կցվում են 
դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր 
որոշման նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական 
ծախսերի 
նախահաշիվները 
/բացակայում են/:  
Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման 
նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը 
նիստն սկսվելուց 
առնվազն յոթ օր 
առաջ տրամադրվում 
են ավագանու 
անդամներին:  

ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 
/Սահմանել հերթական 
նիստերի գումարման 
ժամանակացույց/: 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին 
պարտադիր մասնակցություն: 

                    
         V 

      Ավագանու  
նիստերին 
ներկայացած և 
քվեարկությանը 

     Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
իրականացնել ավագանու 
անդամների նիստերի 

 
 
        20 օր 



մասնակցած 
ավագանու 
անդամների  
գրանցումները   չեն 
կատարվել:   Չի 
կատարվել 
ավագանու 
կանոնակարգի /կետ 
19, ենթակետ 1, 2/ 
պահանջը` նիստը 
սկսելուց առաջ  
աշխատակազմի 
քարտուղարն անց է 
կացնում նիստին 
ներկայացած և 
քվեարկությանը 
մասնակցած 
ավագանու 
անդամների 
գրանցում, 
գրանցումները 
արվում են հատուկ 
մատյանում, որտեղ 
նշվում է նաև 
նիստից ավագանու 
անդամի 
բացակայելու 
պատճառը: 

մասնակցության 
գրանցումներ:  

 

16. ** Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

                 
         

          V       Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով չեն վարվում: 
Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 



մասին>> ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 19-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրներ: 

20. ***Համայնքում 
խնամակալության և  
հոգաբարձության 
մարմինների օրենքով 
սահմանված կարգով 
ձևավորման առկայություն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           V   Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 21-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանում է 
խնամակալություն, 
հոգաբարձություն, 
իրականացնում է 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
մարմիններին 
օրենքով 
վերապահված այլ 
լիազորություններ: 

   Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 
գործառույթներ: 

  20 օր 

22. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
տեղական 
ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 

              
  

         
         V 

        Ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ 
իրականացնելու`  
կատարված 
աշխատանքների  

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 

    20 օր 



նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ 
իրականացնելու համար 
կատրված աշխատանքների 
առկայություն: 

մասին փաստեր և 
փաստաթղթեր 
չներկայացվեցին: Չի 
կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի, 1-
ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ղեկավարը 

կազմակերպում է 
տեղական 
ինքնակառավարմանն 
առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնություններ
ի և նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում 
համայնքի ավագանու 
և ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեությա
ն միջավայրի 

հոդվածի, 1-ին մասի 3-րդ 
կետ/ 



ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը և 
ներկայացումը 
նախաձեռնություններ
ի և նախագծերի 
հեղինակներին. 

1. Օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագիրը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացված լինելու 
առկայություն: 

                        V  
/Տես. նաև 1-ին 

մաս կետ 2/: 

 Համայնքի 2013-2016 
թթ քառամյա 
զարգացման ծրագիրը 
հաստատվել է 
ավագանու 14.12.2012. 
թ. թիվ 38-Ն 
ոորոշմամբ, 
թերություններով և 
բացթողումներով: 

        Առաջարկվում է այն 
համապատասխանեցնել 
սահմանված ձևին: 

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 53-րդ/   

       20 օր 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
նախագծերի վերաբերյալ 
հանրային բաց լսումներ և 
(կամ) քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

        
 

       V  
 

Չի կատարվել 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ և 54.1 
հոդվածների 
պահանջը. 
Համայնքի 
ղեկավարը մինչև 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնելը 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդված/    

   20 օր 



կազմակերպում և 
անցկացնում է 
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ 
«Իրավական 
ակտերի մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով 
սահմանված 
ժամկետում: 
Հանրային բաց 
լսումներում կամ 
քննարկումներում 
ստացված և 
ընդունված 
դիտողությունների և 
առաջարկություններ
ի վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարը 
տրամադրում է 
տեղեկատվություն 
համայնքի 
ավագանուն: 
Խորհրդակցական 
մարմնի 
գործունեության 
կարգը, հանրային 
բաց լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման և 
դրանց վերաբերյալ 
ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգը 
սահմանում է 



համայնքի 
ավագանին:շ 
 

6. **Համայնքի բնակչության 
կենսաապահովման 
խնդիրները լուծելու 
նպատակով մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, ոռոգման, 
ջեռուցման, աղբահանության 
և սանիտարական մաքրման 
կազմակերպման, 
բազմաբնակարան շենքերի 
սպասարկման և այլ 
ծառայությունների 
իրականացման համար 
օրենքով սահմանված 
կարգով վճարների 
սահմանման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների 
առկայություն: 

                      V  
/Տես հավելված 

13, 14-ը/ 

 Աղբահանության 
վճար չի սահմանվել, 
ինչը <Տեղական 
տուրքերի և վճարների 
մասին> ՀՀ օրենքի և 
<Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման մասին> ՀՀ 
օրենքի պահանջ է: 

       Սահմանել 
աղբահանության վճար: 

20 օր 

7. * ՀՀ պետական բյուջեի հիման 
վրա ճշտված դրամարկղային 
գործառնությունների 
եռամսյակային կամ 
ամսական պլանների 
հաստատված լինելու 
առկայություն:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      V          Համայնքի 
դրամարկղային 
գործառնությունների 
նկատմամբ տարված 
հսկողության 
արդյունքում 
պարզվեց, որ 
գանձապահի 
գործառույթը չի 
իրականացվում 
<Դրամարկղային 
գործառնությունների 
մասին> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով, 
քանի որ համայնքում 
չկա գանձապահ 

       Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

 
   20 օր 



 
 
 
 
 
 

հաստիքը, ինչպես 
նաև 
պարտականություննե
րը պաշտոնի 
անձնագրով չէր 
ամրագրված: 
 
 
 

8. *Օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի ֆինանսական 
փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին:  

           V          Դրամարկղային 
գործառնությունների 
նկատմամբ տարված 
հսկողության 
արդյունքում 
պարզվեց, որ 
2013թվականի 
ապրիլ, մայիս, հունիս 
ամիսներին 
դրամարկղի 
գույքագրում չի 
իրականացվել, քանի 
որ դրամարկղային 
գրքը չի ստորագրվել 
հաշվապահի և 
գանձապահի կողմից: 
31.05.2013ովականին 
մեկ ելքի օրդեր դուրս 
է մնացել 
հաշվառումից` 166.07 
հազար դրամի 
չափով: 

       Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

 
   20 օր 

12. * տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները չվճարող 
անձանց նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

                       V        Տեղական հարկեր 
և տուրքեր չվճարող 
անձանց նկատմամբ 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համապատասխան 

     Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

20 օր 



միջոցներ չեն 
կիրառվել: 

 
 

Հողօգտագործման բնագավառ 
 

  
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ  Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող հողամասերը 
օտարվում կամ օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերին, հողերի օգտագործման 
սխեմաներին համապատասխան, 
համայնքի ավագանու համաձայնությամբ 
և սահմանած պայմաններով 
 

                
 
 
 
 
 
 

  
 

 
V 
 

Համայնքը  չունի 
գլխավոր  հ  
ատակագիծ   
Քաղաքաշինության  
մասին ՀՀ օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի 
պահանջով 

Առաջարկել մինչև 2015թ 
պատվիրել  համայնքի 
գլխավոր հատակագիծը 

 
20;12;2015թ 

13. Հողամաuերի աճուրդի 
կազմակերպման փաթեթում ներառվում են 
օրենքով և սույն կարգով սահմանված՝ 
անհրաժեշտ հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի 
նախագիծը. 

2) օտարվող հողամասի հատակագծի 
նախագիծը. 

3) քաղաքաշինական գործունեության 
համար նախատեuվող հողամաuերի 
համար սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V      
 
 
 

  
Համայնքում  2011-
2014թթ, ստուգման 
ժամանակահատվածում  
բնակավայրերի  
նշանակության 
հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման 
փաթեթներում 
բացակայում էր  
ճարտարապետահատա
կագծային 
առաջադրանքի  
նախագիծը               

  



սահմանված քաղաքաշինական, 
բնապահպանական և այլ բնույթի 
պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, 
բարեկարգման վիճակը, 
հաղորդակցուղիների և իրացման ենթակա 
կառույցների առկայությունը), 
շինարարության uկզբի և ավարտի 
ժամկետները: 
 
 
 
 
 
 

 
         

/խախտվել է ՀՀ 
կառավաչության  
12;04;2001թ  թիվ 286 
որոշմամբ  սահմանված 
կարգի 23 կետի գ 
ենթակետի  պահանջը / 

14. Աճուրդի արդյունքների ամփոփումից 
հետո ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով 12-oրյա ժամկետում աճուրդի 
կազմակերպիչը հաղթողին տրամադրում է 
հողամաս տրամադրելու վերաբերյալ 
լիազոր մարմնի որոշումը, օտարման 
պայմանագիրը, օտարված հողամասի 
հատակագիծը, իսկ քաղաքաշինական 
գործունեության համար նախատեuվող 
հողամաuերի համար նաև` 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
        v 

Բնակավայրերի 
նշանակության  հողերի  
աճուրդի  հաղթողներին  
ճարտարապետահատա
կագծային 
առաջադրանք  չի  
տրամադրվել 
/խախտվել է ՀՀ 
կառավաչության  
12;04;2001թ  թիվ 286 
որոշմամբ  սահմանված 
կարգի 23 կետի գ 
ենթակետի  պահ 

  

34. Մրցութային հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի ղեկավարի 
գլխավորությամբ, որոնց կազմում 
ընդգրկվում են համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու անդամներ և 
համապատասխան մարզպետարանի 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  v 

Մրցույթային 
հանձնաժողովում  
ընդգրկված չի  
մարզպետարանի  
ներկայացուցիչը  ՀՀ  
կառավարության 
12.04.2001թիվ286 

Առաջարկել  մեկ  ամսյա 
ժամկետում  շտկել 

30  օր 



ներկայացուցիչներ: 
 

որոշմամբ հաստատված 
կարգի  49 կետի 
պահանջով 

 
 

Կրթության  բնագավառում  
 
 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծրագրերի մշակում և իրականացում-
համայնքի իրավիճակի վերլուծություն, 
կարիքների ճշգրտում, համայնքի 
համախմբում, ծրագրի առաջարկի 
մշակում և ներկայացում, ծրագրի 
առաջարկում նախատեսված 
ներդրումների ապահովում:  

  V  Չի կատարվել 
<Նախադպրոցական 
կրթության մասին> 
ՀՀ օրենքի 17-րդ 

հոդվածի պահանջը`  
տեղական 

ինքնակառավարման 
մարմինները՝ 

ապահովում են 
պայմաններ նախադ
պրոցական կրթությո
ւն ստանալու համար: 

  

     

                                                                                                                                                                         

 
 
 

Մշակույթի բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան-ված է Թերի է Պահպանված Հայտնաբերված Առաջարկություններ Հայտնաբերված 



Պահպանված չէ խախտումները հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող 
միջոցառումների ծրագրերի մշակում 
ու իրականացում  

  V  Չունեն միջոցառումների 
մշակված  ծրագրեր և 
նման միջոցառումներ 
չեն իրականացվել: Չի 

կատարվել  ՏԻՄ 
Օրենքի հ. 41, և 
«Մշակութային 
օրենսդրության 

հիմունքների մասին» 
ՀՀ օրենք, հոդված 24:  

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով , 

մշակել միջոցառումների 
ծրագրերը և իրականացնել: 

Ծրագրերի մշակման 
համար 20 օր, ծրագրերի 
իրականացումը տարվա 

ընթացքում 

5. Ավանդական տոների, ծեսերի, 
ուխտագնացությունների, 
զանգվածային միջոցառումների 
կազմակերպման աջակցում 

 
 

 V  Միջոցառումների 
կազմակերպման,  

աջակցման և  
իրականացման մասին 
փաստերը բացակայում 

են: 

Առաջարկվում է 
իրականացված 

միջոցառումների մասին 
փաստերը /ստեղծել/ պահել  

գյուղապետարանի 
աշխատակազմում: 

Տարվա ընթացքում 

6. Հայ մշակույթի և արվեստի, 
հասարակական-քաղաքական 
գործիչների և մշակութային 
նշանավոր իրադարձությունների, 
հոբելյանների  կազմակերպման 
աջակցում 

 
 

 V  Միջոցառումների 
կազմակերպման,  

աջակցման և  
իրականացման մասին 
փաստերը բացակայում 
են: / ՏԻՄ Օրենքի հ. 41/ 

Առաջարկվում է 
իրականացված 

միջոցառումների մասին 
փաստերը /ստեղծել/ պահել  

գյուղապետարանի 
աշխատակազմում:  

Տարվա ընթացքում  

  
Պաշտպանության բնագավառ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 

2. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանները վարվում են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

 
 

   
 
           V  

 Մատյաններում 
առկա են որոշ 
բացթողումներ 

/ՀՀ 
կառավարության 
2010 թվականի 

մայիսի 27-ի թիվ 
657-Ն որոշում/ 

Աաջարկվում է 
զինապարտների գրանցա-

մատյանների վարումը 
իրականացնել  ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով` սահմանված 
ժամկետներում: /ՀՀ 

փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման 

նախարարի, ՀՀ 
պաշտպանության 
նախարարի, ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր 
ՀՀ ոստիկանության պետի 

համատեղ հրամանով 
հաստատված մեթոդական 

ուղեցույցին/: 

20 օր 

5. Զորակոչի կազմակերպմանը մաս-
նակցության վերաբերյալ փաստերի 
առկայություն:  
 
 

V  
<<Տեղական 

ինքնակառավար
ման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 36-

րդ հոդված:  

  
 

 Առաջարկվում է զորակոչի 
կազմակերպմանը մասնակ-

ցության վերաբերյալ 
փաստերը, սահմանված 

կարգով, պահել 
աշխատակազմում: 

 

6. Զորահավաքի կազմակերպմանը 
մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված՝ փաս-
տերի առկայություն: 

  V  Զորահավաքի 
կազմակերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 

Առաջարկվում է զորահավաքի 
կազմակերպմանը մաս-
նակցության վերաբերյալ 
փաստերը, սահմանված 

կարգով, պահել 
աշխատակազմում: 

 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 

աշխատակազմից: 
7. Վարժական հավաքների կազմա-
կերպմանը մասնակցության վերա-
բերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված փաստերի 
առկայություն: 
 
 
 

 
 

 V  Վարժական 
հավաքների կազմա-

կերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է վարժական 
հավաքների կազմակերպմանը 
մասնակցության վերաբերյալ 

փաստերը, սահմանված 
կարգով, պահել 

աշխատակազմում: 

 

9.Քաղաքացիական 
պաշտպանության մարմինների 
գործունեությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն: 
 
 

      V   
  

 Համայնքի ղեկավարի
07.10.2013թ. 

 N 23-Ա   որոշմամբ 
հաստատվել է 

քաղաքացիական 
պաշտպանության 
պլան, սակայն այն 
համաձայնեցված չէ 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մարմինների հետ: 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

համաձայնեցնել մարզային 
փրկարարական վարչության 

հետ:  

10 օր 

12. Բնակչության, հատկապես 
երիտասարդության ռազմահայրենա-
սիրական դաստիարակությանը 
աջակցության վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և փաստերի 
առկայություն: 

            
 

 V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
36-րդ հոդվածի, 2-
րդ մասի 3-րդ կետի 

պահանջը 
/համայնքի 

ղեկավարի կամավոր 

Առաջարկվում է, սահմանված 
կարգով, իրականացնել 

օրենսդրությամբ սահմանված 
գործառույթներ:  

Տարվա ընթացքում 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 

լիազորություն/: 
15. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու մասին որոշման 
առկայություն: 

              V 
 

ՏԻՄ-ի կազմում 
զորահավաքային 
մարմին ստեղծելու 
մասին որոշում 
դեռևս չունեն:  

 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով ստեղծել ՏԻՄ-ի 

կազմում զորահավաքային 
մարմին և այն հաստատել  

համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ: 

15 օր 

16. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային 
մարմնի կանոնադրության առկա-
յություն: 
 

              V 
  

Չունեն նաև 
զորահավաքային 

մարմնի 
կանոնադրություն: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով հաստատել  

զորահավաքային մարմնի 
կանոնադրություն: 

15 օր 

 
 

Քաղաքաշինության բնագավառ  
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Համայնքի քաղաքաշինական մատյաններում 

հաշվառվում և մուտքագրվում են` 
  Համայնքի 

քաղաքաշինակա
ն մատյանը 

բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյանը 
բացակայում է 

Առաջնորդվել 
<<Քաղաքաշինության 

մասին>> ՀՀ օրենք 1999 
թվականի դեկտեմբերի 31-ի 

N802 որոշումով: 

20 օր 

1) համայնքի տարածքում ընդգրկված   համայնքի ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ Վարել քաղաքաշինական 01.08.2015թ 



քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների` 
անշարժ գույքի միավորների, գործառական 

տարածքների, քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ կարգավորման 

օբյեկտների և բնակավայրերի քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

քաղաքաշինակա
ն անձնագիրը 

բացակայում է չի 
վարվում 

քաղաքաշինակա
ն կադաստր 

հոդված, կետ 2  կադաստրը, կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը և 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանու հաստատմանը 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական անձնագիրը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական անձնագիրը 

20 օր 

9) համայնքի գոտևորման նախագծի կազմում 
կամ առանձին փաստաթղթի տեսքով մշակված է 
համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 

 V  գոտևորման նախագծ 
մշակված 

է,բացակայում է 
համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

Կազմել քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և տալ 

համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

20 օր 

10) քաղաքաշինական կանոնադրության 
դրույթները չեն հակասում հաստատված 

ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներին, 
ներդաշնակ են բնակավայրում պատմականորեն 

ձևավորված ճարտարապետական ոճին 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և տալ 

համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

20 օր 

Համայնքում իրականացվող նոր 
կառուցապատումը համահունչ է համայնքի 

քաղաքաշինական կանոնադրությամբ 
սահմանված դրույթներին 

  V Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն  

Կազմել քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և տալ 

համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

20 օր 

Պահպանվում է համայնքի ղեկավարի 
համաձայնեցմանը ներկայացված 

քաղաքաշինական ծրագրերին և նախագծերին 
հասարակայնությանը իրազեկման համար 

սահմանված 3-օրյա ժամկետը, նշվում են դրանց 
ծանոթանալու պայմանները` հրապարակման, 
ցուցադրման և հասարակական քննարկման 

տեղն ու ժամանակը 

 Առկա է 
համայնքի 
ղեկավարի 

հա;աձայնեցումը 
հասարակայնությ

անը  առանց 
ամսաթվերի 

 Խախտվել է 1998 
թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների 

պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի դեկտեմբերի 
21-ի N 812 և 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N660 
որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

բնակչությունը իրազեկված է` V      
Ապահովվում է քաղաքաշինական ծրագրերի ու 
նախագծերի հրապարակման և ցուցադրման  

համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 15-օրյա 
ժամկետը 

  V Խախտված են ՀՀ 
կառավարության 
1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N 

Հետևել ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի դեկտեմբերի 
21-ի N 812 և 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N660 

20 0ր 



660 որոշումների 
պահանջները 

որոշումների պահանջներին 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 3-օրյա 
ժամկետում թույլտվության պատճենները 

ներկայացվում են ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն և ՀՀ ԿԱ հարկային 

ծառայության համապատասխան տարածքային 
տեսչություն:  

  թույլտվության 
պատճենները չեն 
ուզարկված ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 
մարմիններին 

 Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2002 թվականի 

փետրվարի 2-ի N 91 
որոշման 

պահանջները 

Առաջնորդվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի փետրվարի 2-ի N 91 
որոշման պահանջներով 

20օր 

3-օրյա ժամկետում շինարարության (քանդման) 
թույտվություն տրամադրելու վերաբերյալ 

իրազեկվում է ՀՀ համապատաuխան 
մարզպետը: 

  թույլտվության 
պատճենները չեն 
ուզարկված ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 
մարմիններին 

 Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2002 թվականի 

փետրվարի 2-ի N 91 
որոշման 

պահանջները 

Առաջնորդվել է ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի փետրվարի 2-ի N 91 
որոշման պահանջներով 

20օր 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի 
պահանջների խախտումներով իրականացվող 
շինարարության թույլտվությունը կասեցվում է` 
մինչև կասեցման պատճառների վերացումը  

Գործառույթներ 
չեն 

իրականացված 

     

Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 9) 
 

  Թաղումների և 
գերեզմանատեղե

րի գրանցման 
մատյանի 
վարումը 

բացակայում է 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Հուղարկավորությունների հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և անվճար 
ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 12,13) 

  Ծառայություն չի 
մատուցվում 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար 
տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 22) 

  Տեղեկանքներ չեն 
տրամադրվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի օգտագործման 

  գերեզմանատան 
համար 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

20 օր 



հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10) 

գերեզմանատներ
ի հողերի 

օգտագործման 
հատակագծը 
բացակայում է 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների 
տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 15,16) 

  Գերեզմանատներ
ի մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնները 
բացակայում են 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10 

  1949թ 
գերեզմանատան  
սանիտարական 

գոտին 
պահպանված չէ, 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող 
գերեզմանների հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N7, կետ 8 

  գերեզմանների 
հողատարածքի 

արժեքների 
սահմանում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության և 
կառավարման մարմինները, Հայաստանի 

 
 

V  
 
 

Չկա համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
կարգադրություն 

Առաջարկվում է 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

 
 Ժամկետը սահմանել 

20 օր 



Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական տրանսպորտից 
և տրանսպորտային հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

հաշմանդամների 
կողմից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների 
ստեղծման մասին, 
առկա է 
հարթակներ: 
<<Հայաստանի 
Հանրապետություն
ում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 21-րդ 
հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 
օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական 
շենքերի և 
կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության
, կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերում 
ապահովել 

հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ 
հոդվածի ապահովում, 
տալ կարգադրություն, 
սոցիալական ենթակառու
ցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և 
կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի 
և տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 



հարթակներով: 

2.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 
22-ի N 962-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 
4-րդ կետ՝ 
 Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
և առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների թվին պատկանող անձանց 
հաշվառումը (սկզբնական, տարածքային և 
կենտրոնացված) իրականացվում է 
համապատասխանաբար խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինների (սկզբնական 
հաշվառում), Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային հաշվառում) 
և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

  
 
 
 
 
V 

  
Համայնքում 
առանց ծնողական 
խնամքի մնացած  
երեխաներ չկան 
նման գործառույթ 
չի իրականացվել   
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի 
նախարարի  
2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և 
կնիքված 
համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

 
Ապահովել ՀՀ 
աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի նախարարի  
2007 թվականի ապրիլի 
12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և կնիքված 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից 

 
ժամկետը 20 օր 

 
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքների բնակչության շրջանում 
անցկացված ֆիզկուլտուրային-առողջարարական 

  v  /Մինչև ստուգումը/ 
Ֆիզկուլտուրային-

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

Մինչև Ընթացիկ 
տարվա ավարտը: 



և մարզական միջոցառումներ  առողջարարական 
և մարզական 

միջոցառումներ 
անկացման  

մասին 
փաստաթղթերը 

չկան 
աշխատակազմում: 

անցկացնել այդպիսի  
միջոցառումներ և 

անցկացման մասին 
փաստաթղթերը /հիմքերը/ 
պահել աշխատակազմում: 

2. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է համայնքում 
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանը՝          
պատշաճ վիճակով սպորտային հրապարակների 
ու մարզական այլ կառույցների և հանգստի 
գոտիների առկայություն, մանուկների ու 
պատանիների բնակության վայրում, ինչպես նաև 
հասարակական վայրերում ֆիզիկական 
կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար 
համապատասխան պայմանների առկայություն 

  v 
  

Համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայով և 
սպորտով 

զբաղվելու համար 
համապատասխա

ն պայմաններ 
չկան, չի 

կատարվել 
<<Տեղական 

ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 

օրենքի 42-րդ 
հոդվածի 

պահանջները` 
համայնքի 
ղեկավարը  

նպաստում է 
համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը, 
իրականացնում է 

սպորտային 
հրապարակների և 

մարզական այլ 
կառույցների 

շինարարություն, 
ստեղծում է 

Առաջարկվում է Նպաստել 
համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:    

Մինչև Ընթացիկ 
տարվա ավարտը: 



հանգստի 
գոտիներ :         

3. ՀՀ Նախագահի «Լավագույն քաղաքային 
մարզական համայնք», «Լավագույն գյուղական 
մարզական համայնք» և «Լավագույն մարզական 
բակ» մրցանակների  համար անցկացվող 
համանուն ստուգատեսներին ներկայացնելու 
նպատակով՝ համայնքներում նոր մարզական 
կառույցների և ֆիզիկական կուլտուրայով ու 
սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ 
պայմանների առկայություն 

  v 
 

Նման 
միջոցառումների 

անցկացման 
համար 

անհրաժեշտ 
պայմաններ 
ստեղծելու 

վերաբերյալ 
փաստեր չկան 

աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

նման միջոցառումների 
անցկացման համար 
ստեղծել անհրաժեշտ 

պայմաններ: 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի զարգացմանը:   

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում: 

 4. Համայնքի ղեկավարն աջակցում է  ՀՀ 
Նախագահի մրցանակի  համար «Լավագույն 
մարզական ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպմանն ու անցկացմանը՝ 
ընտանիքների մարզման համար 
մարզաբազաների տրամադրում, մրցույթի 
նախնական և եզրափակիչ փուլերին 
ընտանիքների փաստացի մասնակցություն  

  v 
 

«Լավագույն 
մարզական 
ընտանիք» 
մրցույթի 

կազմակերպման  
/ինչպես նաև 

մասնակցության/ 
աշխատանքներ 
համայնքում չեն 

կատարվել: 

Առաջարկվում է Նպաստել 
համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:  
Անցկացման վերաբերյալ 
հիմքերը, փաստաթղթերը 
պահել աշխատակազմում:   

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում:  

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառի իրավասու մարմինների ու 
հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությամբ ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու մարզական աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ կենսակերպի 
քարոզչության առակայություն ԶԼՄ-ների միջոցով 
և պաստառների տեսքով 

  v 
 

 Առաջարկվում է  
ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական ու 
մարզական 

աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ 

կենսակերպի 
քարոզչության մասին 

հանրության տեղեկացնել 
ԶԼՄ-ների միջոցով և 

պաստառների տեսքով: 

20 օր 

 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպանված չէ Հայտնաբերված Առաջարկություննե Հայտնաբերված 



Պահպանված խախտումները ր հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
3.  Համայնքում փոստի 
առկայությունը և այն 
համապատասխան տարածքով  
ապահոված լինելը համաձայն 
<<Փոստային կապի մասին>> ՀՀ 
օրենքի: 

 
 
 
 
 
 

               V 
  

Փոստային կապի 
ազգային 
օպերատորին 
բնակելի կամ այլ 
շենքերում ոչ 
բնակելի 
տարածքների 
տրամադրում չի 
կատարվել: 
/<<Փոստային 
կապի մասին>> ՀՀ 
օրենքի 17-րդ 
հոդված:/ 

  

     

 

                   



ՎԵՐԻՆ  ՊՏՂՆԻ  ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
  

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է

 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
 
V 
  

 
 

Առկա է միջոցառումների պլանի
նախագիծը: 

<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ  

օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
<<գ>> կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը  

կազմակերպում է համայնքի 
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների պլանավորումը և 

իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  N 

824 որոշման: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով  

հաստատել միջոցառումների 
պլանը: 

 

 

       20օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության 
պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության  
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի 
հետ համաձայնեցված, 
համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 5-
րդ կետի պահանջը՝ համայնքի 
ղեկավարը 6-ամսյա ժամկետում 
մշակում է՝ ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում գործողությունների 
պլանները՝ համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի 
հետ և ներկայացնում 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 

արձանագրված խախտումը:  

 
 

20 օր 



մարմնի ղեկավարի կողմից 
հաստատված ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների   պլան 

համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 
մարմնի ղեկավարի 
հաստատմանը:  

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 7-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները սույն որոշման 5-րդ 
կետով հաստատված պլանների 
իրականացման համար 12-ամսյա 
ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն պետք է 
ներկայացնեն պլանների 
համակողմանի ապահովման 
մասին հայտեր:  

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 

արձանագրված խախտումը:  

20 օր 

  
 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է

 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
 

Պահպանված չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզի առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ  կառավարության 
25.10.2012 N1351-Ն որոշման 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի և 3-րդ կետի 

1-ին ենթակետի  /5-րդ կետ 1-ին 
ենթակետ/ պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված խախտումը` 
ՀՀ մարզերի և համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք է 
համայնքի ղեկավարը  ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն ներկայացնի 

սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումների հայտը, որի 
հիման վրա կատարվում են 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է սեյսմիկ 

20 օր 



ռիսկի գնահատման քարտեզ: 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012 N1351-

Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ 
ենթակետի և  

3-րդ կետի պահանջները: 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով   վերացնել 

արձանագրված թերությունը:  

30 օր 

 



Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 

  
                  V  

      
 
 

Թերի է կատարվել 
ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով` գործող բոլոր 
օբյեկտներում: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  
առևտրի 28  օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

29.Հանրային սննդի օբյեկտը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

        V 
/Պահպանված է 8 
հանրային սննդի 
օբյեկտում/ 

    V 
/Թերի է 
պահպանված 4 
հանրային սննդի 
օբյեկտում/ 

 
 

Թերի է կատարվել 
ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը:  

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով` գործող բոլոր 
օբյեկտներում: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  
հանրային սննդի 12  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  



30.Հանրային սննդի 
աշխատողներից` բարմենը, 
խոհարարը, հրուշակագործը, 
մատուցողը պետք է ունենան ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական կրթության կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին 
դիպլոմ կամ վկայական: 
Մասնագիտական 
պատրաստվածության ծրագրերը 
համաձայնեցվում են կրթության, 
ինչպես նաև առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտների 
համապատասխան լիազոր 
մարմինների հետ: 

        
 

 
 
        V  

 
           

 Ոչ բոլոր 
մատուցողները  
ունեն ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխա
ն 
մասնագիտական 
կրթություն կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածութ
յան մասին դիպլոմ 
կամ վկայական: 
Թերի է կատարվել 
<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 12-րդ  
հոդվածի 6-րդ 
մասի պահանջը: 
 

Ապահովել  ՀՀ օրենսդրության 
պահանջները: 

    20 օր 

33.Կենցաղային ծառայության 
օբյեկտներում` սպառողներին 
տեսանելի տեղում, փակցվում է 
մատուցվող ծառայությունների 
գնացուցակը: 

 
 

   
    V  

/Համայնքի 
տարածքում 
գործում է  
կենցաղային 
ծառայության 10  
օբյեկտ/:            

Չի կատարվել 
<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 2-րդ 
մասի պահանջը`  
կենցաղային 
ծառայության 
օբյեկտներում` 
սպառողներին 
տեսանելի տեղում, 
փակցվում է 
մատուցվող 
ծառայությունների 
գնացուցակը: 

Ապահովել  ՀՀ օրենսդրության 
պահանջը:  

        20 օր 

34.Կենցաղային ծառայության           Ոչ բոլոր Ապահովել  ՀՀ Ժամկետ 20 օր:  



օբյեկտները պետք է ապահովված 
լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

   V 
  

           օբյեկտները ունեն 
ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած 
պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներ:  
Թերի է կատարվել 
ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշման 
պահանջը: 

կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով` գործող բոլոր 
օբյեկտներում: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  
կենցաղային ծառայության 10  
օբյեկտներ/:  

36.ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում` առևտրի, 
հանրային սննդի, զվարճանքի, 
շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման 
օբյեկտներին, բաղնիքներին 
(սաունաներին) և խաղատներին 
ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու 
համար համայնքի ղեկավարի 
կողմից տրված թույլտվություն:  

 
 
 
 

 
 
 

        V 

 
          

 Ժամը 24.00-ից 
հետո աշխատելու`  
թույլտվությունների 
տրամադրումները
ը չեն  
համապատասխա
նում ՀՀ 
կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 
962-Ն որոշմամբ 
սահմանված 
կարգի  
պահանջներին: 

Առաջարկվում է  
թույլտվությունների 
տրամադրումները կատարել  
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով : 
/ՀՀ Կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 962-Ն 
որոշում/: 

      Տարվա   
ընթացքում: 

 

Առողջապահության բնագավառ 
                                                                                  

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



1. Առկա է աղբահանության 
սխեման և ժամանակացույցը 

 

 
 
 

 

 V      
 

 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 

Ավագանու որոոշմամբ 
աղբահանության սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխանեցնել 
,,Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման մսաին.. 
ՀՀ օրենքի պահանջներին, /հոդ. 
13 /, որը պարունակում է 
համայնքում առաջացող աղբի 
ծավալների մոտավոր հաշվարկը, 
սանիտարական մաքրման 
ծավալների, աղբի հեռացման, 
փոխադրման, տեղադրման, 
տեսակավորման և 
վնասազերծման ձևերն ու 
մեթոդները  

ժամկետ 20 օր 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Առկա են աղբահանության 
սխեմաները, համաձայն որոնց 
իրականացնում են ոչ վնասակար 
թափոնների հավաքումը՝ սպառման 
թափոնների փոխադրումը 
(աղբահանությունը): 

  V Ավագանու որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
համաձայն  
,,Աղբահանության և 

սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 

ՀՀ օրենքի 
պահանջների /հոդ. 13 

/ 

Ավագանու որոոշմամբ 
աղբահանության սխեման և 

ժամանակացույցը 
համապատասխանեցնել 

,,Աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, /հոդ. 13 /, որը 
պարունակում է համայնքում 

առաջացող աղբի ծավալների մոտավոր 
հաշվարկը, սանիտարական մաքրման 

ծավալների, աղբի հեռացման, 
փոխադրման, տեղադրման, 

տեսակավորման և վնասազերծման 
ձևերն ու մեթոդները  

ժամկետ 20 օր 

 
 
 
 
 
  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության 
մարզպետների կողմից իրականացվող 

 
Դրույթների անվանումը Պահպան Թերի է Պահպանված չէ Հայտնաբերված Առաջարկություններ Հայտնաբերված 



ված է պահպան 
ված 

խախտումները հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
6. համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ 

կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

        V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետի պահանջը` 
համայնքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 10-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի` կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան 
և ավագանու 
սահմանած 
կարգով: 

     20 օր 

20. * Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

               V 
/տես. հավելվ. 

15/  

  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 37-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
2-րդ կետի պահանջը`  
համայնքի ղեկավարը` 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ               V        Աշխատակազմի         Առաջարկվում է        15 օր 



հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 գործավարության կարգ 
չունեն հաստատված, չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
3-րդ կետի  պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը: 

սահմանված կարգով` 
համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ, հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգ: 

16. ** Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով սահմանված 
կարգով վարում: 

                 
         

          V       Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրներ օրենքով 
սահմանված կարգով 
չեն վարվում: Չի 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 32-
րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
19-րդ կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և 
այլ կադաստրներ: 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 

22. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական կարևորագույն 

              
           V  

         
          

        Ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ 

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 

    20 օր 



նախաձեռնությունների և նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և տարեկան 
բյուջեի, համայնքի կողմից մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի ավագանու և 
ղեկավարի որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի 
ծրագրվող փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ քննարկումներ 
իրականացնելու համար կատրված 
աշխատանքների առկայություն: 

իրականացնելու`  
կատարված 
աշխատանքների  մասին 
փաստերը և 
փաստաթղթերը թերի են 
պահպանված: Թերի է 
կատարվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետի 
պահանջը:  

գործառույթներ: 
/Ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումների 
կամ քննարկումների 
վերաբերյալ /կատրված 
աշխատանքների 
մասին/ ստեղծել 
փաստաթղթեր և պահել 
աշխատակազմում: / 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետ/ 

23.* Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

                    
 

        V  
 

      Գույքագրման 
փաստաթղթերում 
արտացոլվել են միայն 
հիմնական միջոցները, 
իսկ դեբիտորական և 
կրեդիտորական 
պարտքերի նկատմամբ 
հաշվառում չի տարվել 
ինչը ՀՀ ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի 
նախարարության 
2000թ-ի հունիսի 2-ի N 
102 հրամանի պահանջն 
է: 

 
Իրականացնել 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

 
20 օր 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց լսումներ և 
(կամ) քննարկումների կազմակերպման 
և անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների առկայություն: 

        
 

       V  
 

Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ և 54.1 
հոդվածների պահանջը. 
Համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի 
զարգացման քառամյա 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 54.1-րդ 

   20 օր 



ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
նախագծերը համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնելը 
կազմակերպում և 
անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ 
և (կամ) քննարկումներ 
«Իրավական ակտերի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում: Հանրային 
բաց լսումներում կամ 
քննարկումներում 
ստացված և ընդունված 
դիտողությունների և 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարը տրամադրում 
է տեղեկատվություն 
համայնքի ավագանուն: 
Խորհրդակցական 
մարմնի գործունեության 
կարգը, հանրային բաց 
լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման և դրանց 
վերաբերյալ ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգը 
սահմանում է համայնքի 
ավագանին: 

հոդված/    

6. **Համայնքի բնակչության 
կենսաապահովման խնդիրները լուծելու 

            V  
/Տես 

        Համայնքի 
ավագանու որոշմամբ չի 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 

   Տարվա ընթացքում 



նպատակով մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, ջրահեռացման, 
ոռոգման, ջեռուցման, աղբահանության 
և սանիտարական մաքրման 
կազմակերպման, բազմաբնակարան 
շենքերի սպասարկման և այլ 
ծառայությունների իրականացման 
համար օրենքով սահմանված կարգով 
վճարների սահմանման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների 
առկայություն: 

հավելվա
ծ 12, 13-
ը/  

սահմանվել 
աղբահանության վճար, 
որը համաձայն 
<Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման մասին> ՀՀ 
օրենքի պետք է 
սահմանվեր 0-400դրամ: 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

 

 
 
 

Հողօգտագործման բնագավառում 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ  Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող հողամասերը 
օտարվում կամ օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած պայմաններով 

                
 
 
 
 
 
 

  
 
 
v 
    

Համայնքը  չունի գլխավոր  
հատակագիծ   
Քաղաքաշինության  
մասին ՀՀ օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի 
պահանջով 

Առաջարկել մինչև 2015թ 
պատվիրել  համայնքի 
գլխավոր հատակագիծը 

 
20;12;2015թ 

13. Հողամաuերի աճուրդի կազմակերպման 
փաթեթում ներառվում են օրենքով և սույն 
կարգով սահմանված՝ անհրաժեշտ հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

1) օտարման պայմանագրի նախագիծը. 
2) օտարվող հողամասի հատակագծի 

   
 
 
 
 
 

  
Համայնքում  2011-2014թթ, 
ստուգման 
ժամանակահատվածում  
բնակավայրերի  
նշանակության 

  



նախագիծը. 
3) քաղաքաշինական գործունեության համար 
նախատեuվող հողամաuերի համար 
սահմանված կարգով կազմված 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի նախագիծը՝ օրենքով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
քաղաքաշինական, բնապահպանական և այլ 
բնույթի պահանջների և uահմանափակումների, 
ելակետային տվյալների ու տեխնիկական 
պայմանների ամրագրմամբ, այդ թվում` 
հողամաuի նկարագրությունը (կողմնորոշումը, 
թեքությունը, բարեկարգման վիճակը, 
հաղորդակցուղիների և իրացման ենթակա 
կառույցների առկայությունը), շինարարության 
uկզբի և ավարտի ժամկետները: 

 
 
   V      
 
 
 
 
         

հողամասերի աճուրդի 
կազմակերպման 
փաթեթներում 
բացակայում էր  
ճարտարապետահատակա
գծային առաջադրանքի  
նախագիծը               
/խախտվել է ՀՀ 
կառավաչության  
12;04;2001թ  թիվ 286 
որոշմամբ  սահմանված 
կարգի 23 կետի գ 
ենթակետի  պահանջը / 

14. Աճուրդի արդյունքների ամփոփումից հետո 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 12-
oրյա ժամկետում աճուրդի կազմակերպիչը 
հաղթողին տրամադրում է հողամաս 
տրամադրելու վերաբերյալ լիազոր մարմնի 
որոշումը, օտարման պայմանագիրը, օտարված 
հողամասի հատակագիծը, իսկ 
քաղաքաշինական գործունեության համար 
նախատեuվող հողամաuերի համար նաև` 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
       v 

Բնակավայրերի 
նշանակության  հողերի  
աճուրդի  հաղթողներին  
ճարտարապետահատակա
գծային առաջադրանք  չի  
տրամադրվել 
/խախտվել է ՀՀ 
կառավաչության  
12;04;2001թ  թիվ 286 
որոշմամբ  սահմանված 
կարգի 23 կետի գ 
ենթակետի  պահնջը/ 

  

34. Մրցութային հանձնաժողովներն ստեղծվում 
են համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, 
որոնց կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու անդամներ և 
համապատասխան մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  v 

Մրցույթային 
հանձնաժողովում  
ընդգրկված չի  
մարզպետարանի  
ներկայացուցիչը  ՀՀ  
կառավարության 
12.04.2001թիվ286 
որոշմամբ հաստատված 
կարգի  49 կետի 
պահանջով 

Առաջարկել  մեկ  ամսյա 
ժամկետում  շտկել 

30  օր 



 
 

 Մշակույթի բնագավառում 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող 
միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

  V  Չունեն միջոցառումների 
մշակված  ծրագրեր և նման 

միջոցառումներ չեն 
իրականացվել: Չի կատարվել  

ՏԻՄ Օրենքի հ. 41, և 
«Մշակութային օրենսդրության 
հիմունքների մասին» ՀՀ օրենք, 

հոդված 24:  

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով , 

մշակել միջոցառումների 
ծրագրերը և իրականացնել: 

Ծրագրերի մշակման 
համար 20 օր, 

ծրագրերի 
իրականացումը 

տարվա ընթացքում: 

                                                                                              



 
Պաշտպանության բնագավառ 

 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
12. Բնակչության, հատկապես 
երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն:  

            
 

 V  
/Նման որոշումներ  

ստուգվող 
ժամանակահատվ

ածում չեն 
ընդունվել/ 

Համաձյան 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
36-րդ հոդվածի, 2-
րդ մասի 3-րդ կետի. 
համայնքի 
ղեկավարը սույն 
բնագավառում 
իրականացնում է, 
որպես  կամավոր 
լիազորություն` 
աջակցում է 
բնակչության, 
հատկապես 
երիտասարդության 
ռազմահայրենասիր
ական 
դաստիարակության
ը:  

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով, 

իրականացնել 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
գործառույթներ:  

Տարվա ընթացքում 

    

 

 

 



 

 

 

Քաղաքաշինության բնագավառ 
  

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի գլխավոր 

հատակագծի առկայություն 

  Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հաստատցած գոտևորման նախագծի 

առկայություն 

  Գոտևորման 
նախագծը և 

գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

գլխավոր հատակագիծը մշակվել է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

համաձայնեցված և հաստատված 
նախագծային առաջադրանքի հիման վրա 

   Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

կառուցապատման նպատակով հողամասերը 
տրամադրվում են հաստատված ծրագրային 

փաստաթղթերով սահմանված նպատակային 
և գործառնական նշանակությանը և 

միջոցառումների առաջնահերթությանը 
համապատասխան 

  Հաստատված 
ծրագրային 

փաստաթուղթ 
գլխավոր 

հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր 
չունեցող համայնքնի զարգացման քառամյա 

ծրագրում նախատեսված է գլխավոր 
հատակագծի և գոտևորման նախագծի 

մշակում 

  Քառամյա 
ծրագրում 

ընդգրկված չէ 
գլխավոր 

հատակագծի  և 
գոտևորման 
նախագծի 
մշակումը 

 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթուղթ գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1920-Ն և  2001 թվականի 

մայիսի 11-ի N 408 
որոշումներով 

01.08.2015թ 

գլխավոր հատակագծի ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կատարված 

փոփոխություններն արտացոլված են գործող 
գլխավոր հատակագծի համապատասխան 

գծագրերում և բացատրագրում 

   Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

կառուցապատման նպատակով տրամադրած 
հողամասերն ապահովված են ինժեներական 

ենթակառուցվածքի գծերով 

  Ինժեներական 
ենթակառուցված

քներից 
կույուղատարը 
բացակայում է 

Ինժեներական 
ենթակառուցվածքներից 

կույուղատարը 
բացակայում է  

Հետևել օրենսդրական 
պահանջներին  

01.08.2015թ 

համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում 
արտացոլված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով տրամադրված հողամասերը (նպատակային 
կամ գործառնական փոփոխության մասին նշումով), 
նախագծման և շինարարության թույլտվությունները, 

ինչպես նաև գլխավոր հատակագծի և 
գոտիավորման նախագծի փոփոխությունները: 

 քաղաքաշինական 
քարտեզը 

բացակայում է 
շինարարության 

թույլտվությունները 
տված են ՀՀ 

կառավարության 
02.02.2002թ N91 

որոշման 
պահանջներով 

 ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ 
հոդված, կետ 1.1. կազմում և 

վարում է համայնքի 
ընթացիկ քաղաքաշինական 
քարտեզը բացակայում է չի 
վարվում քաղաքաշինական 

կադաստր 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ 01.08.2015թ 

Համայնքի քաղաքաշինական մատյաններում 
հաշվառվում և մուտքագրվում են` 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 

մատյանը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինական մատյանը 

բացակայում է 

Առաջնորդվել ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ 
հոդված, 2 կետով, 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ 
օրենք 1999 թվականի դեկտեմբերի 

31-ի N802 որոշումով: 

01.08.2015թ 

1) համայնքի տարածքում ընդգրկված 
քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների` 

անշարժ գույքի միավորների, գործառական 
տարածքների, քաղաքաշինական գործունեության 

հատուկ կարգավորման օբյեկտների և 

  համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է չի 

վարվում 

ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ 
հոդված, կետ 2  

Վարել քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և ներկայացնել 

համայնքի ավագանու 

01.08.2015թ 



բնակավայրերի քաղաքաշինական անձնագրերը. քաղաքաշինական 
կադաստր 

հաստատմանը 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական անձնագիրը. 

  V համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը բացակայում է 

Կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական անձնագիրը 

20 օր 

9) համայնքի գոտևորման նախագծի կազմում կամ 
առանձին փաստաթղթի տեսքով մշակված է 

համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն, 

գոտևորման 
նախագծ 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ 01.08.2015թ 

10) քաղաքաշինական կանոնադրության դրույթները 
չեն հակասում հաստատված ծրագրային 

փաստաթղթերի դրույթներին, ներդաշնակ են 
բնակավայրում պատմականորեն ձևավորված 

ճարտարապետական ոճին 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ 01.08.2015թ 

Համայնքում իրականացվող նոր կառուցապատումը 
համահունչ է համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրությամբ սահմանված դրույթներին 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ 01.08.2015թ 

ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը/ները (ՃՀԱ) տրամադրվում է/են 
համայնքի գլխավոր հատակագծի և գոտևորման 

նախագծի դրույթներին համապատասխան 

  V համայնքի գլխավոր 
հատակագծը և գոտևորման 

նախագծը բացակայում է 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ 01.08.2015թ 

կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունները և հրապարակված 

քաղաքաշինական ծրագրերը ու նախագծերը 
քննարկվում են և որոշումների ընդունմանը 

մասնակցում են հասարակայնության 
ներկայացուցիչները (համաձայնությամբ) 

 

  կենսագործունեությ
ան միջավայրի 

ծրագրվող 
փոփոխությունների 

վերաբերյալ 
իրազեկումը 

բացակայում է 

Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

իրազեկումը իրականացում է՝   կենսագործունեությ
ան միջավայրի 

ծրագրվող 
փոփոխությունների 

վերաբերյալ 
իրազեկումը 

բացակայում է 

Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

1) զանգվածային լրատվության (այդ թվում` 
էլեկտրոնային) միջոցներով (տեղական և 

հանրապետական ռադիո, հեռուստատեսություն, 
լրագիր). 

  կենսագործունեությ
ան միջավայրի 

ծրագրվող 
փոփոխությունների 

վերաբերյալ 
իրազեկումը 

Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 



բացակայում է 
2) ծրագրերի և նախագծերի ցուցադրման 

միջոցառումներով, հրապարակումներով տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ինտերնետային 

կայքերում տեղադրմամբ. 

  ծրագրերի և 
նախագծերի 

ցուցադրում չի 
իրականացված 

Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

3) հասարակական քննարկումներով   հասարակական 
քննարկումները 
բացակայում են 

Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

Պահպանվում է համայնքի ղեկավարի 
համաձայնեցմանը ներկայացված քաղաքաշինական 
ծրագրերին և նախագծերին հասարակայնությանը 
իրազեկման համար սահմանված 3-օրյա ժամկետը, 

նշվում են դրանց ծանոթանալու պայմանները` 
հրապարակման, ցուցադրման և հասարակական 

քննարկման տեղն ու ժամանակը 

 Առկա է համայնքի 
ղեկավարի 

հա;աձայնեցումը 
հասարակայնությ
անը իրազեկումը 

բացակայում է 

 Խախտվել է 1998 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N660 

որոշումների պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

բնակչությունը իրազեկված է`   V փոփոխությունների 
վերաբերյալ բնակչության 

իրազեկումը բացակայում է 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
փորձաքննության դրական եզրակացություն 

ստացած և հաստատված գոտևորման նախագծերի 
վերաբերյալ 

  V Բացակայում է 
հաստատված գոտևորման 

նախագիծը 

Պատվիրել գլխավոր հատակագծ  01.08.2015թ 

Ապահովվում է քաղաքաշինական ծրագրերի ու 
նախագծերի հրապարակման և ցուցադրման  

համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 15-օրյա 
ժամկետը 

  V Խախտված են ՀՀ 
կառավարության 1998 

թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N 660 որոշումների 

պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 812 և 
1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
N660 որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 
9) 

  Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 

գրանցման 
մատյանի վարումը 

բացակայում է 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Հուղարկավորությունների հետ կապված մատուցվող 
վճարովի և անվճար ծառայությունների ցանկի 
հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 
12,13) 

  Ծառայություն չի 
մատուցվում 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար 
տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N1, կետ 22) 

  Տեղեկանքներ չեն 
տրամադրվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 



Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10) 

  գերեզմանատան 
համար 

գերեզմանատների 
հողերի 

օգտագործման 
հատակագծը 
բացակայում է 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ գերեզմանատան 
հատակագծի և գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնների տեղադրումը և գերեզմանատների 
տարածքի մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 15,16) 

  Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնները 
բացակայում են 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10 

  1949թ 
գերեզմանատան  
սանիտարական 

գոտին 
պահպանված չէ, 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող 
գերեզմանների հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N7, կետ 8 

  գերեզմանների 
հողատարածքի 

արժեքների 
սահմանում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

 
          ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



2.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշմամբ 
հաստատված հավելվածի 4-րդ կետ՝ 
 Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների և առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանող 
անձանց հաշվառումը (սկզբնական, 
տարածքային և կենտրոնացված) 
իրականացվում է համապատասխանաբար 
խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմինների (սկզբնական հաշվառում), 
Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային 
հաշվառում) և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

  
 
 
 
 
V 

 Համայնքում առանց 
ծնողական խնամքի 
մնացած  երեխաներ 
չկան նման 
գործառույթ չի 
իրականացվել   
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի 
նախարարի  
2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և 
կնիքված համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

 
Ապահովել ՀՀ 
աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի նախարարի  
2007 թվականի ապրիլի 12-
ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և կնիքված 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից 

 
ժամկետը 20 օր 

 
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1. Համայնքների բնակչության շրջանում 
անցկացված ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական և մարզական 
միջոցառումներ  

  v  /Մինչև ստուգումը/ 
Ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական և 
մարզական 

միջոցառումներ 

Առաջարկվում է 
սահմանված 

կարգով 
անցկացնել 
այդպիսի  

Մինչև Ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 



անկացման  մասին 
փաստաթղթերը չկան 

աշխատակազմում: 

միջոցառումներ և 
անցկացման 

մասին 
փաստաթղթերը 
/հիմքերը/ պահել 

աշխատակազմում: 
2. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է 
համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանը՝    
պատշաճ վիճակով սպորտային 
հրապարակների ու մարզական այլ 
կառույցների և հանգստի գոտիների 
առկայություն, մանուկների ու պատանիների 
բնակության վայրում, ինչպես նաև 
հասարակական վայրերում ֆիզիկական 
կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար 
համապատասխան պայմանների 
առկայություն 

  v 
  

Համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայով և 
սպորտով զբաղվելու 

համար 
համապատասխան 

պայմաններ չկան, չի 
կատարվել 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 

42-րդ հոդվածի 
պահանջները` 

համայնքի ղեկավարը  
նպաստում է 
համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը, 
իրականացնում է 

սպորտային 
հրապարակների և 

մարզական այլ 
կառույցների 

շինարարություն, 
ստեղծում է հանգստի 

գոտիներ :           

Առաջարկվում է 
Նպաստել 

համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը:    

Մինչև Ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 

3. ՀՀ Նախագահի «Լավագույն քաղաքային 
մարզական համայնք», «Լավագույն 
գյուղական մարզական համայնք» և 
«Լավագույն մարզական բակ» մրցանակների  

  v 
 

Նման 
միջոցառումների 

անցկացման համար 
անհրաժեշտ 

Առաջարկվում է 
սահմանված 

կարգով նման 
միջոցառումների 

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում: 



համար անցկացվող համանուն 
ստուգատեսներին ներկայացնելու 
նպատակով՝ համայնքներում նոր մարզական 
կառույցների և ֆիզիկական կուլտուրայով ու 
սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ 
պայմանների առկայություն 

պայմաններ 
ստեղծելու 

վերաբերյալ փաստեր 
չկան 

աշխատակազմում: 

անցկացման 
համար ստեղծել 

անհրաժեշտ 
պայմաններ: 
Նպաստել 

համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը:      
 4. Համայնքի ղեկավարն աջակցում է  ՀՀ 
Նախագահի մրցանակի  համար «Լավագույն 
մարզական ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպմանն ու անցկացմանը՝ 
ընտանիքների մարզման համար 
մարզաբազաների տրամադրում, մրցույթի 
նախնական և եզրափակիչ փուլերին 
ընտանիքների փաստացի մասնակցություն  

  v 
 

«Լավագույն 
մարզական 

ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպման  

/ինչպես նաև 
մասնակցության/ 
աշխատանքներ 
համայնքում չեն 

կատարվել: 

Առաջարկվում է 
Նպաստել 

համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը:  
Անցկացման 
վերաբերյալ 

հիմքերը, 
փաստաթղթերը 

պահել 
աշխատակազմում:  

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում:  

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառի իրավասու մարմինների ու 
հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությամբ ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու մարզական 
աշխատանքներ անցկացնելու և առողջ 
կենսակերպի քարոզչության առակայություն 
ԶԼՄ-ների միջոցով և պաստառների տեսքով 

  v 
 

 Առաջարկվում է  
ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական 

ու մարզական 
աշխատանքներ 
անցկացնելու և 

առողջ 
կենսակերպի 
քարոզչության 

մասին 
հանրության 

տեղեկացնել ԶԼՄ-
ների միջոցով և 
պաստառների 

տեսքով: 

20 օր 



 
 

 

 



ԹԵՂԵՆԻՔ  ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է պահպանված 

 
 

Պահպանված 
չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Բնակչության տարահանման 
պլանավորում և կազմակերպում. 
Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված համայնքային 
տարահանման հանձնաժողով, 
տարահանման հանձնաժողովի 
հաստատված կանոնադրություն, 
տարահանման հանձնաժողովի կողմից 
մշակված տարահանման պլան 

  
 
V 

/Համայնքի ղեկավարի 
17.07.20013թN 17-Ա 

որոշմամբ ստեղծվել է 
տարահանման 
հանձնաժողով/: 

 Տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակված չէ տարահանման 
պլան, չեն կատարվել 

<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի 
1-ին մասի <<դ>> կետի, 
<<Արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 
պահանջները: 

Համայնքի ղեկավարը 
իրականացնում է 
համայնքի բնակչության, 
նյութական եւ մշակութային 
արժեքների տարահանումը, 
բնակչության 
պատսպարումը եւ 
անհատական 
պաշտպանության 
միջոցներով ապահովումը: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով`  

տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակել տարահանման 
 պլան և որոշմանը կցել 

հաստատված 
հավելվածները 

/մասնավորապես` թիվ 3 
հավելվածը` 

հանձնաժողովի 
կանոնադրությունը/: 

20 օր 



2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
 
 

 
V 
  

Միջոցառումների պլան
չունեն հաստատված, չի
կատարվել 

<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ  օրենքի 14-րդ հոդվածի 

1-ին մասի <<g>> կետի 
պահանջը` 

համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի 

քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների 
պլանավորումը և 

իրականացումը. համաձայն 
ՀՀ Կառավարության 
24.06.2010թ.  N 824 

որոշման: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով  

հաստատել 
միջոցառումների պլանը:
/ ՀՀ Կառավարության 
24.06.2010թ.  N  824 

որոշում, կետ 3:/ 

 

       20օր 

3. Բնակչության պատսպարման 
իրականացում. 
Պաշտպանական կառույցներում 
բնակչության պատսպարման համար 
նախապես մշակված և հաստատված 
ամրագրման պլան, պաշտպանական 
կառույցներով չապահովված 
բնակչությանը պատսպարելու 
նպատակով՝ պարզագույն 
թաքստոցների կառուցման համար 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
հաստատված պլան 

  
  

V 
 
 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2000 
թվականի դեկտեմբերի 

28-ի N 592 որոշման 
պահանջը 

/ հաստատված կարգի 2-
րդ գլուխ/: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը: 

 

      20օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության  
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի հետ 
համաձայնեցված, համապատասխան 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ 
համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում 
մշակում է՝ ուժեղ 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  

 
 

20 օր 



պետական կառավարման 
տարածքային մարմնի ղեկավարի 
կողմից հաստատված ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների   պլան 

երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների 
պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ և 
ներկայացնում 
համապատասխան 
պետական կառավարման 
տարածքային մարմնի 
ղեկավարի 
հաստատմանը:  
 

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման` 7-րդ 
կետի պահանջը` 
համաձայն որի տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն պետք է 
ներկայացնեն պլանների 
համակողմանի 
ապահովման մասին 
հայտեր:  

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  
/Կոտայքի մարզպետի 

08.01.2013թ. թիվ 
01/15.2/ 5-13 
գրություն:/ 

20 օր 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  V  Պլանը դեռևս Առաջարկվում է պլանը  



նախարարության փրկարար 
ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  
համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության 
մեթոդական օգնությամբ մշակված՝  ՀՀ 
ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան մարզային 
փրկարարական վարչության պետի 
հետ, սահմանամերձ գոտում գտնվող 
համայնքներինը` նաև 
համապատասխան զինվորական 
կայազորի պետի հետ 
համաձայնեցված, ՀՀ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատված, 
հունվարի 1-ի դրությամբ ճշտված ՀՀ 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան, համայնքային 
քաղաքացիական պաշտպանության 
ծառայության քաղաքացիական 
պաշտպանության պլան 

  
 

համաձայնեցված չէ 
մարզային փրկարարական 

վարչության հետ: 
Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2004 
թվականի ապրիլի 22-ի 
N633-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 5-րդ 
կետի ,ե, ենթակետի 
պահանջը`  համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության պլանը 
համաձայնեցվում է` ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
Հայաստանի փրկարար 
ծառայության 
համապատասխան 
մարզային 
փրկարարական 
վարչության պետի հետ: 

 

սահմանված կարգով  
համաձայնեցնել 

մարզային 
փրկարարական 
վարչության հետ: 

       10օր 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 

1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և 

լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և կենդանիների 

պաշտպանության, 
8) հասարակական կարգի 

պահպանման, 

 
 
 
 
 

  
 
 
V 
 

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային  
ծառայություններ դեռևս 
չեն ստեղծվել, չունեն նաև 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
ծառայությունների 
հաստատված 
կանոնադրություններ: 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 10-ի N 
384-Ն որոշման պահանջը:

Առաջարկվում է 
իրականացնել 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

գործառույթներ: 

 
 

20 օր 



9) նյութատեխնիկական 
մատակարարման, 

10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 
    բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
հաստատված կանոնադրություններ 
Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ (անհրաժեշտության 
դեպքում) 

 
V 
 

  
 

 

 ՀՀ կառավարության 2003 
թվականի նոյեմբերի 13-ի N 
1532-Ն որոշման /կարգի 2-

րդ գլուխ 2-րդ կետ/ 
պահանջ: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով  
(անհրաժեշտության 
դեպքում) ստեղծել 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումներ:  

 

 1. Համայնքների 
ղեկավարների կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման հայտերի 
ներկայացում,  սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզի առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012 
N1351-Ն որոշման 2-րդ կետի 
1-ին ենթակետի և 3-րդ կետի 
1-ին ենթակետի  /5-րդ կետ 

1-ին ենթակետ/ 
պահանջները: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
խախտումը` 

ՀՀ մարզերի և 
համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք 
է համայնքի ղեկավարը  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնի սեյսմիկ 
ռիսկի նվազեցման 

միջոցառումների հայտը, 
որի հիման վրա 

կատարվում են սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 

սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզ: 

20 օր 



2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չի կատարվել ՀՀ  
կառավարության 25.10.2012 
N1351-Ն որոշման 1-ին կետի 

2-րդ ենթակետի և  
3-րդ կետի պահանջները: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

30 օր 

     

Առողջապահության բնագավառ 
     

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված ժամկետները 

2. Առկա է աղբահանության սխեման 
և ժամանակացույցը 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

V  
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
համաձայն 
,,Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման մսաին..  
ՀՀ օրենքի 
պահանջների, /հոդ. 
13 / 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա
նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մասին.. 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 
պարունակում է 
համայնքում 
առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 
հաշվարկը, 
սանիտարական 
մաքրման 

ժամկետ 20 օր 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 ծավալների, աղբի 
հեռացման, 
փոխադրման, 
տեղադրման, 
տեսակավորման և 
վնասազերծման 
ձևերն ու 
մեթոդները 

1. Առկա են աղբահանության 
սխեմաները, համաձայն որոնց 
իրականացնում են ոչ վնասակար 
թափոնների հավաքումը՝ սպառման 
թափոնների փոխադրումը 
(աղբահանությունը): 

  V  
Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
համաձայն 
,,Աղբահանու 
  թյան և 
սանիտարական 
մաքրման մսաին..  

ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 

/հոդ. 13 / 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 

սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա

նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 

ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 

պարունակում է 
համայնքում 

առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 

հաշվարկը, 
սանիտարական 

մաքրման 
ծավալների, աղբի 

հեռացման, 
փոխադրման, 
տեղադրման, 

տեսակավորման և 
վնասազերծման 

ձևերն ու 
մեթոդները  

ժամկետ 20 օր 

 



 

Բնապահպանության բնագավառում 
 
 

Դրույթի անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման սխեմաների առկայություն 

  V Համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

կազմված չէ 
տարածքների 

սանիտարական 
մաքրման 

սխեմաները, 
համաձայն 

,,Թափոնների 
մասին,, ՀՀ օրենքի 

/հոդ.11/ 
 

ընդունել ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
համապատասխան որոշում 
համաձայն ,,Թափոնների 

մասին,, ՀՀ օրենքի /հոդ.11/ 
թափոնների գործածության 

ոլորտում համայնքի 
ղեկավարը համայնքի 

վարչական սահմաններում 
ա/ իրականացնում է 

հսկողություն 
աղբահանման նկատմամբ 

բ/կազմում է 
տարածխքների մաքրման 

սանիտարական 
սխեմաները 

գ/ իրականացնում է 
չհսկվող և չարտոնագրված 
աղբավայրերի վերացումը 

դ/ կազմակերպում է 
ռեսուրսային արժեք 

ունեցող ոչ վտանգավոր 
թափոնների հավաքման 

գործընթացի բնակչության 
մասնակցությունը 

ժամկետ 20 օր 

 



Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ պարենային 
ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը պետք է 
կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում 

         V 
/Ստուգվող 
ժամանակահատվա
ծում, համայնքի 
տարածքում 
գործում է մեկ 
/սննդամթերքի և ոչ 
պարենային 
ապրանքների/, 
առևտրի օբյեկտ:/ 

 

 

  Ստուգվող 
ժամանակահատվածում
, ներկայացրած 
տեղեկատվության 
համաձայն, առևտրի 
օբյեկտում 
իրականացվել են 
հսկողություններ և  
խախտումներ չեն 
արձանագրվել: 

 Առաջարկվում է 
հսկողությունները 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, 
լիարժեք/համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործում է 1 առևտրի 
օբյեկտ/: 

Տարվա ընթացքում 

3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 

  
        
            

        V  
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
պահանջի 3-րդ կետը`  
...կազմակերպության 
ճակատային մասում 
փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են 
կազմակերպության 
(ֆիրմայի) անվանումը, 
կազմակերպական-
իրավական ձևը, իսկ 
մուտքի դռան 
ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային 
ռեժիմը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով:  

  Ժամկետ 20 օր:  



29.Հանրային սննդի օբյեկտը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

           V 
 

 
 

Թերի է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
պահանջի 3-րդ կետը`  
...կազմակերպության 
ճակատային մասում 
փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են 
կազմակերպության 
(ֆիրմայի) անվանումը, 
կազմակերպական-
իրավական ձևը, իսկ 
մուտքի դռան 
ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային 
ռեժիմը:  

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում է  հանրային 
սննդի մեկ  օբյեկտ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

30.Հանրային սննդի 
աշխատողներից` բարմենը, 
խոհարարը, հրուշակագործը, 
մատուցողը պետք է ունենան ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական կրթության կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության մասին 
դիպլոմ կամ վկայական: 
Մասնագիտական 
պատրաստվածության ծրագրերը 
համաձայնեցվում են կրթության, 
ինչպես նաև առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտների 
համապատասխան լիազոր 
մարմինների հետ: 

        
            V  

 
 
              

 
           

  Խոհարարը, մատուցողը  
պետք է ունենան ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական 
կրթություն կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության 
մասին դիպլոմ կամ 
վկայական:  /<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ  
հոդված,  6-րդ մաս/: 
 
 

         20 օր:  
Հսկողություն 
իրականացնել 
հանրային սննդի 
օբյեկտում և ճշտել 
Խոհարարի, 
մատուցողի  
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտական 
կրթություն կամ 
մասնագիտական 
պատրաստվածության 
մասին դիպլոմի կամ 
վկայականի 
առկայությունը:   

35. ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում ոգելից և 
ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի արտադրանքի 

 
              

      
             V 
 

 2014 թվականի համար` 
ոգելից և ալկոհոլային 
խմիչքների և (կամ) 
ծխախոտի 

Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ` կատարել 

        10 օր 



վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և 
զվարճանքի օբյեկտներում` 
ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների 
և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման և բացօթյա առևտուր 
կազմակերպելու համար 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
տրված թույլտվություն:  

արտադրանքի 
վաճառքի 
թույլտվություններ 
տրվել են, սակայն 
տեղական  տուրքի` 
սահմանված, 
գանձումներ չեն 
կատարվել: Խախտվել  
ՀՀ Կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 843-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
կարգի  5-րդ կետի 
պահանջը` . 
թույլտվություն տալու 
հետ միաժամանակ, 
«Տեղական տուրքերի և 
վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքին 
համապատասխան, 
հայտատուից գանձվում 
է տեղական տուրք: 

տեղական տուրքի 
գանձումներ: /Համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործում են մեկ առևտրի և 
մեկ  հանրային սննդի 
օբյեկտներ/: 

40. ՀՀ օրենքի համաձայն 
Համայնքի տարածքում հանրային 
սննդի կազմակերպման և 
իրացման համար համայնքի 
ղեկավարի կողմից տրված 
թույլտվություն: 

          
 
 

 V 
Համայնքի 
վարչական 
տարածքում 
գործում է մեկ 
հանրային սննդի 
օբյեկտ/: 

 Չի կատարվել 
«Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ օրենքի 40-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
3.1 կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը  
տալիս է համայնքի 
տարածքում հանրային 
սննդի կազմակերպման 
և իրացման 
թույլտվություն: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված իր 
պարտադիր 
լիազորությունները նշված 
բնագավառում:  

10 օր 

 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության 
մարզպետների կողմից իրականացվող 



 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու համար 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
6. համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգի և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

        V  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման 
կարգը և 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
10-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասի` կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 
ավագանու 
սահմանած կարգով: 

     20 օր 

7. Համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 
 

        V Չի կատարվել  
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 8-րդ կետի 
պահանջը` համայնքի 
ավագանին որոշում է 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության 
չափը.:   

Առաջարկվում է օրենքով 
սահմանված կարգով 
որոշել համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատրության չափը, 
համաձայն` <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 27-
րդ հոդվածի: 
 

 
         20 օր 

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների 

          V 
/Ավագանու 

  Պետք է նշել, որ  
քաղաքապետարա

      Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 

       20 օր 



կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը 
(ՏԻՄ օրենքով սահմանված 
դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

26.03.2013թ. թիվ 
09, որոշումով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
կանոնադրություն
ը, բյուջետային 
հիմնակներ 
չունեն: Ամեն 
տարի,  
ավագանու 
որոշումներով 
հաստատվել է 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ
ի քանակը, 
հաստիքացուցակ
ը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը:  

նի 
աշխատակազմի  
կանոնադրությունը 
հաշվառված է ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարության` 
իրավաբանական 
անձանց 
պետական 
ռեգիստրի կողմից, 
սակայն մինչև 
ստուգման օրը 
լուծված չէ 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմ 
համայնքային 
կառավարչական 
հիմնարկի  կնիքի 
հարցը: 

սահմանված կարգով 
լուծել 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ 
համայնքային 
կառավարչական 
հիմնարկի  կնիքի հարցը: 

20. * Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

      V 
/տես. հավելվ. 15/  

  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 38-րդ 
հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի 
պահանջը`  
համայնքի 
ղեկավարը` 
սահմանված 
կարգով վարում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կադաստրը, 
կազմում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 



կանոնադրությունը 
և ներկայացնում է 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը: 

21. Համայնքի հողերի օգտագործման 
սխեմաները հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 
 

                   V   Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 38-րդ 
հոդվածի, 1-ին 
մասի 1-ին կետի 
պահանջը` 
Համայնքի 
ղեկավարը 
հողօգտագործման 
բնագավառում 
իրականացնում է 
հետևյալ 
պարտադիր 
լիազորությունները.  

օրենսդրությամբ 
սահմանված 
դեպքերում և 
կարգով կազմում է 
համայնքների 
հողերի 
օգտագործման 
սխեմաներն ու 
ներկայացնում 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև 2015թ. 

22. * Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 

         V   Գույքագրման 
փաստաթղթերում 
արտացոլվել է 
միայն հիմնական 
միջոցները, իսկ 

   Ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 
հաստատելու ընթացքում 
գույքագրել նաև 
դեբիտորական և 

2014թվականի 
դեկտեմբեր: 



համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

դեբիտորական և 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
հաշվառում չի 
տարվել ինչը ՀՀ 
ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի 
նախարարության 
2000թ-ի հունիսի 2-
ի N 102 հրամանի 
պահանջն է: 

կրեդիտորական 
պարտքերը: 

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ 
կայացած նիստերի 
արձանագրությունների 
առկայություն: 

                       V   
/Ստ. ժամ. առկա 
են`  2012թ.` 14, 
2013թ.` 13,  
2014թ. /մինչև 
ստ./ 4 նիստերի 
արձանագրու 
ններ/:       
 /ՏԻՄՀՀ օրենք`  
հ. 11, մաս 2:/ 

   
Արձանագրություն
ները կազմվել են 
թերություններով, 
համաձայն 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 30-րդ 
հոդվածի, 3-րդ 
մասի 1-ին կետի 
պահանջը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարը 
ապահովում է 
համայնքի 
ավագանու 
նիստերի 
նախապատրաստո
ւմը և 
արձանագրումը:  

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
արձանագրությունները 
համապատասխանեցնել 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի հոկտեմբերի 
6-ի նիստի  N 39 
արձանագրային 
որոշմամբ հաստատված` 
ՏԻՄ-երի կողմից 
ընդունվող 
փաստաթղթերի 
նախագծերի մշակման 
մեթոդական ուղեցույցի 
7-րդ կետի 
պահանջներին:    

      20 օր 



27. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

              V  
    

         Թերի են 
կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 12-րդ և 15-
րդ հոդվածների 
պահանջները: 

 /ՏԻՄ հ.11, մաս 2/: 
 

      Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և 
գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 
/Սահմանել հերթական 
նիստերի գումարման 
ժամանակացույց/: 

Տարվա ընթացքում: 

1.Համայնքում առնվազն երկու հազար 
բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում հայտարարություն 
փակցնելու միջոցով ավագանու 
հերթական նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ: 

                           V 
Համայնքում 
առկա է 2,  
ցուցատախտակ 
, որից 1-ը` 
գյուղապետարա
նի շենքում: 
/Համայնքի 
առկա 
բնակչության 
թիվը մոտ 585 
մարդ է: ՏԻՄ 
ՀՀ օրենք հ. 121. 
/ 

 Ստուգման օրերին 
օրենսդրությամբ 
պահանջվող ոչ 
բոլոր 
փաստաթղթերն 
էին փակցված, 
թերի է կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 121-րդ 
հոդվածի  
պահանջը: 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Տարվա ընթացքում, 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
ժամանակահատվա
ծում: 

5.Համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի ընդունումից հետո 
օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու 
ավագանուն անդամներին 
ուղարկված լինելու, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

          V     Ուղարկվել է միայն 
ավագանու 
անդամներին, 
ստուգման օրերին 
փակցված 
իրավական ակտեր 
չկան:  Թերի է 
կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ 
հոդվածի  1-ին 
մասի 1.1- կետի 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Տարվա ընթացքում, 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
ժամանակահատվածում: 



պահանջը` 
համայնքի ղեկ

ավարը 
անհատական 
ակտեր ընդունելուց 
հետո պարտավոր 
է երկօրյա ժամկետ
ում այն ուղարկել 
համայնքի 
ավագանու 
անդամներին և 
փակցնել համայնքի 
ավագանու 
նստավայրում` բոլո
րի համար 
տեսանելի տեղում: 
 

16. ** Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով 
սահմանված կարգով վարում: 

                 
         

          V       Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանակա
ն, 
գյուղատնտեսակա
ն կադաստրներ 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով չեն 
վարվում: Չի 
կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ 
հոդվածի, 1-ին 
մասի 19-րդ կետի 
պահանջը` 
համայնքի 
ղեկավարը 
օրենքով կամ 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 



կառավարության 
սահմանած 
կարգով վարում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանակա
ն, 
գյուղատնտեսակա
ն և այլ 
կադաստրներ: 

22. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման ծրագրերի 
և տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների ոլորտներում 
համայնքի ավագանու և 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի 
ծրագրվող փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնելու 
համար կատրված 
աշխատանքների առկայություն: 

               
 

          V         Ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ 
իրականացնելու`  
կատարված 
աշխատանքների  
մասին փաստեր և 
փաստաթղթեր 
չներկայացվեցին: 
Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետի 
պահանջը` 
համայնքի 
ղեկավարը 

կազմակերպում է 
տեղական 
ինքնակառավարմա
նն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունն

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետ/ 

    Տարվա ընթացքում 



երի և նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական
, 
կենսագործունեությ
ան միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխությունների 
հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկություննե
րի ընդունումը և 
ներկայացումը 
նախաձեռնությունն
երի և նախագծերի 
հեղինակներին. 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի վերաբերյալ 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 

        
 

            V  
/Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի  

 Թերի է կատարվել 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մասին>> ՀՀ 
օրենքի 33.1-րդ և 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

   Տարվա ընթացքում 



քննարկումների կազմակերպման 
և անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների առկայություն: 

վերաբերյալ 
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ 
չեն 
կազմակերպվել:/ 
 
 
  

54.1 հոդվածների 
պահանջը. 
Համայնքի 
ղեկավարը մինչև 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
և (կամ) տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերը 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնելը 
կազմակերպում և 
անցկացնում է 
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ 
«Իրավական 
ակտերի մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով 
սահմանված 
ժամկետում: 
Հանրային բաց 
լսումներում կամ 
քննարկումներում 
ստացված և 
ընդունված 
դիտողությունների 
և 
առաջարկություննե
րի վերաբերյալ 
համայնքի 
ղեկավարը 

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդված/    



տրամադրում է 
տեղեկատվություն 
համայնքի 
ավագանուն: 
Խորհրդակցական 
մարմնի 
գործունեության 
կարգը, հանրային 
բաց լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման և 
դրանց վերաբերյալ 
ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու 
կարգը սահմանում 
է համայնքի 
ավագանին: 

6. **Համայնքի բնակչության 
կենսաապահովման խնդիրները 
լուծելու նպատակով մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, ոռոգման, 
ջեռուցման, աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
կազմակերպման, 
բազմաբնակարան շենքերի 
սպասարկման և այլ 
ծառայությունների իրականացման 
համար օրենքով սահմանված 
կարգով վճարների սահմանման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

                       V  
/Տես հավելված 

12, 13-ը/  

         Համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
սահմանվել է 
աղբահանության 
վճար, որի 
գանձումը չի 
իրականացվել 
<Տեղական 
տուքերի և 
վճարների մասին> 
ՀՀ օրենքով 
սահմանված 
կարգով: 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

 

   Տարվա ընթացքում 

7. * ՀՀ պետական բյուջեի հիման վրա 
ճշտված դրամարկղային 
գործառնությունների 
եռամսյակային կամ ամսական 

                     V          Համայնքի 
դրամարկղային 
գործառնություննե
րի նկատմամբ 

       Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

 
   20 օր 



պլանների հաստատված լինելու 
առկայություն:  

տարված 
հսկողության 
արդյունքում 
պարզվեց, որ 
գանձապահի 
գործառույթը չի 
իրականացվում 
<Դրամարկղային 
գործառնություննե
րի մասին> ՀՀ 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով, քանի որ 
համայնքում չկա 
գանձապահ 
հաստիքը, ինչպես 
նաև 
պարտականություն
ները պաշտոնի 
անձնագրով չեն 
ամրագրված: 

12. * տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով սահմանված 
կարգով համապատասխան 
միջոցների կիրառման 
առկայություն: 

             V         Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողերի 
վարձակալական 
վարձավճարների 
նկատմամբ 
տարված 
հսկողության 
արդյունքում 
պարզվեց, որ 
վարձակալական 
հողերի 
վարձավճարների 
հաշվառումը թերի է 
իրականացվում, 
ապառքատերերի 
նկատմամբ 

     Իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

20 օր 



դատական հայցեր 
չեն ներկայացվել, 
այն դեպքում, երբ 
մեկ քաղաքացու 
ապառքը կազմել է 
շուրջ 677.4 հազար 
դրամ: 

15. *Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարության 
կողմից տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն համայնքի 
բյուջեի եկամտային մասի 
կազմման գործընթացում` 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշների ընդունման 
ժամանակ ապառքներից (հողի 
հարկի և գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

                        V          Գույքահարկի 
2014  թվականի 
տարեկան 
հաշվարկը 
կազմում է 2810.0 
հազար դրամ, իսկ 
2014թվականի 
տարեկան բյուջեով 
պլանավորված է 
1437.0 հազար 
դրամ: 

     2014թվականի 
տարեկան բյուջեով 
նախատեսված 
գույքահարկի տարեկան 
պլանը 
համապատասխանեցնել 
տեղեկատվական բազայի 
տվյալներին: 

20 օր 

18.* <<Ֆինանսական 
համահարթեցման մասին>> ՀՀ 
օրենքի համաձայն` 
դոտացիաների տրմադրման 
համար ներկայացվող 
ելակետային տվյալների 
համապատասխանության 
ապահովում համայնքների 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշներին (բազային 
թվերին) համապատասխան: 

                      V  Հողի հարկի և 
գույքահարկի 
տարեկան 
հաշվարկների 
նկատմամբ 
տարված 
հսկողության 
արդյունքում 
պարզվեց, որ 
գույքահարկի գծով 
2013թ-ի տարեկան 
հաշվարկը կազմել 
է 2765.0 հազար 
դրամ, իսկ ՀՀ 
կառավարություն 
ներկայացվել է 
805.5 հազար 
դրամ, 832.7 
հազար դրամ, իսկ 
հողի հարկի 

           Հողի հարկի և 
գույքահարկի տարեկան 
հաշվարկները 
համապատասխանեցնել 
տեղեկատվական բազայի 
տվյալներին: 

20 օր: 



2013թ-ի տարեկան 
հաշվարկը կազմել 
է 1138.0 հազար 
դրամ, սակայն 
ներկայացվել է 
903.2 հազար 
դրամ: 

 

                                                                                                                                                                                           
Հողօգտագործման բնագավառ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ  Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող հողամասերը 
օտարվում կամ օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած պայմաններով 
 

                
 
 
 
 
 
 

  
 
 
v 
    

Համայնքը  չունի 
գլխավոր  հ  
ատակագիծ   
Քաղաքաշինության  
մասին ՀՀ օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի 
պահանջով 

Առաջարկել մինչև 2015թ 
պատվիրել  համայնքի 
գլխավոր հատակագիծը 

 
20;12;2015թ 

34. Մրցութային հանձնաժողովներն ստեղծվում 
են համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, 
որոնց կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու անդամներ և 
համապատասխան մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
       v 

Մրցույթային 
հանձնաժողովում  
ընդգրկված չի  
մարզպետարանի  
ներկայացուցիչը  ՀՀ  
կառավարության 
12.04.2001թիվ286 
որոշմամբ 
հաստատված կարգի  

Առաջարկել  մեկ  ամսյա 
ժամկետում  շտկել 

30  օր 



49 կետի պահանջով 
 

Կրթության  բնագավառում  
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 

Ծրագրերի մշակում և իրականացում-
համայնքի իրավիճակի վերլուծություն, 
կարիքների ճշգրտում, համայնքի 
համախմբում, ծրագրի առաջարկի 
մշակում և ներկայացում, ծրագրի 
առաջարկում նախատեսված 
ներդրումների ապահովում:  

 V  
  

 Քառամյա  
զարգացման ծրագրի 

առաջարկում 
նախատեսված 
ներդրումների 
ապահովում չի 

կատարվել, 
ֆինանսների 

անբավարարության 
պատճառով: 

Ձեռնարկել 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 

միջոցառումներ: 

Տարվա ընթացքում 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                            

Մշակույթի բնագավառում 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Մշակութային 
կազմակերպությունների 
(թանգարան, գրադարան, 
թատրոն, համերգասրահ, 

  V 
Համայնքում  

առկա  է 
մշակոյթի տուն 

Համաձայն 
«Մշակութային 
օրենսդրության 
հիմունքների մասին» 

Առաջարկվում է ելնելով 
համայնքի բյուջեի 
ֆինանսական 
հնարավարություններից և ըստ 

Առաջիկա տարիներում 



մշակույթի տուն, կենտրոն և այլն) 
բնականոն գործունեության 
ապահովման աջակցում 

և գրադարան  
/ունեն 4805 
կտոր գիրք/, 
որոնք չեն 
գործում: 

Մշակույթի 
տունը կարիք 

ունի 
հիմնանորոգմա

ն:    

ՀՀ օրենքի, 24-րդ 
հոդվածի 1-ին կետի` 
Համայնքի 
ղեկավարը՝  
1) ապահովում է 
համայնքի 
տարածքում 
պետական 
մշակութային 
քաղաքականության 
իրականացումը.  

2) որպես 
պարտադիր 

լիազորություն՝ 
կազմակերպում է 
համայնքի կողմից 

ստեղծված 
մշակութային 

կազմակերպությունն
երի 

գործունեությունը, 
մշակութային  
օբյեկտների 

շահագործման և 
նորոգման 

աշխատանքները: 

հրատապության 
առաջնահերթություններից 
իրականացնել օրենսդրությամբ 
սահմանված աշխատանքներ: 

 

4. Պետական, ազգային 
նշանակություն ունեցող 
միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

  V  Չունեն 
միջոցառումների 

մշակված  ծրագրեր 
և նման 

միջոցառումներ չեն 
իրականացվել: Չի 
կատարվել  ՏԻՄ 
Օրենքի հ. 41, և 
«Մշակութային 
օրենսդրության 

հիմունքների մասին» 
ՀՀ օրենքի, հոդված 

Առաջարկվում է, սահմանված 
կարգով , մշակել 

միջոցառումների ծրագրեր և 
իրականացնել: 

Ծրագրերի մշակման համար 
20 օր, ծրագրերի 

իրականացնումը տարվա 
ընթացքում 



24-ի պահանջները:  
8. Արհեստագործական և 
ժողովրդական ինքնագործ 
խմբակների գործունեության 
աջակցում 

            V 
  

Չի կատարվել 
«Մշակութային 
օրենսդրության 
հիմունքների մասին» 
ՀՀ օրենքի 24-րդ 
հոդվածի 5-րդ  կետի 
պահանջը` 
համայնքի 
ղեկավարը որպես 
կամավոր 
լիազորություն՝ 
աջակցում է 
ազգային 
արհեստների, 
ժողովրդական 
ստեղծագործության 
և գեղարվեստական 
ինքնագործունեությ
ան զարգացմանը: 

Առաջարկվում է, սահմանված 
կարգով, աջակցել ազգային 
արհեստների, ժողովրդական 
ստեղծագործության և 
գեղարվեստական 
ինքնագործունեության 
զարգացմանը:  

Տարվա ընթացքում  

     
 

Պաշտպանության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանները վարվում են 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

            V 
 
            

 Մատյաններում 
առկա են որոշ 
բացթողումներ 

/ՀՀ 

Առաջարկվում է 
զինապարտների գրանցա-

մատյանների վարումը 
իրականացնել  ՀՀ 

20 օր 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
 

1 2 3 4 5 6 7 

կառավարության 
2010 թվականի 

մայիսի 27-ի թիվ 
657-Ն որոշում/ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 

սահմանված ժամկետներում: 
/ՀՀ փոխվարչապետ, 

տարածքային կառավարման 
նախարարի, ՀՀ 

պաշտպանության 
նախարարի, ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր 
ՀՀ ոստիկանության պետի 

համատեղ հրամանով 
հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի պահանջների 

համապատասխան/: 
6. Զորահավաքի կազմակերպմանը 
մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված՝ 
փաստերի առկայություն: 

        V   Զորահավաքի 
կազմակերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 

օրենսդրությամբ 
սահմանված գործառույներ: 

Տարվա ընթացքում 
սահմանված ժամկետներում: 

7. Վարժական հավաքների կազմա-
կերպմանը մասնակցության վերա-
բերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված փաստերի 
առկայություն: 

 
 

       V  Վարժական 
հավաքների կազմա-

կերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է վարժական 
հավաքների կազմակերպ-

մանը մասնակցության 
վերաբերյալ փաստերը, 

սահմանված կարգով, պահել 
աշխատակազմում: 

Տարվա ընթացքում 
սահմանված ժամկետներում:  



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9.Քաղաքացիական 
պաշտպանության մարմինների 
գործունեությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն: 

 V   
/Տես նաև 
հավելված 1-ը:/ 

 Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

պլանը 
համաձայնեցված չէ 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մարմինների հետ: 

Առաջարկվում է պլանը 
սահմանված կարգով  

համաձայնեցնել մարզային 
փրկարարական վարչության 

հետ:  

10 օր 

12. Բնակչության, հատկապես 
երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի 
առկայություն:  

            
 

 V  
/Նման որոշումներ  

ստուգվող 
ժամանակահատվ

ածում չեն 
ընդունվել, չկան 
նաև փաստեր/ 

Համաձյան 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
36-րդ հոդվածի, 2-
րդ մասի 3-րդ կետի. 
համայնքի 
ղեկավարը սույն 
բնագավառում 
իրականացնում է, 
որպես  կամավոր 
լիազորություն` 
աջակցում է 
բնակչության, 
հատկապես 
երիտասարդության 
ռազմահայրենասիր
ական 
դաստիարակության
ը:  

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով, 

իրականացնել 
օրենսդրությամբ 

սահմանված գործառույթներ: 

Տարվա ընթացքում 

17. Հանրակրթական դպրոցներում, 
նախնական մասնագիտական և 

                
 

        V  Նման որոշումներ  
ստուգվող 

Առաջարկվում է` կատարված 
աշխատանքների 

Տարվա ընթացքում: 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
 

1 2 3 4 5 6 7 

միջին մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատություններում նախա-
զորակոչային պատրաստության 
իրականացմանը աջակցության վե-
րաբերյալ որոշումների և փաստերի 
առկայություն: 

ժամանակահատված
ում չեն ընդունվել, 

չկան նաև 
փաստեր/:<<Տեղակ

ան 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
36-րդ հոդվածի, 2-
րդ մասի 3-րդ կետ:/ 

վերաբերյալ, սահմանված 
կարգով,  ստեղծել 

իրավական ակտեր, նաև 
փաստեր և պահել 
աշխատակազմում: 

        

                                                                                                                                      
 
 

Քաղաքաշինության բնագավառ    
 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի գլխավոր 

հատակագծի առկայություն 

  Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



1-ին կետի վերաբեյալ 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հաստատցած գոտևորման նախագծի 
առկայություն 

  Գոտևորման 
նախագծը և 

գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

գլխավոր հատակագիծը մշակվել է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

համաձայնեցված և հաստատված 
նախագծային առաջադրանքի հիման վրա 

   Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

կառուցապատման նպատակով 
հողամասերը տրամադրվում են 

հաստատված ծրագրային փաստաթղթերով 
սահմանված նպատակային և 

գործառնական նշանակությանը և 
միջոցառումների առաջնահերթությանը 

համապատասխան 

  Հաստատված 
ծրագրային 

փաստաթուղթ 
գլխավոր 

հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող համայնքնի 

զարգացման քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է գլխավոր հատակագծի և 

գոտևորման նախագծի մշակում 

  Քառամյա 
ծրագրում 

ընդգրկված չէ 
գլխավոր 

հատակագծի  
և գոտևորման 

նախագծի 
մշակումը 

Քաղաքաշինական 
ծրագրային 

փաստաթուղթ գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2011 

թվականի դեկտեմբերի 
29-ի N 1920-Ն և  2001 

թվականի մայիսի 11-ի N 
408 որոշումներով 

01.08.2015թ 

գլխավոր հատակագծի ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կատարված 

փոփոխություններն արտացոլված են գործող 
գլխավոր հատակագծի համապատասխան 

գծագրերում և բացատրագրում 

   Գլխավոր 
հատակագծը 
բացակայում է 

Չի իրականացված 
համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր 
լազորությունները  ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1-ին կետի վերաբեյալ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական 
քարտեզում արտացոլված են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
տրամադրված հողամասերը (նպատակային 

 քաղաքաշինական 
քարտեզը 

բացակայում է 
շինարարության 

 ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ 
հոդված, կետ 1.1. 

կազմում և վարում է 
համայնքի ընթացիկ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



կամ գործառնական փոփոխության մասին 
նշումով), նախագծման և շինարարության 
թույլտվությունները, ինչպես նաև գլխավոր 
հատակագծի և գոտիավորման նախագծի 

փոփոխությունները: 

թույլտվությունները 
տված չեն  

քաղաքաշինական 
քարտեզը բացակայում 

է չի վարվում 
քաղաքաշինական 

կադաստր 
1) համայնքի տարածքում ընդգրկված 
քաղաքաշինական գործունեության 

օբյեկտների` անշարժ գույքի միավորների, 
գործառական տարածքների, 

քաղաքաշինական գործունեության հատուկ 
կարգավորման օբյեկտների և 

բնակավայրերի քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

  համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան անձնագիրը 
բացակայում է 

չի վարվում 
քաղաքաշինակ
ան կադաստր 

ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 37-րդ 
հոդված, կետ 2  

Վարել քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը և 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանու հաստատմանը 

20.12.2014թ 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական 

անձնագիրը. 

Գործառույթ չի 
իրականացվել 

 համայնքի 
քաղաքաշինակ
ան անձնագիրը 
բացակայում է  

համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 
բացակայում է 

Կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական 

անձնագիրը 

20.12.2014թ 

9) համայնքի գոտևորման նախագծի 
կազմում կամ առանձին փաստաթղթի 

տեսքով մշակված է համայնքի 
քաղաքաշինական կանոնադրությունը 

  Համայնքը 
չունի 

քաղաքաշինակ
ան 

կանոնադրությ
ուն, 

գոտևորման 
նախագծ 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

10) քաղաքաշինական կանոնադրության 
դրույթները չեն հակասում հաստատված 

ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներին, 
ներդաշնակ են բնակավայրում 
պատմականորեն ձևավորված 

ճարտարապետական ոճին 

  Համայնքը 
չունի 

քաղաքաշինակ
ան 

կանոնադրությ
ուն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

Համայնքում իրականացվող նոր 
կառուցապատումը համահունչ է համայնքի 

քաղաքաշինական կանոնադրությամբ 
սահմանված դրույթներին 

  Համայնքը 
չունի 

քաղաքաշինակ
ան 

կանոնադրությ
ուն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինական 

կանոնադրություն և 
գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

Թաղումների և գերեզմանատեղերի   Թաղումների և Խախտվել է ՀՀ  Առաջնորդվել ՀՀ 20 օր 



գրանցման մատյանի վարումը և  
գերեզմանի վկայականի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9) 

գերեզմանատե
ղերի 

գրանցման 
մատյանի 
վարումը 

բացակայում է 

կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն որոշմամբ 

Հուղարկավորությունների հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և անվճար 
ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 
12,13) 

  Ծառայություն 
չի մատուցվում 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար 
տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 
22) 

  Տեղեկանքներ 
չեն 

տրամադրվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  գերեզմանատա
ն համար 

գերեզմանատն
երի հողերի 

օգտագործման 
հատակագծը 
բացակայում է 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների 
տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 
26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 
15,16) 

 գերեզմանատների 
տարածքի 

մաքրությունը 
պահպանվում է և 
ցանկապատված է 

 Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները 

բացակայում են  

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված 
N4, կետ 10 

  1918թ 
գերեզմանատա

ն  
սանիտարակա

ն գոտին 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 



պահպանված 
չէ, 

Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող 
գերեզմանների հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն 
որոշում հավելված N7, կետ 8 

  գերեզմանների 
հողատարածքի 

արժեքների 
սահմանում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

 
 

           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության 
և կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող 
բոլոր կարգի գործատուները 
հաշմանդամների համար ապահովում են 
սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական 
տրանսպորտից և տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

 V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Չկա համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
կարգադրություն 
հաշմանդամների 
կողմից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծման 
մասին, առկա է 
հարթակներ: 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 21-
րդ հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 

Առաջարկվում է 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ 
հոդվածի ապահովում, 
տալ կարգադրություն, 
սոցիալական ենթակառու
ցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և 
կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 

 Ժամկետը սահմանել 
20 օր 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

սոցիալական ենթակառ
ուցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական շենքերի 
և կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, 
կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի 
և ժամանցի վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

հաղորդակցության, կապի 
և տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

2.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշմամբ 
հաստատված հավելվածի 4-րդ կետ՝ 
 Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների և առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանող 
անձանց հաշվառումը (սկզբնական, 
տարածքային և կենտրոնացված) 
իրականացվում է համապատասխանաբար 
խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմինների (սկզբնական հաշվառում), 
Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային 
հաշվառում) և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

V   Համայնքում առանց 
ծնողական խնամքի 
մնացած  երեխաներ 
չկան նման գործառույթ 
չի իրականացվել, ակա 
է սկզբնական 
հաշվառման 
մատյանները,   
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի նախարարի  
2007 թվականի ապրիլի 
12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և կնիքված 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից 

Ապահովել ՀՀ 
աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի նախարարի  
2007 թվականի ապրիլի 
12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և կնիքված 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից 

 
ժամկետը 20 օր 

 



Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքների բնակչության շրջանում 
անցկացված ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական և մարզական 
միջոցառումներ  

  v  /Մինչև ստուգումը/ 
Ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական և 
մարզական 

միջոցառումներ 
անկացման  մասին 

փաստաթղթերը չկան 
աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
անցկացնել այդպիսի  

միջոցառումներ և 
անցկացման մասին 

փաստաթղթերը 
/հիմքերը/ պահել 

աշխատակազմում: 

Մինչև Ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 

2. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է 
համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգացման
ը՝                                       պատշաճ 
վիճակով սպորտային հրապարակների ու 
մարզական այլ կառույցների և հանգստի 
գոտիների առկայություն, մանուկների ու 
պատանիների բնակության վայրում, 
ինչպես նաև հասարակական վայրերում 
ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով 
զբաղվելու համար համապատասխան 
պայմանների առկայություն 

  v 
  

Համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայով և 
սպորտով զբաղվելու 

համար 
համապատասխան 

պայմաններ չկան, չի 
կատարվել 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 

42-րդ հոդվածի 
պահանջները` 

համայնքի ղեկավարը  
նպաստում է 
համայնքում 
ֆիզիկական 

կուլտուրայի և 
սպորտի 

զարգացմանը, 

Առաջարկվում է 
նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի 

զարգացմանը:    

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 



իրականացնում է 
սպորտային 

հրապարակների և 
մարզական այլ 
կառույցների 

շինարարություն, 
ստեղծում է հանգստի 

գոտիներ :           
3. ՀՀ Նախագահի «Լավագույն 
քաղաքային մարզական համայնք», 
«Լավագույն գյուղական մարզական 
համայնք» և «Լավագույն մարզական բակ» 
մրցանակների  համար անցկացվող 
համանուն ստուգատեսներին 
ներկայացնելու նպատակով՝ 
համայնքներում նոր մարզական 
կառույցների և ֆիզիկական կուլտուրայով ու 
սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ 
պայմանների առկայություն 

  v 
 

Նման 
միջոցառումների 

անցկացման համար 
անհրաժեշտ 
պայմաններ 
ստեղծելու 

վերաբերյալ փաստեր 
չկան 

աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

նման միջոցառումների 
անցկացման համար 
ստեղծել անհրաժեշտ 

պայմաններ: 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի 

զարգացմանը:           

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում: 

 4. Համայնքի ղեկավարն աջակցում է  ՀՀ 
Նախագահի մրցանակի  համար 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթի կազմակերպմանն ու 
անցկացմանը՝ ընտանիքների մարզման 
համար մարզաբազաների տրամադրում, 
մրցույթի նախնական և եզրափակիչ 
փուլերին ընտանիքների փաստացի 
մասնակցություն  

  v 
 

«Լավագույն 
մարզական 

ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպման  

/ինչպես նաև 
մասնակցության/ 
աշխատանքներ 
համայնքում չեն 

կատարվել: 

Առաջարկվում է 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի 

զարգացմանը:  
Անցկացման վերաբերյալ 

հիմքերը, 
փաստաթղթերը պահել 

աշխատակազմում:       

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում:  



5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառի իրավասու մարմինների ու 
հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությամբ ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու մարզական 
աշխատանքներ անցկացնելու և առողջ 
կենսակերպի քարոզչության առակայություն 
ԶԼՄ-ների միջոցով և պաստառների 
տեսքով 

  v 
 

Ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու 
մարզական 
աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ 
կենսակերպի 
քարոզչության մասին` 
պաստառներ չկան:  

Առաջարկվում է  
ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական ու 
մարզական 

աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ 

կենսակերպի 
քարոզչության մասին 

հանրության տեղեկացնել 
ԶԼՄ-ների միջոցով և 

պաստառների տեսքով: 

20 օր 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
       

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների առկա վիճակը, 
դրանց պահպանման և 
շահագործման ուղղությամբ 
համայնքի ավագանու որոշումների 
առկայությունը, դրանք 

             V   
/2014թ. 
նախատեսված է 
մոտ 20 մլն. 
դրամի 
ճանապարհաշին

         
 
 
           

Համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհները 
կարիք ունեն 
նորոգման և 
բարեկարգման, 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
2014թ. 
նախատեսված 
աշխատանքները: 

Մինչև ս.թ. սեպտեմբերը: 



ճանապարհային նշաններով 
կահավորման տարատեղման 
սխեմաների առկայությունը և առկա 
նշանների, սխեմաների 
համապատասխանումը՝ ՀՀ 
օրենսդրությանը: 

արարական 
աշխատանքներ:/ 
  

դրանց 
պահպանման և 
շահագործման 
ուղղությամբ վերջին 
տարիներին 
աշխատանքներ չեն 
կատարվել: 

     

                                                                                                                                                         
 

 



ԳԵՂԱԴԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ 

Առողջապահության բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 
Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Առկա է աղբահանության 

սխեման և ժամանակացույցը 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
համաձայն 
,,Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման մսաին..  
ՀՀ օրենքի 
պահանջների, /հոդ. 
13 / 

 
 
 

 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա
նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 
ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 
պարունակում է 
համայնքում 
առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 
հաշվարկը, 
սանիտարական 
մաքրման 
ծավալների, աղբի 
հեռացման, 

ժամկետ 20 օր 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



փոխադրման, 
տեղադրման, 
տեսակավորման և 
վնասազերծման 
ձևերն ու 
մեթոդները  

1. Առկա են աղբահանության 
սխեմաները, համաձայն որոնց 
իրականացնում են ոչ վնասակար 
թափոնների հավաքումը՝ 
սպառման թափոնների 
փոխադրումը (աղբահանությունը): 

  V  
Ավագանու 
որոոշմամբ 
հաստատված չէ 
աղբահանության 
սխեման և 
ժամանակացույցը, 
համաձայն  

ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 

/հոդ. 13 / 

Ավագանու 
որոոշմամբ 
աղբահանության 

սխեման և 
ժամանակացույցը 
համապատասխա

նեցնել 
,,Աղբահանության 
և սանիտարական 
մաքրման մսաին.. 

ՀՀ օրենքի 
պահանջներին, 
/հոդ. 13 /, որը 

պարունակում է 
համայնքում 

առաջացող աղբի 
ծավալների 
մոտավոր 

հաշվարկը, 
սանիտարական 

մաքրման 
ծավալների, աղբի 

հեռացման, 
փոխադրման, 
տեղադրման, 

տեսակավորման և 
վնասազերծման 

ձևերն ու 
մեթոդները  

ժամկետ 20 օր 



 
  



ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 

 
 

Պահպանված է 

 
 

Թերի է պահպանված 

 
 

Պահպանված 
չէ 

 
Հայտնաբերված  
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
 
V 
  

 
 

Առկա է միջոցառումների
պլանի նախագիծը: 

<<Քաղաքացիական 
պաշտպանության 

մասին>> ՀՀ  օրենքի 14-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
<<g>> կետի պահանջը` 
համայնքի ղեկավարը  

կազմակերպում է 
համայնքի 

քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների 
պլանավորումը և 
իրականացումը. 
համաձայն ՀՀ 

Կառավարության 
24.06.2010թ.  N 824 

որոշման: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով  

հաստատել 
միջոցառումների պլանը:

 

 

       20օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակված, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության  
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի 
հետ համաձայնեցված, 

  
 
 

 
 
V 
 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի 
N 919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ 
համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում 
մշակում է՝ ուժեղ 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  

 
 

20 օր 



համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 
մարմնի ղեկավարի կողմից 
հաստատված ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում գործողությունների   
պլան 

երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների 
պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ և 
ներկայացնում 
համապատասխան 
պետական 
կառավարման 
տարածքային մարմնի 
ղեկավարի 
հաստատմանը:  

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի կատարվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի 
N 919-Ն որոշման` 7-րդ 
կետի պահանջը` 
համաձայն որի 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված 
պլանների 
իրականացման համար 
12-ամսյա ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն պետք 
է ներկայացնեն 
պլանների 
համակողմանի 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել 
արձանագրված 

խախտումը:  

20 օր 



ապահովման մասին 
հայտեր:  

1. Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ ստեղծված 
քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
հետևյալ ծառայությունները. 

1) կապի և ազդարարման, 
2) ինժեներական, 
3) բժշկական, 
4) տրանսպորտային, 
5) առևտրի և սննդի, 
6) էներգետիկայի և 

լուսաքողարկման, 
7) բույսերի և կենդանիների 

պաշտպանության, 
8) հասարակական կարգի 

պահպանման, 
9) նյութատեխնիկական 

մատակարարման, 
10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 

    բնակչության հատուկ 
սպասարկումների: 
Քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
ծառայությունների հաստատված 
կանոնադրություններ 

 
V 

Հաստատված է 
համայնքի 
ղեկավարի 

04.04.2011թ. 
 N 05-Ա   որոշմամբ:

 
 

 
   

 
 
 
 

Չունեն  
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
համայնքային 
ծառայությունների 
հաստատված 
կանոնադրություններ: 

Համաձայն  ՀՀ 
կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 10-ի N 
384-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգի 7-րդ 
կետի` 

քաղաքացիական 
պաշտպանության 

ծառայություններն իրենց 
գործունեությունն 

իրականացնում են 
ծառայությունների 

կանոնադրությունների 
համաձայն: 

Քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ծառայությունների 

կանոնադրությունները 
հաստատում են 

ծառայություններ ստեղծող 
մարմինների 

ղեկավարները 
(քաղաքացիական 
պաշտպանության 

պետերը): 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

գործառույթներ: 

 
 

20 օր 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
ստեղծված քաղաքացիական 
պաշտպանության համայնքային 
կազմավորումներ 

V  ՀՀ  
կառավարության 
2003 թվականի 

նոյեմբերի 13-ի N 

  
 

 

  Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով  
(անհրաժեշտության 
դեպքում) ստեղծել 

 



(անհրաժեշտության դեպքում) 1532-Ն որոշման 
/կարգի 2-րդ գլուխ 

2-րդ կետ/ պահանջ:

քաղաքացիական 
պաշտպանության 

համայնքային 
կազմավորումներ:  

1. Համայնքների ղեկավարների 
կողմից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
աշխատանքների կատարման 
հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման քարտեզի 
առկայություն 

   
 
 
 
V 
 

Չեն կատարվել ՀՀ  
կառավարության 

25.10.2012 N1351-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 1-ին 

ենթակետի և 3-րդ կետի 1-
ին ենթակետի  /5-րդ կետ 

1-ին ենթակետ/ 
պահանջները: 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
խախտումը` 

ՀՀ մարզերի և 
համայնքների 

զարգացման ծրագրերում 
ներառելու համար  պետք 
է համայնքի ղեկավարը  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
ներկայացնի սեյսմիկ 
ռիսկի նվազեցման 

միջոցառումների հայտը, 
որի հիման վրա 

կատարվում են սեյսմիկ 
ռիսկի գնահատման 

աշխատանքներ, որոնց 
արդյունքում կազմվում է 

սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզ: 

20 օր 

2. Համայնքների զարգացման 
ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների 
ներառում 

   
V 
  

Չի կատարվել ՀՀ  
կառավարության 

25.10.2012 N1351-Ն 
որոշման 1-ին կետի 2-րդ 

ենթակետի և  
3-րդ կետի պահանջները:

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով   

վերացնել արձանագրված 
թերությունը:  

30 օր 

     

 
Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ 

 
 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է Պահպանված Պահպանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
3.Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 

  
        
           V  

      
 
 

Թերի է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
պահանջի 3-րդ կետը`  
...կազմակերպության 
ճակատային մասում 
փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են 
կազմակերպության 
(ֆիրմայի) անվանումը, 
կազմակերպական-
իրավական ձևը, իսկ 
մուտքի դռան 
ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային 
ռեժիմը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած 
պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` 
գործող բոլոր 
օբյեկտներում: 
/Համայնքի 
տարածքում գործում 
են  առևտրի 5  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

5.Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն 
օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարաններով: 
Հեղուկ վառելիքի, սեղմված 
բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազերի մանրածախ 
առևտրի կետերը պետք է 
ապահովված լինեն մուտքի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        V  
/Համայնքի 
տարածքում գործում 
են /ստ. ժամանակ./ 
մեկ հեղուկ վառելիքի և 
մեկ սեղմված բնական 
գազի մանրածախ 
առևտրի կետեր/ 

  
 
 
 
   

 

 Առևտրի կետերը 
ապահովված են 
զուգարաններով, 
սակայն բացակայում են 
անհրաժեշտ 
ցուցանակները` 
համաձայն 
<<Առևտրի և 
ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 4-
րդ  հոդվածի 7-րդ մասի 
պահանջի` 
մանրածախ առևտրի 
կետերը պետք է 

Ապահովել  սահմանած 
պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով:  
 

Ժամկետ 20 օր:  



մոտակայքում տեղակայված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական զուգարանների 
առկայության մասին 
տեղեկացնող, ինչպես նաև 
գտնվելու տեղի վերաբերյալ նշում 
պարունակող ցուցանակով: 

ապահովված լինեն 
մուտքի մոտակայքում 
տեղակայված վճարովի 
կամ անվճար 
հասարակական 
զուգարանների 
առկայության մասին 
տեղեկացնող, ինչպես 
նաև գտնվելու տեղի 
վերաբերյալ նշում 
պարունակող 
ցուցանակով: 

29.Հանրային սննդի օբյեկտը 
պետք է ապահովված լինի 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

            V 
/Պահպանված է 
մեկ հանրային 
սննդի օբյեկտում/ 

    V 
/Թերի է պահպանված 
մեկ հանրային սննդի 
օբյեկտում/ 

 
 

Թերի է կատարվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
պահանջի 3-րդ կետը`  
...կազմակերպության 
ճակատային մասում 
փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են 
կազմակերպության 
(ֆիրմայի) անվանումը, 
կազմակերպական-
իրավական ձևը, իսկ 
մուտքի դռան 
ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային 
ռեժիմը:  

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության 
սահմանած 
պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով: 
/Համայնքի 
տարածքում գործում 
են  հանրային սննդի 2  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 20 օր:  

36.ՀՀ օրենքի համաձայն 
համայնքի տարածքում` առևտրի, 
հանրային սննդի, զվարճանքի, 
շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման 
օբյեկտներին, բաղնիքներին 
(սաունաներին) և խաղատներին 
ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու 
համար համայնքի ղեկավարի 

 
 
 
 

 
           V 
/Ժամը 24.00-ից հետո 
աշխատում է` սեղմված 
բնական գազի 
մանրածախ առևտրի 
մեկ կետ/: 

 
          

 Ժամը 24.00-ից հետո 
աշխատելու` 
համապատասխան 
թույլտվությունը չի  
համապատասխանում 
ՀՀ կառավարության 
19.07.2007թ-ի N 962-Ն 
որոշմամբ սահմանված 
կարգի  պահանջին: 

Առաջարկվում է  
թույլտվությունների 
տրամադրումները 
կատարել  
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով : 
 

      15 օր 



կողմից տրված թույլտվություն:  
 

 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության 
մարզպետների կողմից իրականացվող 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
20. * Համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

      V 
/տես. հավելվ. 

15/  

  Չի կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ 
հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի 
պահանջը`  
համայնքի 
ղեկավարը` 
սահմանված 
կարգով վարում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կադաստրը, 
կազմում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 
և ներկայացնում է 
համայնքի 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 



ավագանու 
հաստատմանը: 

22. * Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

              V  Գույքագրման 
փաստաթղթերում չի 
արտացոլվել 
միջհամայնքային 
ճանապարհները, 
փողոցային 
լուսավորությունը, 
ինչը ՀՀ 
ֆինանսների և 
էկոնոմիկայի 
նախարարության 
2000թ-ի հունիսի 2-ի 
N 102 հրամանի 
պահանջն է: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

20 օր 

16. ** Համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով սահմանված 
կարգով վարում: 

                 
         

          V       Համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
կադաստրներ 
օրենքով 
սահմանված 
կարգով չեն 
վարվում: Չի 
կատարվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 
19-րդ կետի 
պահանջը` 
համայնքի 
ղեկավարը 
օրենքով կամ 
կառավարության 
սահմանած կարգով 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 



վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրներ: 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի վերաբերյալ 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման 
և անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների առկայություն: 

        
 

            V  
/Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի  
վերաբերյալ 
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ չեն 
կազմակերպվել:/ 
/Տես նաև կետ 22:/ 
 
  

 Թերի է կատարվել 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 33.1-րդ և 
54.1 հոդվածների 
պահանջը. 
Համայնքի 
ղեկավարը մինչև 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնելը 
կազմակերպում և 
անցկացնում է 
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ 
«Իրավական 
ակտերի մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով 
սահմանված 
ժամկետում: 
Հանրային բաց 
լսումներում կամ 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 54.1-րդ 
հոդված/    

   Տարվա ընթացքում 



քննարկումներում 
ստացված և 
ընդունված 
դիտողությունների և 
առաջարկություններ
ի վերաբերյալ 
համայնքի 
ղեկավարը 
տրամադրում է 
տեղեկատվություն 
համայնքի 
ավագանուն: 
Խորհրդակցական 
մարմնի 
գործունեության 
կարգը, հանրային 
բաց լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման և 
դրանց վերաբերյալ 
ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու 
կարգը սահմանում է 
համայնքի 
ավագանին: 

6. **Համայնքի բնակչության 
կենսաապահովման խնդիրները 
լուծելու նպատակով մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, ոռոգման, 
ջեռուցման, աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
կազմակերպման, 
բազմաբնակարան շենքերի 
սպասարկման և այլ 
ծառայությունների իրականացման 

                       V  
/Տես հավելված 12, 

13-ը/  

         Համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
սահմանվել է 
աղբահանության 
վճար, որի 
գանձումը չի 
իրականացվել 
<Տեղական տուքերի 
և վճարների 
մասին> ՀՀ օրենքով 
սահմանված 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

 

   Տարվա ընթացքում 



համար օրենքով սահմանված 
կարգով վճարների սահմանման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

կարգով: 

 
 

Հողօգտագործման բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանված չէ  Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող հողամասերը 
օտարվում կամ օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած պայմաններով 
 

                
 
 
 
 
 
 

  
 
 
v 
    

Համայնքը  չունի 
գլխավոր  հ  
ատակագիծ   
Քաղաքաշինության  
մասին ՀՀ օրենքի 
14/3 հոդվածի 32 
կետի պահանջով 

Առաջարկել մինչև 2015թ 
պատվիրել  համայնքի 
գլխավոր հատակագիծը 

 
20;12;2015թ 

34. Մրցութային հանձնաժողովներն ստեղծվում 
են համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, 
որոնց կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու անդամներ և 
համապատասխան մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  v 

Մրցույթային 
հանձնաժողովում  
ընդգրկված չի  
մարզպետարանի  
ներկայացուցիչը  ՀՀ  
կառավարության 
12.04.2001թիվ286 
որոշմամբ 
հաստատված 
կարգի  49 կետի 
պահանջով 

Առաջարկել  մեկ  ամսյա 
ժամկետում  շտկել 

30  օր 



 
 



 

Մշակույթի բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 
Առաջարկություններ 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Պետական, ազգային նշանակություն 
ունեցող միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

  V  Չունեն 
միջոցառումների 

մշակված  ծրագրեր 
և նման 

միջոցառումներ չեն 
իրականացվել: Չի 
կատարվել  ՏԻՄ 
Օրենքի հ. 41, և 
«Մշակութային 
օրենսդրության 

հիմունքների մասին» 
ՀՀ օրենք, հոդված 

24:  

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով , 

մշակել 
միջոցառումների 

ծրագրերը և 
իրականացնել: 

Ծրագրերի մշակման 
համար 20 օր, 

ծրագրերի 
իրականացումը 

տարվա ընթացքում 

6. Հայ մշակույթի և արվեստի, 
հասարակական-քաղաքական 
գործիչների և մշակութային նշանավոր 
իրադարձությունների, հոբելյանների  
կազմակերպման աջակցում 

V  
/Աջակցություն է 

ցուցաբերվել 
համայնքի դպրոցում 

իրականացված 
միջոցառումներին:/ 

    Առաջարկվում է 
կատարված և 
կատարվելիք  

աշխատանքների 
մասին ստեղծել 

փաստաթղթեր և 
արխիվացնել 

աշխատակազմում: 

Տարվա ընթացքում 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Պաշտպանության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Վարժական հավաքների կազմակերպ-
մանը մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված փաստերի 
առկայություն: 

 
 

       V  Վարժական 
հավաքների կազմա-

կերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ 
փաստերը 

բացակայում են 
աշխատակազմից: 

Առաջարկվում է 
վարժական հավաքների 

կազմակերպմանը 
մասնակցության 

վերաբերյալ փաստերը, 
սահմանված կարգով, 

պահել 
աշխատակազմում: 

 

12. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն:  

            
 

 V  
/Նման 

որոշումներ  
ստուգվող 

ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել/ 

Համաձյան 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
36-րդ հոդվածի, 2-
րդ մասի 3-րդ կետի. 
համայնքի 
ղեկավարը սույն 
բնագավառում 
իրականացնում է, 
որպես  կամավոր 
լիազորություն` 

Առաջարկվում է, 
սահմանված կարգով, 

իրականացնել 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
գործառույթներ:  

Տարվա ընթացքում 



Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

 

1 2 3 4 5 6 7 

աջակցում է 
բնակչության, 
հատկապես 
երիտասարդության 
ռազմահայրենասիր
ական 
դաստիարակության
ը:  

  



Քաղաքաշինության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական 

քարտեզում արտացոլված են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

տրամադրված հողամասերը (նպատակային 
կամ գործառնական փոփոխության մասին 
նշումով), նախագծման և շինարարության 
թույլտվությունները, ինչպես նաև գլխավոր 
հատակագծի և գոտիավորման նախագծի 

փոփոխությունները: 

 քաղաքաշինակա
ն քարտեզը 

բացակայում է 
շինարարության 

թույլտվություններ
ը տված են ՀՀ 

կառավարության 
02.02.2002թ N91 

որոշման 
պահանջներով 

 ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 
37-րդ հոդված, 

կետ 1.1. կազմում 
և վարում է 
համայնքի 
ընթացիկ 

քաղաքաշինակա
ն քարտեզը 

բացակայում է չի 
վարվում 

քաղաքաշինակա
ն կադաստր 

Առաջնորդվել հաստատվող 
գլխավոր հատակագծով 

20.12.2014թ 

Համայնքի քաղաքաշինական մատյաններում 
հաշվառվում և մուտքագրվում են` 

  Համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն մատյանը 
բացակայում է 

Համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն մատյանը 
բացակայում է 

Առաջնորդվել ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 
37-րդ հոդված, 2 կետով, 

<<Քաղաքաշինության մասին>> 
ՀՀ օրենք 1999 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի N802 

որոշումով: 

 

1) համայնքի տարածքում ընդգրկված 
քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների` 

անշարժ գույքի միավորների, գործառական 
տարածքների, քաղաքաշինական 

գործունեության հատուկ կարգավորման 
օբյեկտների և բնակավայրերի 

քաղաքաշինական անձնագրերը. 

  համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն անձնագիրը 
բացակայում է չի 

վարվում 
քաղաքաշինակա

ն կադաստր 

ՏԻՄ ՀՀ օրենք, 
37-րդ հոդված, 

կետ 2  

Վարել քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմել համայնքի 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 

ներկայացնել համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

20.12.2014թ 

 
2) համայնքի քաղաքաշինական անձնագիրը. 

  համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն անձնագիրը 
բացակայում է  

համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն անձնագիրը 
բացակայում է 

Կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական անձնագիրը 

20.12.2014թ 



9) համայնքի գոտևորման նախագծի կազմում 
կամ առանձին փաստաթղթի տեսքով մշակված 

է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն

, գոտևորման 
նախագծ 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն 
և գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրված է գլխավոր 
հատակագիծը 2013թ-ի 4-րդ 
եռամսակ վերջնաժամկետով 

20.12.2014թ 

10) քաղաքաշինական կանոնադրության 
դրույթները չեն հակասում հաստատված 

ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներին, 
ներդաշնակ են բնակավայրում 
պատմականորեն ձևավորված 

ճարտարապետական ոճին 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն 
և գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրված է գլխավոր 
հատակագիծը 2013թ-ի 4-րդ 
եռամսակ վերջնաժամկետով 

20.12.2014թ 

Համայնքում իրականացվող նոր 
կառուցապատումը համահունչ է համայնքի 

քաղաքաշինական կանոնադրությամբ 
սահմանված դրույթներին 

  Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն 

Համայնքը չունի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրություն 
և գոտիավորման 

նախագիծ 

Պատվիրված է գլխավոր 
հատակագիծը 2013թ-ի 4-րդ 
եռամսակ վերջնաժամկետով 

20.12.2014թ 

ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը/ները (ՃՀԱ) տրամադրվում է/են 

համայնքի գլխավոր հատակագծի և 
գոտևորման նախագծի դրույթներին 

համապատասխան 

  V համայնքի 
գլխավոր 

հատակագծը և 
գոտևորման 
նախագծը 

բացակայում է 

Պատվիրված է գլխավոր 
հատակագիծը 2013թ-ի 4-րդ 
եռամսակ վերջնաժամկետով 

20.12.2014թ 

Պահպանվում է համայնքի ղեկավարի 
համաձայնեցմանը ներկայացված 

քաղաքաշինական ծրագրերին և նախագծերին 
հասարակայնությանը իրազեկման համար 
սահմանված 3-օրյա ժամկետը, նշվում են 

դրանց ծանոթանալու պայմանները` 
հրապարակման, ցուցադրման և 

հասարակական քննարկման տեղն ու 
ժամանակը 

 V  Առկա է 
համայնքի 
ղեկավարի 

հա;աձայնեցումը 
հասարակայնությ
անը իրազեկումը 

բացակայում է 

Հետևել ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի դեկտեմբերի 
21-ի N 812 և 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N660 
որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

բնակչությունը իրազեկված է`   V փոփոխություննե
րի վերաբերյալ 
բնակչության 
իրազեկումը 

բացակայում է 

Հետևել ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի դեկտեմբերի 
21-ի N 812 և 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N660 
որոշումների պահանջներին 

20 0ր 



ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
փորձաքննության դրական եզրակացություն 

ստացած և հաստատված գոտևորման 
նախագծերի վերաբերյալ 

  V Բացակայում է 
հաստատված 
գոտևորման 
նախագիծը 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ  

01.08.2015թ 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված  IV և V 
կատեգորիաների դասակարգում ունեցող և 

բնապահպանական փորձաքննության ենթակա 
քաղաքաշինական օբյեկտների 

ճարտարապետաշինարարական նախագծերի 
վերաբերյալ 

Գործառույթ չի 
իրականացվել 

     

Ապահովվում է քաղաքաշինական ծրագրերի ու 
նախագծերի հրապարակման և ցուցադրման  
համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 15-

օրյա ժամկետը 

  V Խախտված են 
ՀՀ 

կառավարության 
1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի 
N 660 

որոշումների 
պահանջները 

Հետևել ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի դեկտեմբերի 
21-ի N 812 և 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N660 
որոշումների պահանջներին 

20 0ր 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 3-օրյա 
ժամկետում թույլտվության պատճենները 

ներկայացվում են ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն և ՀՀ ԿԱ հարկային 

ծառայության համապատասխան տարածքային 
տեսչություն:  

 

 V  ՀՀ ԿԱ հարկային 
ծառայության 

համապատասխա
ն տարածքային 
տեսչություն չի 
իրազեկված 

Խախտված է ՀՀ 
կառավարության 2002 

թվականի փետրվարի 2-ի N 91 
որոշուման պահանջները 

20 օր 

4. Շահագործման ակտի կազմում  4 օրինակից  
1) մեկ օրինակը մնում է իրավասու մարմնի մոտ,  

2) մեկ օրինակը տրամադրվում է 
կառուցապատողին, 

3) մեկ օրինակը տրամադրվում է 
կապալառուին, 

4) մեկ օրինակը ներկայացվում է ՀՀ ԿԱ 
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

համապատասխան տարածքային մարմնին 

 V  ՀՀ ԿԱ անշարժ 
գույքի 

կադաստրի 
պետական 
կոմիտեի 

համապատասխա
ն տարածքային 

մարմնին չի 
իրազեկված 

Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2003 

թվականի մայիսի 8-ի N626-Ն 
որոշմամբ: 

20.օր 

Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման 
մատյանի վարումը և  գերեզմանի վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 

  Թաղումների և 
գերեզմանատեղե

րի գրանցման 
մատյանի 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 



հավելված N1, կետ 9) վարումը 
բացակայում է 

N1910-Ն 
պահանջները 

Հուղարկավորությունների հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և անվճար 
ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 12,13) 

  Ծառայություն չի 
մատուցվում 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար 
տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 22) 

  Տեղեկանքներ չեն 
տրամադրվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Նոր և գործող գերեզմանատների ընդլայնման 
համար հողատա-րածքների տրամադրումը` 
քաղաքաշինական, բնապահպանական և 
սանիտարական նորմերին (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N 41, կետ 
9)հավելված N4, կետ 6,8) 

V      

Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-
ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10) 

  գերեզմանատան 
համար 

գերեզմանատներ
ի հողերի 

օգտագործման 
հատակագծը 
բացակայում է 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների 
տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 15,16) 

 գերեզմանատներ
ի տարածքի 

մաքրությունը 
պահպանվում է և 
ցանկապատված 

է 

 Գերեզմանատներ
ի մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնները 
բացակայում են  

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-

  1928թ 
գերեզմանատան  

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

20 օր 



ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10 սանիտարական 
գոտին 

պահպանված չէ, 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող 
գերեզմանների հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N7, կետ 8 

  գերեզմանների 
հողատարածքի 

արժեքների 
սահմանում չի 
իրականացվել 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի 

N1910-Ն 
պահանջները 

 Առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 

20 օր 

 
                   
 

           



 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական իշխանության և 
կառավարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կարգի գործատուները հաշմանդամների համար 
ապահովում են սոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և կառույցների 
մատչելիության, հասարակական տրանսպորտից 
և տրանսպորտային հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերից անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

 V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Չկա համայնքի 
ղեկավարի կողմից 
կարգադրություն 
հաշմանդամների 
կողմից անարգել 
կերպով օգտվելու 
պայմանների 
ստեղծման մասին, 
առկա է 
հարթակներ: 
<<Հայաստանի 
Հանրապետություն
ում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 21-րդ 
հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 
սոցիալական ենթ
ակառուցվածքի 
օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական 
շենքերի և 
կառույցների 

Առաջարկվում է 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ օրենքի 21-
րդ հոդվածի 
ապահովում, տալ 
կարգադրություն, 
սոցիալական ենթակառու
ցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, 
հասարակական, 
արտադրական շենքերի 
և կառույցների 
մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, 
կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի և 
ժամանցի վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

 Ժամկետը սահմանել 
20 օր 



 
 
 
 

մատչելիության, 
հասարակական 
տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության
, կապի և 
տեղեկատվության 
միջոցներից, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերում 
ապահովել 
հարթակներով: 

2.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 
22-ի N 962-Ն որոշմամբ հաստատված 
հավելվածի 4-րդ կետ՝ 
 Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների և առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց 
հաշվառումը (սկզբնական, տարածքային և 
կենտրոնացված) իրականացվում է 
համապատասխանաբար խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինների (սկզբնական 
հաշվառում), Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային հաշվառում) 
և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

 V  Համայնքում 
իրականացվել է 
առանց ծնողական 
խնամքի մնացած  
երեխաների 
սկզբնական 
հաշվառում, 
սակայն չի 
պահպանվել  
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի 
նախարարի  
2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և 
կնիքված 
համայնքի 
ղեկավարի կողմից 

 
Ապահովել ՀՀ 
աշխատանքի և 
սոցիալական  
հարցերի նախարարի  
2007 թվականի ապրիլի 
12-ի  
N 62-Ն հրամանով 
հաստատված ձև 1 
մատյան, որը լինի 
համարակալված, 
թելակալված և կնիքված 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից 

 
ժամկետը 20 օր 

 



Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքների բնակչության շրջանում 
անցկացված ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական և մարզական 
միջոցառումներ  

  v  /Մինչև ստուգումը/ 
Ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական և 
մարզական 

միջոցառումներ 
անկացման  մասին 

փաստաթղթերը չկան 
աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
անցկացնել այդպիսի  

միջոցառումներ և 
անցկացման մասին 

փաստաթղթերը 
/հիմքերը/ պահել 

աշխատակազմում: 

Մինչև Ընթացիկ 
տարվա ավարտը: 

3. ՀՀ Նախագահի «Լավագույն քաղաքային 
մարզական համայնք», «Լավագույն 
գյուղական մարզական համայնք» և 
«Լավագույն մարզական բակ» մրցանակների  
համար անցկացվող համանուն 
ստուգատեսներին ներկայացնելու 
նպատակով՝ համայնքներում նոր մարզական 
կառույցների և ֆիզիկական կուլտուրայով ու 
սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ 
պայմանների առկայություն 

  v 
 

Նման 
միջոցառումների 

անցկացման համար 
անհրաժեշտ 
պայմաններ 
ստեղծելու 

վերաբերյալ փաստեր 
չկան 

աշխատակազմում: 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 

նման միջոցառումների 
անցկացման համար 
ստեղծել անհրաժեշտ 

պայմաններ: 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:         

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում: 



 4. Համայնքի ղեկավարն աջակցում է  ՀՀ 
Նախագահի մրցանակի  համար «Լավագույն 
մարզական ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպմանն ու անցկացմանը՝ 
ընտանիքների մարզման համար 
մարզաբազաների տրամադրում, մրցույթի 
նախնական և եզրափակիչ փուլերին 
ընտանիքների փաստացի մասնակցություն  

  v 
 

«Լավագույն 
մարզական 

ընտանիք» մրցույթի 
կազմակերպման  

/ինչպես նաև 
մասնակցության/ 
աշխատանքներ 
համայնքում չեն 

կատարվել: 

Առաջարկվում է 
Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը:  
Անցկացման 

վերաբերյալ հիմքերը, 
փաստաթղթերը պահել 

աշխատակազմում:      

Ընթացիկ տարվա 
ընթացքում:  

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառի իրավասու մարմինների ու 
հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությամբ ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական ու մարզական 
աշխատանքներ անցկացնելու և առողջ 
կենսակերպի քարոզչության առակայություն 
ԶԼՄ-ների միջոցով և պաստառների տեսքով 

  v 
 

 Առաջարկվում է  
ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական ու 
մարզական 

աշխատանքներ 
անցկացնելու և առողջ 

կենսակերպի 
քարոզչության մասին 

հանրության 
տեղեկացնել ԶԼՄ-ների 

միջոցով և 
պաստառների 

տեսքով: 

20 օր 

 
 
 

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 
 

2014 թվականի երկրորդ եռամսյակում ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզի թվով 7 համայնքներում իրականացված վարչական 
հսկողության ընթացքում հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ տեղեկանք 

 
Անտառամեջ համայնք 

Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 



Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 

խախտումների վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Օրենքով սահմանված 

կարգով համայնքի 
ֆինանսական 
փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպանվ
ած 

 Խախտվել է 
<<Հաշվապահական 
հաշվառման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-
ին կետի պահանջները. 
<<սկզբնական  
հաշվառման 
փաստաթղթերում առկա 
տեղեկատվություն 
հավաքվում և 
համակարգվում է 
հաշվապահական 
հաշվառման 
մատյաններում /այսուհետև 
գրանցամատյաններ/ 

Առաջարկել համայնքի 
վեկավարին վարել 
հաշվապահական 
հաշվառման 
գրանցամատյաններ 

Մեկ ամիս 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և 
նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանվ
ած 

 Խախտվել է <<ՏԻՄ> 
մասին ՀՀ օրենքի 65-
րդ հոդվածի 2-րդ 
պարբերության, 
ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության 
29,12,2005թ. N 2335 
որոշման 1-ին 
հավելվածի ընդհանուր 
դրույթների 3-րդ կետի 
պահանջները, 
,,աշխատողները 
ծառայողական 
գործուղման մեկնում 

Առաջարկվել  է համայնքի 
ղեկավարին այսուհետ 
գործուղման 
վկայականները 
լրացնել գործող 
կարգի համաձայն 

Մեկ ամիս 



են գործատուի 
անհատական 
իրավական ակտի 
համաձայն, որում 
նշվում են գործուղման 
վայրը /վայրերը՝ 
քաղաք, գյուղ/, 
կազմակերպության 
անվանումը, 
նպատակը և 
ժամկետները/: 
Անհատական 
իրավական ակտի 
հիման վրա 
ձևակերպվում է 
գործուղման 
վկայականը /բացի 
օտարերկրյա 
գործուղումներից/, որն 
ստորագրվում և 
կնքվում է գործատուի 
կամ նրա 
ներկայացուցչի 
կողմից: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 
 
 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
29. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով՝ 
հողամասերը 
վարձակալության 
տրամադրվում են մրցույթով 

  Պահպան
ված չէ 

   

30.Հողամասը 
վարձակալության 
իրավունքով տրամադրվում է 
հետևյալ նպատակներով` 

1) գյուղատնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնելու, 

2) ընդհանուր 
օգտագործման տարածքները 
(զբոսայգիներ, պուրակներ, 
ավտոկայանատեղեր)` դրանց 
նշանակությանը 
համապատասխան 
շահագործելու և 
բնակչությանը 

  Պահպան
ված չէ 

Դեռևս չվարձակալված 
գյուղ.նշանակության հողերի 
համար մրցույթ չի 
հայտարարվել, <<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում>> 44-րդ կետ /հողերը 
վարձակալության են 
տրամադրվում մրցույթով 
:Մրցույթների անցկացման 
փաթեթում ներառվում են 
ինչպես վարձակալության 
իրավունքի տրամադրման 
պայմանագրի նախագիծը, 
այնպես էլ մրցույթով 

Տրվում է ցուցում 
սահմանված կարգով 
տալ հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



ծառայություններ մատուցելու, 
3) Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված 
այլ նպատակներով 
օգտագործելու համար, 
ինչպես նաև պետական և 
համայնքային 
uեփականություն 
հանդիuացող հողամաuերի 
վարձակալության 
պայմանագրերի 
գործողության ընթացքում 
կամ դրանց գործողության 
ժամկետներն ավարտվելուց 
հետո վարձատուի կողմից 
պայմանագրերի 
ժամկետները` Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
ժամկետներով երկարացվելու 
դեպքում: 
 

տրամադրվող հողամասի 
հատակագծի նախագիծը՝ 
որպես պայմանագրի 
նախագծի հավելված 

33. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման 
իրավունքի տրամադրման 
համար համայնքների 
ղեկավարների կողմից 
ստեղծվում են մրցութային 
հանձնաժողովներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Սահմանված կարգով չի 
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով<<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 

Սահմանված կարգով  
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով 

Մեկ ամիս 



34. Մրցութային 
հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի գլխավորությամբ, 
որոնց կազմում ընդգրկվում 
են համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի 
համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու 
անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

35. Մրցութային 
հանձնաժողովի որոշումը 
ձևակերպվում է 
արձանագրությամբ: 

Արձանագրությունն 
ստորագրվում է 
հանձնաժողովի անդամների, 
մրցույթում հաղթողի, 
ցանկության դեպքում` նաև 
մրցույթի մասնակիցների 
կողմից: 

Մրցույթի հաղթողին 
որոշելիս` առաջացած 
հարցերը նշվում են 
արձանագրության մեջ` 
որպես հատուկ կարծիք: 

Արձանագրության մեջ 
նշվում են մրցույթի հաղթողի 
տվյալները, հողամասի 

  Պահպան
ված չէ 

   



վարձակալության ժամկետնե
րը, հողամասի և 
վարձավճարի (վճարի) 
չափերը, հողամասի 
օգտագործման 
նպատակային և 
գործառնական 
նշանակությունը, հողամասի 
օգտագործման պայմանները, 
մրցույթի հաղթողին տրվող 
իրավունքները, ինչպես նաև 
մրցույթում սահմանված մյուս 
պայմանները: 
 

36. Մրցույթում հաղթած 
անձն արձանագրությունը և 
(կամ) հողամասի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման 
իրավունքի պայմանագիրն 
ստորագրելուց հրաժարվելու 
դեպքում զրկվում է մրցույթը 
չկայանալու պարագայում 
հողամասն առանց մրցույթի 
վարձակալելու 
(կառուցապատման իրավունք 
ձեռք բերելու) իրավունքից: 

Եթե կրկնամրցույթը չի 
կայանում մեկ հայտ 
ներկայացված լինելու 
պատճառով, ապա 
հողամասը կարող է առանց 
մրցույթի 10-օրյա 
ժամկետում տրամադրվել 

  Պահպան
ված չէ 

   



առաջին հերթին հայտը 
ներկայացնողին, իսկ նրա 
հրաժարվելու դեպքում` 
հողամասը կարող է 
տրամադրվել նոր մրցույթ 
հայտարարելով: 
 
37. Հողամասերը 
մրցույթներով տրամադրելու 
համար վարձավճարի 
(վճարի) մեկնարկային չափը 
սահմանվում է համայնքի 
ղեկավարի կողմից, որը 
չպետք է պակաս լինի տվյալ 
հողամասի համար 
սահմանված հողի հարկի 
տարեկան դրույքաչափից: 
 

  Պահպան
ված չէ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման 
իրավունքի տրամադրման 
համար կազմվում է 
հողաշինարարական գործ, 
որում ներառվում են մրցույթի 
պայմաններով նախատեսված 
փաստաթղթերը  

  Պահպան
ված չէ 

   

 
 
 

 
Ախպրաձոր  համայնք 

Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 

Դրույթների 
անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
22. Համայնքի 

սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 
օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Պահպանված չէ <<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
29-րդ կետի պահանջը 

Առաջարկվում է հ/ղ-ին 
կազմակերպել և 
անցկացնել 
ամենամսյա 
գույքագրում 

Մեկ ամիս 



վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

15. Շենքերի և 
շինությունների 
համարակալման 
սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով 
սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի 
որոշման առկայություն: 

  Չի 
պահպան
վել 

Պահպանված չէ <<Համայնքի 
ղեկավարի 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
16-րդ կետի պահանջը 

Առաջարկվում է 
սահմանված 
կարգով կատարել 
շենքերի, 
շինությունների 
համարակալումը 

         20 օր 

 
Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
30. Հողամասը 
վարձակալության 
իրավունքով տրամադրվում 
է հետևյալ նպատակներով` 

1) գյուղատնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնելու, 

2) ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքները 
(զբոսայգիներ, պուրակներ, 
ավտոկայանատեղեր)` 
դրանց նշանակությանը 
համապատասխան 

 Թերի է 
պահպան
ավծ 

 Դեռևս չվարձակալված 
գյուղ.նշանակության հողերի 
համար մրցույթ չի 
հայտարարվել, <<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում>> 44-րդ կետ /հողերը 
վարձակալության են 
տրամադրվում մրցույթով 
:Մրցույթների անցկացման 
փաթեթում ներառվում են 
ինչպես վարձակալության 
իրավունքի տրամադրման 
պայմանագրի նախագիծը, 

Տրվում է ցուցում 
սահմանված կարգով 
տալ հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



շահագործելու և 
բնակչությանը 
ծառայություններ 
մատուցելու, 

3) Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված 
այլ նպատակներով 
օգտագործելու համար, 
ինչպես նաև պետական և 
համայնքային 
uեփականություն 
հանդիuացող հողամաuերի 
վարձակալության 
պայմանագրերի 
գործողության ընթացքում 
կամ դրանց գործողության 
ժամկետներն ավարտվելուց 
հետո վարձատուի կողմից 
պայմանագրերի 
ժամկետները` Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 
սահմանած ժամկետներով 
երկարացվելու դեպքում: 
 

այնպես էլ մրցույթով 
տրամադրվող հողամասի 
հատակագծի նախագիծը՝ 
որպես պայմանագրի 
նախագծի հավելված 



34. Մրցութային 
հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի 
գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի 
համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու 
անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպանված 
չէ 

Մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

 
 

Այգուտ համայնք 
Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Օրենքով սահմանված 

կարգով համայնքի 
ֆինանսական 
փաստաթղթերի 

 Թերի է 
պահպան
ված  

 Խախտվել է 
<<Հաշվապահական 
հաշվառման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի պահանջները. 

Առաջարկել 
համայնքի 
վեկավարին վարել 
հաշվապահական 

Մեկ ամիս 



համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին:  

<<սկզբնական  հաշվառման 
փաստաթղթերում առկա 
տեղեկատվություն հավաքվում 
և համակարգվում է 
հաշվապահական հաշվառման 
մատյաններում /այսուհետև 
գրանցամատյաններ/ 

հաշվառման 
գրանցամատյաննե
ր 

9. Օրենքով սահմանված 
ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպան
ված չի 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
գործունեությունը 
ֆինանսների 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 34 հոդվածի 1-
ին կետը 

Բյուջետային 
տարվա 
հաշվետվությու
նը քննարկեք 
ավագանու 
նիստով 

Ավագանու առաջին նիստ 

14. Համայնքի բյուջեի միջոցների 
տնօրինման և 
նպատակային 
օգտագործման 
համապատասխանությունը 
ՀՀ օրենսդրությանը:  

 

 Թերի է 
պահպանվ
ած 

 Խախտվել է <<ՏԻՄ> 
մասին ՀՀ օրենքի 65-րդ 
հոդվածի 2-րդ 
պարբերության, ինչպես 
նաև ՀՀ կառավարության 
29,12,2005թ. N 2335 
որոշման 1-ին հավելվածի 
ընդհանուր դրույթների 3-
րդ կետի պահանջները, 
,,աշխատողները 
ծառայողական 
գործուղման մեկնում են 
գործատուի անհատական 
իրավական ակտի 
համաձայն, որում նշվում 
են գործուղման վայրը 
/վայրերը՝ քաղաք, գյուղ/, 
կազմակերպության 
անվանումը, նպատակը և 

Առաջարկվել  է 
համայնքի 
ղեկավարին 
այսուհետ 
գործուղման 
վկայականները 
լրացնել գործող 
կարգի 
համաձայն 

Մեկ ամիս ժամկետ 



ժամկետները/: 
Անհատական իրավական 
ակտի հիման վրա 
ձևակերպվում է 
գործուղման վկայականը 
/բացի օտարերկրյա 
գործուղումներից/, որն 
ստորագրվում և կնքվում է 
գործատուի կամ նրա 
ներկայացուցչի կողմից: 
  

 
Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
29. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով՝ 
հողամասերը վարձակալության 
տրամադրվում են մրցույթով 

  Պահպան
ված չէ 

   



30. Հողամասը 
վարձակալության իրավունքով 
տրամադրվում է հետևյալ 
նպատակներով` 

1) գյուղատնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնելու, 

2) ընդհանուր 
օգտագործման տարածքները 
(զբոսայգիներ, պուրակներ, 
ավտոկայանատեղեր)` դրանց 
նշանակությանը 
համապատասխան 
շահագործելու և բնակչությանը 
ծառայություններ մատուցելու, 

3) Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
նպատակներով օգտագործելու 
համար, ինչպես նաև պետական 
և համայնքային 
uեփականություն հանդիuացող 
հողամաuերի վարձակալության 
պայմանագրերի գործողության 
ընթացքում կամ դրանց 
գործողության ժամկետներն 
ավարտվելուց հետո վարձատուի 
կողմից պայմանագրերի 
ժամկետները` Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
ժամկետներով երկարացվելու 
դեպքում: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Դեռևս չվարձակալված 
գյուղ.նշանակության 
հողերի համար մրցույթ չի 
հայտարարվել, <<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում>> 44-րդ կետ 
/հողերը վարձակալության 
են տրամադրվում մրցույթով 
:Մրցույթների անցկացման 
փաթեթում ներառվում են 
ինչպես վարձակալության 
իրավունքի տրամադրման 
պայմանագրի նախագիծը, 
այնպես էլ մրցույթով 
տրամադրվող հողամասի 
հատակագծի նախագիծը՝ 
որպես պայմանագրի 
նախագծի հավելված 

Տրվում է ցուցում 
սահմանված 
կարգով տալ 
հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



33. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար 
համայնքների ղեկավարների 
կողմից ստեղծվում են 
մրցութային հանձնաժողովներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Սահմանված կարգով չի 
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով<<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 

Սահմանված 
կարգով  ստեղծել 
մրցութային 
հանձնաժողով 

Մեկ ամիս 

34. Մրցութային 
հանձնաժողովներն ստեղծվում 
են համայնքի ղեկավարի 
գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի 
համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու 
անդամներ և համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 



35. Մրցութային հանձնաժողովի 
որոշումը ձևակերպվում է 
արձանագրությամբ: 

Արձանագրությունն 
ստորագրվում է հանձնաժողովի 
անդամների, մրցույթում 
հաղթողի, ցանկության դեպքում` 
նաև մրցույթի մասնակիցների 
կողմից: 

Մրցույթի հաղթողին 
որոշելիս` առաջացած հարցերը 
նշվում են արձանագրության 
մեջ` որպես հատուկ կարծիք: 

Արձանագրության մեջ 
նշվում են մրցույթի հաղթողի 
տվյալները, հողամասի 
վարձակալության ժամկետները, 
հողամասի և վարձավճարի 
(վճարի) չափերը, հողամասի 
օգտագործման նպատակային և 
գործառնական նշանակությունը, 
հողամասի օգտագործման 
պայմանները, մրցույթի 
հաղթողին տրվող 
իրավունքները, ինչպես նաև 
մրցույթում սահմանված մյուս 
պայմանները: 
 

  Պահպան
ված չէ 

   



36. Մրցույթում հաղթած անձն 
արձանագրությունը և (կամ) 
հողամասի վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքի պայմանագիրն 
ստորագրելուց հրաժարվելու 
դեպքում զրկվում է մրցույթը 
չկայանալու պարագայում 
հողամասն առանց մրցույթի 
վարձակալելու 
(կառուցապատման իրավունք 
ձեռք բերելու) իրավունքից: 

Եթե կրկնամրցույթը չի 
կայանում մեկ հայտ 
ներկայացված լինելու 
պատճառով, ապա հողամասը 
կարող է առանց մրցույթի 10-
օրյա ժամկետում տրամադրվել 
առաջին հերթին հայտը 
ներկայացնողին, իսկ նրա 
հրաժարվելու դեպքում` 
հողամասը կարող է 
տրամադրվել նոր մրցույթ 
հայտարարելով: 
 

  Պահպան
ված չէ 

   



37. Հողամասերը մրցույթներով 
տրամադրելու համար 
վարձավճարի (վճարի) 
մեկնարկային չափը 
սահմանվում է համայնքի 
ղեկավարի կողմից, որը չպետք է 
պակաս լինի տվյալ հողամասի 
համար սահմանված հողի 
հարկի տարեկան 
դրույքաչափից: 
 

  Պահպան
ված չէ 

   

38. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար կազմվում 
է հողաշինարարական գործ, 
որում ներառվում են մրցույթի 
պայմաններով նախատեսված 
փաստաթղթերը  

  Պահպան
ված չէ 

   

 



 
 

Լուսակունք  համայնք 
Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
21. Համայնքի հողերի 

օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
գործունեությունը 
հողօգտագործման 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի 
1 կետի պահանջը 

Առաջարկվում է հ/ղ 
հաստատել և 
ավագանու 
քննարկմանը 
ներկայացնել 
հողերի 
օգտագործման 
սխեմաները 

1 ամիս 

22. Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
29 կետի պահանջը 

Առաջարկվում է հ/ղ 
կազմակերպել 
և անցկացնել 
ամենամսյա 
գույքագրում 

1 ամիս 

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
33 կետի պահանջը 

Առաջարկվում է հ/ղ 
հաստատել 
տեղական 
ինքնակառավա
րումը 
մասնակցությա
ն կարգը 

20 օր 



6. Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ հաստատված 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ 

   

15. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման 
սահմանման վերաբերյալ  
օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ղեկավարի որոշման 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահ
պանվ
ած 

 Պահպանված չէ ՀՀ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
16-րդ կետի պահանջը 

Առաջարկվում է 
սահմանված 
կարգով 
կատարել 
շենքերի, 
շինությունների 
համարակալում
ը 

20 օր 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 
իրավասությունը>>  ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-
րդ կետի պահանջները  

Քառամյա ծրագիրը 
քննարկել և 
հաստատել 

Մեկ ամիս 

9. Օրենքով սահմանված 
ժամկետում համայնքի 
բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

 

  Պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի բյուջեի 
կատարման 
հաշվետվության 
հաստատումը>> ՀՀ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 2-
րդ պարբերության 
պահանջները 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությու
նը քննարկել 
ավագանու 
նիստում 

Առաջիկա ավագանու 
նիստ 



12. տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցների կիրառման 
առկայություն: 

  Պահպան
ված չէ  

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
ֆինանսների 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 
2,2կետի պահանջները 

Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
ձեռնարկել 
միջոցներ 
տեղական 
հարկերը, 
տուրքերը և 
վճարները 
չվճարող անձանց 
նկատմամբ 

Մշտական 

       
 

Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
է 

Թ
եր

ի 
է 

պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
չէ

 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
29. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով՝ 
հողամասերը վարձակալության 
տրամադրվում են մրցույթով 

  Պահպան
ված չէ 

   



30. Հողամասը 
վարձակալության իրավունքով 
տրամադրվում է հետևյալ 
նպատակներով` 

1) գյուղատնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնելու, 

2) ընդհանուր 
օգտագործման տարածքները 
(զբոսայգիներ, պուրակներ, 
ավտոկայանատեղեր)` դրանց 
նշանակությանը 
համապատասխան 
շահագործելու և բնակչությանը 
ծառայություններ մատուցելու, 

3) Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
նպատակներով օգտագործելու 
համար, ինչպես նաև պետական 
և համայնքային 
uեփականություն հանդիuացող 
հողամաuերի վարձակալության 
պայմանագրերի գործողության 
ընթացքում կամ դրանց 
գործողության ժամկետներն 
ավարտվելուց հետո վարձատուի 
կողմից պայմանագրերի 
ժամկետները` Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
ժամկետներով երկարացվելու 
դեպքում: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Դեռևս չվարձակալված 
գյուղ.նշանակության 
հողերի համար մրցույթ չի 
հայտարարվել, <<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում>> 44-րդ կետ 
/հողերը վարձակալության 
են տրամադրվում մրցույթով 
:Մրցույթների անցկացման 
փաթեթում ներառվում են 
ինչպես վարձակալության 
իրավունքի տրամադրման 
պայմանագրի նախագիծը, 
այնպես էլ մրցույթով 
տրամադրվող հողամասի 
հատակագծի նախագիծը՝ 
որպես պայմանագրի 
նախագծի հավելված 

Տրվում է ցուցում 
սահմանված 
կարգով տալ 
հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



33. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար 
համայնքների ղեկավարների 
կողմից ստեղծվում են 
մրցութային հանձնաժողովներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Սահմանված կարգով չի 
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով<<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 

Սահմանված 
կարգով  ստեղծել 
մրցութային 
հանձնաժողով 

Մեկ ամիս 

34. Մրցութային 
հանձնաժողովներն ստեղծվում 
են համայնքի ղեկավարի 
գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի 
համապատասխան 
մասնագետներ, ավագանու 
անդամներ և համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպան
ված չէ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

35. Մրցութային հանձնաժողովի 
որոշումը ձևակերպվում է 
արձանագրությամբ: 

Արձանագրությունն 
ստորագրվում է հանձնաժողովի 
անդամների, մրցույթում 
հաղթողի, ցանկության դեպքում` 
նաև մրցույթի մասնակիցների 
կողմից: 

Մրցույթի հաղթողին 
որոշելիս` առաջացած հարցերը 
նշվում են արձանագրության 
մեջ` որպես հատուկ կարծիք: 

  Պահպան
ված չէ 

   



Արձանագրության մեջ 
նշվում են մրցույթի հաղթողի 
տվյալները, հողամասի 
վարձակալության ժամկետները, 
հողամասի և վարձավճարի 
(վճարի) չափերը, հողամասի 
օգտագործման նպատակային և 
գործառնական նշանակությունը, 
հողամասի օգտագործման 
պայմանները, մրցույթի 
հաղթողին տրվող 
իրավունքները, ինչպես նաև 
մրցույթում սահմանված մյուս 
պայմանները: 
 
36. Մրցույթում հաղթած անձն 
արձանագրությունը և (կամ) 
հողամասի վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքի պայմանագիրն 
ստորագրելուց հրաժարվելու 
դեպքում զրկվում է մրցույթը 
չկայանալու պարագայում 
հողամասն առանց մրցույթի 
վարձակալելու 
(կառուցապատման իրավունք 
ձեռք բերելու) իրավունքից: 

Եթե կրկնամրցույթը չի 
կայանում մեկ հայտ 
ներկայացված լինելու 
պատճառով, ապա հողամասը 
կարող է առանց մրցույթի 10-
օրյա ժամկետում տրամադրվել 
առաջին հերթին հայտը 

  Պահպան
ված չէ 

   



ներկայացնողին, իսկ նրա 
հրաժարվելու դեպքում` 
հողամասը կարող է 
տրամադրվել նոր մրցույթ 
հայտարարելով: 
 

37. Հողամասերը մրցույթներով 
տրամադրելու համար 
վարձավճարի (վճարի) 
մեկնարկային չափը 
սահմանվում է համայնքի 
ղեկավարի կողմից, որը չպետք է 
պակաս լինի տվյալ հողամասի 
համար սահմանված հողի 
հարկի տարեկան 
դրույքաչափից: 
 

  Պահպան
ված չէ 

   

38. Հողամասերի 
վարձակալության կամ 
կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար կազմվում 
է հողաշինարարական գործ, 
որում ներառվում են մրցույթի 
պայմաններով նախատեսված 
փաստաթղթերը  

  Պահպան
ված չէ 

   

 
 

Մադինա համայնք 
Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 



Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
14. Համայնքային նշանակության 

փողոցների, պողոտաների, 
հրապարակների, 
զբոսայգիների, համայնքային 
ենթակայության կրթական, 
մշակութային և այլ 
հիմնարկների ու 
կազմակերպությունների 
անվանման և վերանվանման 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
21 կետի դրույքը 

Առաջարկվում է 
համայնքի 
ղեկավարին 
համայնքում 
կատարել 
համայնքային 
նշանակության 
փողոցների 
անվանակոչում 

Մեկ ամսյա ժամկետ 
համայնքային 
նշանակության 
փողոցների 
անվանակոչում 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Չի 
պահպանվել 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 16 
մասի 3-րդ կետի 
պահանջները 

Առաջարկվում է 
կազմել 
քաղաքաշինության 
մասին ՀՀ օրենքով 
սահմանվցած 
կարգով անհրաժեշտ 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
նախագծերը 

Մեկ ամսյա ժամկետում 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնել 
քաղաքաշինության 
մասին ՀՀ օրենքով 
սահմանվցած կարգով 
անհրաժեշտ 
քաղաքաշինական 
ծրագրային 
փաստաթղթերը, 
նախագծերը 

20. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ 

  Չի 
պահպանվ
ել 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենքով 
սահմանված 

Մեկ ամսյա 
ժամկետում մշակել և 
ավագանու 



համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 
28 կետի պահանջը 

կարգով կազմել և 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացնել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

հաստատմանը 
ներկայացնել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

3. Օրենքով սահմանված կարգով 
հայեցողական պաշտոններում 
նշանակումներ կատարելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի որոշման 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
աշխատակազմի և 
բյուջետային 
հիմնարկների 
կազմավորումը>> ՀՀ 
օրենքի 28 հոդվածի 
պահանջը 

Առաջարկվում է 
ճշգրտումներ 
կատարել 
հայեցողական 
պաշտոններում  
նշանակվող 
անձանց 
վերաբերյալ 

10 օրյա ժամկետում 
փոփոխություն և 
լրացում կատարել 
հայեցողական 
պաշտոններում  
նշանակվող անձանց 
որոշումների մեջ  

15. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով 
սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն: 

  Չի 
պահպան
վել 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
16-րդ կետի պահանջը 

Առաջարկվում է 
սահմանված 
կարգով կատարել 
շենքերի, 
շինությունների 
համարակալումը 

20 օրյա ժամկետում 
սահմանված կարգով 
կատարել շենքերի և 
շինությունների 
համարակալումը 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպ
անվա
ծ 

 քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի 
նախագիծը քննարկվել 
և հաստատվել է 
ավագանու որոշմամբ 

քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագիծը 
քննարկել նաև 
հանրային բաց 
լսումների ձևով 

- 



12. տեղական հարկերը, տուրքերը 
և վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

  Պահպանվ
ած չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
գործունեությունը 
ֆինանսների 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 
2.2 կետի պահանջը 

Այսուհետ առաջնորդվել 
օրենքով 

 

17. Բյուջեի ծախսային մասի 
կազմման գործընթացում` 
աշխատավարձի ֆոնդի 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշների ընդունման 
ժամանակ ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության կողմից 
ներկայացրած 
առաջարկությունների 
ընդունում: 

  Պահպանվ
ած չէ 

   

 
Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 



29. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով՝ հողամասերը 
վարձակալության տրամադրվում են 
մրցույթով 

  Պահպան
ված չէ 

   

30. Հողամասը վարձակալության 
իրավունքով տրամադրվում է 
հետևյալ նպատակներով` 

1) գյուղատնտեսական 
գործունեություն իրականացնելու, 

2) ընդհանուր օգտագործման 
տարածքները (զբոսայգիներ, 
պուրակներ, ավտոկայանատեղեր)` 
դրանց նշանակությանը 
համապատասխան շահագործելու և 
բնակչությանը ծառայություններ 
մատուցելու, 

3) Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
նպատակներով օգտագործելու 
համար, ինչպես նաև պետական և 
համայնքային uեփականություն 
հանդիuացող հողամաuերի 
վարձակալության պայմանագրերի 
գործողության ընթացքում կամ 
դրանց գործողության ժամկետներն 
ավարտվելուց հետո վարձատուի 
կողմից պայմանագրերի 
ժամկետները` Հայաստանի 
Հանրապետության 

  Պահպան
ված չէ 

Դեռևս չվարձակալված 
գյուղ.նշանակության հողերի 
համար մրցույթ չի 
հայտարարվել, <<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում>> 44-րդ կետ /հողերը 
վարձակալության են 
տրամադրվում մրցույթով 
:Մրցույթների անցկացման 
փաթեթում ներառվում են 
ինչպես վարձակալության 
իրավունքի տրամադրման 
պայմանագրի նախագիծը, 
այնպես էլ մրցույթով 
տրամադրվող հողամասի 
հատակագծի նախագիծը՝ 
որպես պայմանագրի 
նախագծի հավելված 

Տրվում է ցուցում 
սահմանված կարգով 
տալ հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



կառավարության սահմանած 
ժամկետներով երկարացվելու 
դեպքում: 
 

33. Հողամասերի վարձակալության 
կամ կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար 
համայնքների ղեկավարների 
կողմից ստեղծվում են մրցութային 
հանձնաժողովներ: 
 

  Պահպա
նված չէ 

Սահմանված կարգով չի 
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով<<ՀՀ 
կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 

Սահմանված կարգով  
ստեղծել մրցութային 
հանձնաժողով 

Մեկ ամիս 

34. Մրցութային հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
համապատասխան մասնագետներ, 
ավագանու անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպա
նված չէ 

Մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 



35. Մրցութային հանձնաժողովի 
որոշումը ձևակերպվում է 
արձանագրությամբ: 

Արձանագրությունն 
ստորագրվում է հանձնաժողովի 
անդամների, մրցույթում հաղթողի, 
ցանկության դեպքում` նաև 
մրցույթի մասնակիցների կողմից: 

Մրցույթի հաղթողին որոշելիս` 
առաջացած հարցերը նշվում են 
արձանագրության մեջ` որպես 
հատուկ կարծիք: 

Արձանագրության մեջ նշվում 
են մրցույթի հաղթողի տվյալները, 
հողամասի 
վարձակալության ժամկետները, 
հողամասի և վարձավճարի (վճարի) 
չափերը, հողամասի օգտագործման 
նպատակային և գործառնական 
նշանակությունը, հողամասի 
օգտագործման պայմանները, 
մրցույթի հաղթողին տրվող 
իրավունքները, ինչպես նաև 
մրցույթում սահմանված մյուս 
պայմանները: 
 

  Պահպա
նված չէ 

   

36. Մրցույթում հաղթած անձն 
արձանագրությունը և (կամ) 
հողամասի վարձակալության կամ 
կառուցապատման իրավունքի 
պայմանագիրն ստորագրելուց 
հրաժարվելու դեպքում զրկվում է 
մրցույթը չկայանալու պարագայում 
հողամասն առանց մրցույթի 

  Պահպա
նված չէ 

   



վարձակալելու (կառուցապատման 
իրավունք ձեռք 
բերելու) իրավունքից: 

Եթե կրկնամրցույթը չի 
կայանում մեկ հայտ ներկայացված 
լինելու պատճառով, ապա 
հողամասը կարող է առանց 
մրցույթի 10-օրյա 
ժամկետում տրամադրվել առաջին 
հերթին հայտը ներկայացնողին, 
իսկ նրա հրաժարվելու դեպքում` 
հողամասը կարող է տրամադրվել 
նոր մրցույթ հայտարարելով: 
 
37. Հողամասերը մրցույթներով 
տրամադրելու համար 
վարձավճարի (վճարի) 
մեկնարկային չափը սահմանվում է 
համայնքի ղեկավարի կողմից, որը 
չպետք է պակաս լինի տվյալ 
հողամասի համար սահմանված 
հողի հարկի տարեկան 
դրույքաչափից: 
 

  Պահպա
նված չէ 

   

38. Հողամասերի վարձակալության 
կամ կառուցապատման իրավունքի 
տրամադրման համար կազմվում է 
հողաշինարարական գործ, որում 
ներառվում են մրցույթի 
պայմաններով նախատեսված 
փաստաթղթերը  

  Պահպա
նված չէ 

   

 



 
Ծաղկաշեն   համայնք 

Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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չէ

 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
15. Շենքերի և շինությունների 

համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով 
սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն: 

  Թերի է 
պահ
պան
ված 

 Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
իրավասությունը>> ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 
16-րդ կետի դրույթները 

Առաջարկվում է հ/ղ 
համայնքում 
կազմակերպել և 
անցկացնել 
շենքերի, 
շինությունների 
համարակալում 

Մեկ ամսյա ժամկետում 
համայնքում 
կազմակերպել և 
անցկացնել 
շենքերի, 
շինությունների 
համարակալում 

23. Ամենամյա պարտադիր 
գույքագրման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահ
պան
ված 

 Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>>  ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի 29 
կետի պահանջը 

Առաջարկվում է հ/ղ 
կազմակերպել և 
ամենամյա 
գույքագրում 
անցկացնել 

 
Մեկ ամսյա ժամկետում 
համայնքում անցկացնել 
գույքագրում և ցուցակները 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու քննարկմանը և 
հաստատմանը 

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 

 Թերի է 
պահ
պան
ված 

 Քառամյա ծրագիրը և 
տարեկան բյուջեն 
քննարկվել և 
հաստատվել է 
ավագանու որոշմամբ 

Քառամյա ծրագիրը և 
տարեկան բյուջեի 
նախագիծը 
քննարկել նաև 
հանրային բաց 
լսումների ձևով 

Մեկ ամսյա ժամկետ 



առկայություն: 
17. Բյուջեի ծախսային մասի 

կազմման գործընթացում` 
աշխատավարձի ֆոնդի 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշների ընդունման 
ժամանակ ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության կողմից 
ներկայացրած 
առաջարկությունների 
ընդունում: 

  Պահպանվ
ած չէ 

   

 
 
 
 
 
 
 

Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 



34. Մրցութային հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
համապատասխան մասնագետներ, 
ավագանու անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպանվ
ած չէ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

Վերին Գետաշեն համայնք 
Հավելված 1.  Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Համայնքի ղեկավարի 

վարձատրության չափի 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանվ
ած չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ավագանու 
իրավասությունը>> ՀՀ  
օրենքի 16 հոդվածի 8-
րդ կետի պահանջը 

Առաջարկվել է 
համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատել 
համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատվության 
չափը 

Մեկ ամսյա ժամկետում 
հաստատել 
համայնքի 
ղեկավարի 
վարձատրության 
չափը 

3. Օրենքով սահմանված կարգով 
հայեցողական պաշտոններում 
նշանակումներ կատարելու 

 Թերի է 
պահ
պան

 Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 

Առաջարկվում է 
համայնքի 
ղեկավարին 

10 օրյա ժամկետում 
փոփոխություն և 
լրացում կատարել 



վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի որոշման 
առկայություն: 

ված աշխատակազմի և 
բյուջետային 
հիմնարկների 
կազմավորումը>> ՀՀ 
օրենքի 28 հոդվածի 
պահանջը 

սահմանված 
կարգով 
փոփոխություն և 
լրացում կատարել 
հայեցողական 
պաշտոններ 
նշանակելու 
վերաբերյալ 

հայեցողական 
պաշտոններում  
նշանակվող 
անձանց 
որոշումների մեջ  

3. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահ
պան
ված 

 Քառամյա ծրագիրը և 
տարեկան բյուջեն 
քննարկվել և 
հաստատվել է 
ավագանու որոշմամբ 

Քառամյա ծրագիրը և 
տարեկան բյուջեի 
նախագիծը 
քննարկել նաև 
հանրային բաց 
լսումների ձևով 

- 

4. Օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի բյուջեի նախագծի 
կազմման, համայնքի 
ավագանու հաստատման, 
բյուջեի կատարման, դրանում 
առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես 
նաև համայնքի ավագանուն 
եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների 
առկայություն: 

 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 եռամսյա հաղորդումներ 
ավագանուն չի 
ներկայացվել, 
խախտվել է 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
գործունեությունը 
ֆինանսների 
բնագավառում>> ՀՀ  
օրենքի 34-րդ հոդվածի 
1 կետը 

Այսուհետ ավագանու 
նիսերին 
ներկայացնել 
քառամյա 
հաղորդումներ 
բյուջեի 
կատարման 
վերաբերյալ 

 



12. տեղական հարկերը, տուրքերը 
և վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

  Պահպանվ
ած չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի 
ղեկավարի 
գործունեությունը 
ֆինանսների 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 
2.2-րդ կետի պահանջը 

Այսուհետ առաջնորդվել 
օրենքով 

 

17. Բյուջեի ծախսային մասի 
կազմման գործընթացում` 
աշխատավարձի ֆոնդի 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշների ընդունման 
ժամանակ ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության կողմից 
ներկայացրած 
առաջարկությունների 
ընդունում: 

  Պահպանվ
ած չէ 

   

       
 

Հավելված 2.  Հողօգտագործման բնագավառ 

Դրույթների անվանումը 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
է 

Թ
եր

ի 
է 

պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
չէ

 Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 



34. Մրցութային հանձնաժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի գլխավորությամբ, որոնց 
կազմում ընդգրկվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
համապատասխան մասնագետներ, 
ավագանու անդամներ և 
համապատասխան 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպանվ
ած չէ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 
ներգրավված չեն 
<<ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. թիվ 286 
որոշում,49-րդ կետ 
/մրցութային 
հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկվում են 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մրցութային 
հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

 
Քաղաքաշինության բնագավառ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպա
նված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպան
ված չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի 
առկայություն 

  պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 

գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-
ին կետը 

Ձեռնարկել միջոցներ 
սահմանված կարգով 
համայնքի գլխավոր 

հատակագիծը 
կազմելու ուղությամբ 

 Ժամկետ 2016թ. հունվար 



ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

   Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 

գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 

օրենքի 37-րդ հոդված, 
կետ1 

Ձեռնարկել միջոցներ 
սահմանված կարգով 

համայնքի 
գոտևորման 

նախագծի կազմելու 
ուղությամբ 

Ժամկետ 2016թ. Հունվար 

քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթեր չունեցող 
համայնքնի զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
նախատեսված է գլխավոր 
հատակագծի և գոտևորման 
նախագծի մշակում 

  պահպան
ված չէ 

 Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
սահմանված կարգով 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրում 
ներառել դրույթներ 
գլխավոր 
հատակագծի և 
գոտևորման 
նախագծի մշակման 
վերաբերյալ 

2 ամիս 

գլխավոր հատակագծի ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կատարված 
փոփոխություններն 
արտացոլված են գործող 
գլխավոր հատակագծի 
համապատասխան 
գծագրերում և բացատրագրում 

  պահպան
ված չէ 

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
1.1 կետը ՝ կազմում և 
վարում է համայնքի 
ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզը 

Ընդունիլ ի գիտություն,
այսուհետ սահմանված 
կարգով վարել 
ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզ, վրան 
կատարել բոլոր 
համապատասխան 
նշումները   

Անընդհատ 



համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական քարտեզում 
արտացոլված են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով տրամադրված 
հողամասերը (նպատակային 
կամ գործառնական 
փոփոխության մասին 
նշումով), նախագծման և 
շինարարության 
թույլտվությունները, ինչպես 
նաև գլխավոր հատակագծի և 
գոտիավորման նախագծի 
փոփոխությունները: 

 
 

 Պահպան
ված չէ ՝ 
ընթացիկ 
քաղաքաշ
ինական 
քարտեզ, 
որի վրա 
նշվում են 
նախագծմ
ան և 
շինարար
ության 
թույլտվու
թյունները 
չի 
վարվում  

Պահպանված չէ 
<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենք, 37-րդ հոդվածի 1.1 
կետը ՝ կազմում և վարում 
է համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզը 

Ընդունիլ ի գիտություն,
այսուհետ սահմանված 
կարգով վարել 
ընթացիկ 
քաղաքաշինական 
քարտեզ, վրան 
կատարել բոլոր 
համապատասխան 
նշումները   

Անընդհատ 

1) համայնքի տարածքում 
ընդգրկված քաղաքաշինական 
գործունեության օբյեկտների` 
անշարժ գույքի միավորների, 
գործառական տարածքների, 
քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 
կարգավորման օբյեկտների և 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը. 

  Թերի է 
պահպան

ված 

 <<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդված, 
կետ 2 և 
«Քաղաքաշինության 
մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ 
կառավարության 1999 
թվականի դեկտեմբերի 31-
ի N802 որոշման 
պահանջները՝ համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվում անշարժ 
գույքի միավորները ը 
գործառական 

Ընդունիլ ի գիտություն,
այսուհետ սահմանված 
կարգով համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվել 
քաղաքաշինական 
գործունեության բոլոր 
օբյեկտները 

անընդհատ 



տարածքները, սակայն 
քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ 
կարգավորման 
օբյեկտների և 
բնակավայրերի 
քաղաքաշինական 
անձնագրերը չկան 

2) համայնքի 
քաղաքաշինական 
անձնագիրը. 

  պահպան
ված չէ 

<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենք, 37-րդ հոդված, 
կետ 2 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
ձեռնարկել միջոցներ 
սահմանված կարգով 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
անձնագրի  կազման 
ուղությամբ 

Անընդհատ 

3) քաղաքաշինական 
գործունեություն 
իրականացնելու նպատակով 
համայնքի վարչական 
սահմաններում ընդգրկված 
հողամասերի նպատակային և 
գործառական նշանակության 
փոփոխությունները. 
4) կառուցապատողներին 
տրված ճարտարապետա 
հատակագծային 
առաջադրանքները. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Թերի է 
պահպան

ված 

 <<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենք, 37-րդ հոդված, 
կետ 2 ՝ համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվում և 
մուտքագրվում 
կառուցապատողներին 
տրված 
ճարտարապետահատակ
ագծային 
առաջադրանքները, 
սակայն 
քաղաքաշինական 

Ընդունիլ ի գիտություն,
այսուհետ սահմանված 
կարգով համայնքի 
քաղաքաշինական 
մատյաններում 
հաշվառվել նաև 
հողամասերի 
նպատակային և 
գործառական 
նշանակության 
փոփոխությունները 

անընդհատ 



գործունեություն 
իրականացնելու 
նպատակով հողամասերի 
նպատակային և 
գործառական 
նշանակության 
փոփոխությունները 
հաշվառված չեն  

9) համայնքի գոտևորման 
նախագծի կազմում կամ 
առանձին փաստաթղթի 
տեսքով մշակված է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

-  պահպան
ված չէ 

<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդված, 
կետ 2 ՝ համայնքի չունի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
սահմանված կարգով 
կազմել համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրություն և 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատման 

1 ամիս 

ՃՀԱ կազմում ներառվում են  
տեխնիկական պայմանները 
/ջրամատակարարում, 
ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարում/  

  պահպան
ված չէ 

Խախտվել ՝ ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի օգոստոսի 29- 
N1473-Ն որոշման 4.1-4.5 
կետերը՝ 
ՃՀԱ կազմում 
տեխնիկական 
պայմանները 
/ջրամատակարարում, 
ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարում
/ բացակայում են 

Սահմանված կարգով 
համալրել այն 
օբյեկտների ՃՀԱ-
ները, որոնց 
քաղաքաշինական 
գործառույթները 
ընթացքի մեջ են,  
համապատասխան 
տեխնիկական 
պայմաններով  

15 օր 



ՃՀԱ կազմում տրամադրվում է 
հողամասի Մ1:500 սխեմա` 
հողամասով անցնող բոլոր, 
այդ թվում` ստորգետնյա 
ինժեներական գծերի նշումով 
/ջրագիծ, կոյուղագիծ, 
էլեկտրագծիծ, 
հեռահաղորդակցության գիծ և 
այլն/: 

 թերի է 
պահպան
ված 

 Խախտվել ՝ ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի օգոստոսի 29- 
N1473-Ն որոշման 4.6 
կետը՝ որոշ ՃՀԱ կազմում 
բացակայում են 
սխեմաները 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ ՃՀԱ 
կազմում պարտադիր 
ներառել հողամասի 
Մ1:500  սխեմաներ 

Անընդհատ 

ՃՀԱ-ում նշված է օբյեկտի 
ռիսկայնության աստիճանը 
/կատեգորիան/ և դրան 
համապատասխան 
պահանջվող փորձաքննության 
/կան հեղինակի 
երաշխավորագրի/ 
անհրաժեշտության պահանջը  

 Թերի է 
պահպան
ված  

 Խախտվել ՝ ՀՀ 
կառավարության 2002 
թվականի օգոստոսի 29- 
N1473-Ն որոշման 4 րդ 
կետը՝ ՃՀԱ-ում առկա են 
օբյեկտի պահանջվող 
փորձաքննության /կան 
հեղինակի 
երաշխավորագրի 
անհրաժեշտության 
պահանջը, սակայն 
ռիսկայնության 
աստիճանը 
/կատեգորիան/ նշված չէ  

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
հետևողականօրեն 
հսկողություն 
սահմաննել ՃՀԱ-ում 
օբյեկտի 
ռիսկայնության 
աստիճանը նշելու և 
պահանջվող 
փորձաքննության 
անհրաժեշտության 
մասին 

Անընդհատ 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունները և 
հրապարակված 
քաղաքաշինական ծրագրերը 
ու նախագծերը քննարկվում են 
և որոշումների ընդունմանը 
մասնակցում են 
հասարակայնության 
ներկայացուցիչները 
(համաձայնությամբ) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 1998 
թվականի հոկտեմբերի 
28-ի N660 որոշման 
պահանջները՝ 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունները և 
ճարտարապետաշինարա
րական նախագծերը 
հասարակայնության 

Ընդունիլ ի 
գիտություն և 
այսուհետ բացառել 
նման 
բացթողումները 

անընդհատ 



 ներկայացուցիչների 
մասնակցությամնբչեն 
քննարկվում  

Ապահովվում է ի ու 
նախագծերի հրապարակման 
և ցուցադրման  համար ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
15-օրյա ժամկետը 

  պահպան
ված չէ 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 1998 թ. 
հոկտեմբերի 28-ի N660 
որոշման 2-րդ և 
հաստատված կարգի 5-
րդ կետի պահանջները՝ 
քաղաքաշինական 
ծրագրերմ ու 
նախագծերը չեն 
ցուցադրվում 

Ընդունիլ ի 
գիտություն և 

այսուհետ բացառել 
նման 

բացթողումները 

Անընդհատ 
 

Համաձայնեցված 
ճարտարապետա-
շինարարական նախագծերը 
համապատասխանում են ՃՀԱ-
ում նշված դրույթներին և ՀՀ 
օրենսդրությամբ ճարտ-շին. 
նախագծերի կազմին և 
բովանդակությանը 
ներկայացվող պահանջներին 

 թերի է 
պահպան

ված 

 Խախտվել է ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 29-ի 
N 273-Ն հրամանով 
հաստատված 
նախագծային 
փաստաթղթերի կամզն ու 
բովանդակությունը 
սահմանող կանոները՝ 
Որոշ ճարտարապետա-
շինարարական 
նախագծեր 
համաձայնեցվել են թերի 
կազմով 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 

այսուհետ բացառել 
թերի կազմով 
նախագծերի 

համաձայնեցումը 

Անընդհատ 



ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված 3-օրյա 
ժամկետում թույլտվության 
պատճենները ներկայացվում 
են ՀՀ ՔՆ քաղաքաշինական 
պետական տեսչություն և ՀՀ 
ԿԱ հարկային ծառայության 
համապատասխան 
տարածքային տեսչություն:  

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության2002 
թվականի 
փետրվարի 2-ի N 91 
որոշմամբ հատատված 
կարգի 10-րդ կետի 
պահանջները՝ 
թույլտվության ոչ բոլոր 
պատճեններն են 
ներկայացվում հարկային 
և քաղաքաշինական 
տեսչություն 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 3-օրյա 
ժամկետում բոլոր 
շինթույլտվությաններ
ի պատճենները 
ներկայացնել նշված 
մարմիններին 

անընդհատ 

3-օրյա ժամկետում 
շինարարության (քանդման) 
թույտվություն տրամադրելու 
վերաբերյալ իրազեկվում է ՀՀ 
համապատաuխան 
մարզպետը: 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության2002 
թվականի 
փետրվարի 2-ի N 91 
որոշմամբ հատատված 
կարգի 10-րդ կետի 
պահանջները՝ ոչ բոլոր 
թույլտվության 
պատճեններն են 
ներկայացվում 
մարզպետին 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 3-օրյա 
ժամկետում բոլոր 
թույլտվության 
պատճենները 
ներկայացնել 
մարզպետարան 

Անընդհատ 

1. ավարտված շինարարության 
շահագործման ընդունումը  
փաստագրվում է` 
շահագործման ակտի 
ձևակերպմամբ, 
կառուցապատողի կողմից 
ներկայացված դիմումի և 
դիմումին կից փաստաթղթերի 
հիման վրա 
 
2. (դիմումին կցվող 

պահպա
նված է 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



փաստաթղթերն են`  
1) ընդունող հանձնաժողովի 
կողմից շահագորշման ակտը 
կամ երկկողմանի 
շահագործման ակտը.  
2) երկկողմանի շահագործման 
ակտի դեպքում` տարածքային 
բաժնի, շահագրգիռ 
պետական մարմինների և 
շահագործող 
կազմակերպությունների 
դրական եզրակացությունները.  
3) կատարողական 
փաստաթղթերի ցանկը.  
4) շահագործման ակտի 
ձևակերպման համար 
«Տեղական տուրքերի և 
վճարների մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով վճարի 
մուծումը հավաստող 
անդորրագիրը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

պահպա
նված է  

 
 
 

Թերի է 
պահպան 

ված  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Պահպան 
ված չէ 
 
 

 
 
 

 Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2003 
թվականի մայիսի 8-ի 

N626-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 6-րդ, 

11-րդ և 21-րդ կետի 
պահանջները՝ ընդունող 
հանձնաժողովի կազմը 

թերի է և  
չեն ներկայացվել 
կատարողական 

փաստաթղթերի ցանկը  

 
 
 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 
ավարտված 
շինարարության 
շահագործման 
ընդունումը  
փաստագրել միայն 
լիակազմ ընդունող 
հանձնաժողովի 
կողմից կազմված 
ակտերի և 
կատարողական 
փաստաթղթերի 
առկայության 
դեպքում 

 
 
 

Անընդհատ 

ՀՀ պետական բյուջեի 
միջոցների հաշվին կամ դրանց 
ներգրավմամբ, IV 
կատեգորիայի դասակարգում 
ունեցող օբյեկտների 
շինարարության 
շահագործման փաստագրման 
դեպքում՝ 
 կատարած աշխատանքները 
ճարտարապետաշինարարակ
ան նախագծային 
փաստաթղթերին 
համապատասխանելու 

  պահպան
ված չէ 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2003 
թվականի մայիսի 8-ի 

N626-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի8-րդ 

կետի պահանջները՝ 
ծրագիրն իրականացնողի 

եզրակացության և 
ընդունող հանձնաժողովի 
ակտերը  բացակայում են 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 
ավարտված 
շինարարության 
շահագործման 
ընդունումը  
փաստագրել միայն 
լիակազմ ընդունող 
հանձնաժողովի 
կողմից կազմված 
ակտերի և 
կատարողական 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



վերաբերյալ ծրագիրն 
իրականացնողի 
եզրակացության և ընդունող 
հանձնաժողովի ակտի 
առկայություն 

փաստաթղթերի 
առկայության 
դեպքում 

 
Անընդհատ 

շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 3-օրյա 
ժամկետում ծանուցվում է 
համապատասխան մարզպետը 
(կցվում է շահագործման ակտի 
պատճենը)  
 

  պահպան
ված չէ 

 

Պահպանված չէ ՀՀ 
կառավարության 2003 
թվականի մայիսի 8-ի 

N626-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 25-
րդ կետի պահանջները՝ 

շինարարության 
շահագործման ակտերի 

պատճենները չեն 
ներկայացվում 
մարզպետին  

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
3-օրյա ժամկետում  
ծանուցել 
մարզպետին  

անընդհատ 

շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 3-օրյա 
ժամկետում  ծանուցվում է 
տեսչության տարածքային 
բաժնինը (կցվում է 
շահագործման ակտի 
պատճենը) 
 

  պահպան
ված չէ 

 

Խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2003 
թվականի մայիսի 8-ի 

N626-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 25-
րդ կետի պահանջները՝ 

շինարարության 
շահագործման ակտերի 

պատճենները չեն 
ներկայացվում 
տեսչության 

տարածքային բաժնին 

Ընդունիլ ի 
գիտություն, 
այսուհետ 
շինարարության 
շահագործման ակտը 
ձևակերպելուց հետո 
3-օրյա ժամկետում  
ծանուցել տեսչության 
տարածքային 
բաժնին 

Անընդհատ 



Թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի վարումը 
և  գերեզմանի վկայականի 
տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N1, 
կետ 9) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է  
<<Համայնքի ղեկավարի 
գործունեությունը 
քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
բնագավառում>> ՀՀ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
13-րդ կետի և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 1-ին 
հավելվածի 9-րդ կետի 
պահանջները՝ 
թաղումների և 
գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյան չի  
վարվում,  գերեզմանի 
տրամադրման 
վկայականներ չեն 
տրվում 

Քննարկել ՀՀ 
կառավարության 
2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշումը և 
հաստատված 
հավելվածները, տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում  

Մեկ ամիս 

Հուղարկավորությունների հետ 
կապված մատուցվող վճարովի 
և անվճար ծառայությունների 
ցանկի հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N1, 
կետ 12,13) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշմամբ 
սահմանված  կարգի 12-
13-րդ կետի պահանջները 

 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում  

Մեկ ամիս 



ՀՀ-ում հուղարկավորելու 
մասին անվճար տեղեկանքի 
տրամադրումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N1, 
կետ 22) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 1-ին 
հավելվածի 22-րդ կետի 
պահանջները  

 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում  

Մեկ ամիս 

Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան համար 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, 
կետ 10) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 4-րդ 
հավելվածի 10-րդ կետի 
պահանջները՝  
գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծեր չեն 
մշակվել և չեն 
հաստատվել 

 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում 

Մեկ ամիս 

Գերեզմանատների մուտքի  
մոտ գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատնից օգտվելու 
կանոնների տեղադրումը և 
գերեզմանատների տարածքի 
մաքրության պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, 
կետ 15,16) 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 4-րդ 
հավելվածի 15-16-րդ 
կետերի պահանջները՝ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները 
տեղադրված չեն 
գերեզմանոցի մուտքի 
հատվածում 

 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում 

Մեկ ամիս 



Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N4, 
կետ 10 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 4-րդ 
հավելվածի 10-րդ կետերի 
պահանջները 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում 

Մեկ ամիս 

Վճարովի հիմունքներով 
տրամադրվող գերեզմանների 
հողատարածքի արժեքների 
սահմանումը գոտու (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1910-Ն որոշում հավելված N7, 
կետ 8 

  Պահպան
ված չէ 

Խախտվել է և  ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N1910-Ն որոշման 7-րդ 
հավելվածի 8-րդ կետերի 
պահանջները 

Քննարկել և տալ 
պարտադիր 
կատարման ցուցում 

Մեկ ամիս 

 
 

ՀՀ Լոռու մարզ 
 

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքային  համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորություններ  
 (2011-30.06.2014թթ.) 

Ավագանու լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվ

ած է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  



6. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  

23. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի իրականացրած 
վերահսկողության և  այլ իրավասու 
պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների 
արդյունքներ վերաբերյալ որոշման 
առկայություն. 

  V 

 Խախտվել է 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 
մասի 32-րդ կետի  
պահանջները: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

Մշտապես 
  



27. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է 
կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին:  

 

Մշտապես 
  

 
 



 
 

Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

24.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

 V  

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխություններ  

կատարել և ավագանու 
առաջիկա նիստում այն 

ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

Մշտապես 
 

2011-2013թ.թ. 
ընթացքում 

սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 

հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխությունները 

ոչ միշտ են  
կատարվել և 
ավագանու 
առաջիկա 

նիստերում ոչ միշտ 
են  ներկայացվել 

ավագանու 
հաստատմանը 



 
  Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության   
համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Արմեն Շահվերդյանը: 
 
 

  Ձորագետ համայնք - Ավագանու լիազորություններ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  

 
 



 
 

Ձորագետ համայնք - Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  

 
 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Լիլիթ Քոչարյանը 

 
Լոռի  Ձորագետ  

Վարչական Հսկողության Հարցաշար 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 

իրականացվող 
      



Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպան

ված 

 Համայնքի  2014թ. բյուջեի նախագիծը  
քննարկվել համայնքի ղեկավարին կից 

ստեղծված խորհրդակցական մարմնում: Այլ 
հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ չեն 

իրականացվել: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի 
հոդված 54.1-ի   համայնքի ղեկավարը   ..մինչև 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 

ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 
կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 

լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 
սահմանված ժամկետում:   

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 
քննարկումներ՝ 

ներգրավելով նաև 
համայնքի 

ազգաբնակչության
ը: 

Հետագայում 
բացառել 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 1. Գյուղապետարանի աշխատողներին  2014թ. 
հունվարի-մարտ ամիսներին աշխատավարձերի 
վճարումները կատարվում են կանխիկ 
եղանակով: Համաձայն ՀՀ կառավարության 
2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 41-ի 2014թ. 
հունվարի 1-ից նշված տնտեսագիտական 
հոդվածներով   կանխիկ դրամով վճարումներ 
չեն կարող կատարվել (փոփոխությունը 
կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 1324 որոշմամբ):  
 2.Գործուղման գումարները վճարվում են 
ուշացումներով: Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005թ.թիվ 2335-Ն 
որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի  

Կետ 1-ի 
թերությունը 
վերացված է: 
Գործուղման 
գումարները 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետում:  

Հետագայում 
բացառել 



գործուղվող աշխատողին գործուղման ծախսերի 
հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 
առնվազն մեկ օր առաջ: 

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Ծախսերը կատարվել են հաստատված 
բյուջեին համապատասխան, սակայն համայնքի 
քառամյա ծրագրով նախատեսված ծրագրերը 
հիմնականում չեն կատարվել: Ծրագրերի 
չիրականացումը պայմանավորված է համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական միջոցների սղությամբ:  
Համայնքի տարեկան  բյուջեն  կազմում է մոտ 
4.7մլն. դրամ(դոտացիա 3500.0 հազ. դրամ, 
սեփական եկամուտներ՝ 1200.0 հազ. դրամ): 
Գումարները հիմնականում ուղղվում են 
ապարատի պահպանման ծախսերին, որոշակի 
գումարի տրվում է նաև սոցիալական 
օգնություններ:     

 Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավմամբ:   

Բյուջեի 
գումարների 
տնտեսման և 
այլ 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավման 
միջոցով 
հետագայում 
իրականացնել 
հաստատված 
քառամյա 
ծրագրերը: 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 

Հետագայում 
բացառել 



կարգով այն 
հրապարակելու 

համար: 
 

Լոռի  Գեղասար 
Վարչական Հսկողության Հարցաշար 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող  

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպան

ված 

 2014թ. բյուջեի նախագիծը  չի քննարկվել 
համայնքի ղեկավարին կից ստեղծված 

խորհրդակցական մարմնում: Զարգացման 
քառամյա ծրագրերը և բյուջեի նախագիծը չի 

ներկայացվել  հանրային բաց լսումների և 
քննարկումների: 

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 
քննարկումներ՝ 

ներգրավելով նաև 
համայնքի 

ազգաբնակչության
ը: 

Հետագայում 
բացառել 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 - Գյուղապետարանի աշխատողներին  2014թ. 
հունվարի-փետրվար ամիսներին 
աշխատավարձերի վճարումները կատարվում 
են կանխիկ եղանակով: Ըստ ՀՀ 
կառավարության 2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
կանխիկ 
վճարումները, 
աշխատողներին 

Հետագայում 
բացառել 



պահանջներին:  41-ի 2014թ. հունվարի 1-ից նշված 
տնտեսագիտական հոդվածներով   կանխիկ 
դրամով վճարումներ չեն կարող կատարվել 
(փոփոխությունը կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 
1324 որոշմամբ):  
 
-2011թ. որոշ աշխատողների տրվել է հերթական 
արձակուրդ 32 օրացուցային օրով, սակայն 
համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
2010թ. օգոստոսից արձակուրդները տրվում են 
աշխատանքային օրերով և համայնքային 
ծառայողների արձակուրդային օրերի թիվը 
կազմում է 24 աշխատանքային օր: Խախտվել է 
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 159-րդ և 160-
րդ հոդվածի պահանջները: 

 

արձակուրդներ 
տրամադրել 
սահմանված 
կարգով և չափով:  

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Ծախսերը իրականացվել է բյուջեով 
նախատեսվածին համապատասխան: Ծախսերի 
գծով ժամկետաննց  պարտքեր չեն առաջացել: 
Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով 
նախատեսված ծրագրերը  իրականացվել են 
մասնակի:  

Համայնքի բյուջեի 
կազմման 
ժամանակ հաշվի 
առնել 
զարգացման 
ծրագրով 
նախատեսված 
ծրագրերը: 
Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավմամբ:  

Հետագայում 
բացառել 

20. <<Գնումների  Թերի են  Գնման պայմանագրերը կնքված են  Հետագայում 



մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

պահպան
ված 

սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

Մինչև 
յուրաքանչյուր 

տարվա 
փետրվարի 1-ը 

հաստատել 
գնումների պլանը 

և հինգ 
աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

բացառել 

 
Լոռի Գոգարան 

 
Վարչական Հսկողության Հարցաշար 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող 

      
Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպան
ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված  Թերի է  Համայնքի 2014թ. բյուջեի նախագիծը  Համայնքի Հետագայում 



կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

պահպան
ված 

քննարկվել է համայնքի ղեկավարին կից 
ստեղծված խորհրդակցական մարմնում, 

սակայն համայնքի ղեկավարը  համաձայն 
ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի  ..մինչև 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 

ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 
կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 

լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 
սահմանված ժամկետում:  

քառամյա 
ծրագիրը և բյուջեի 

նախագծերը 
ներկայացնել  նաև 
ազգաբնակչության
ը և կազմակերպել  

հանրային բաց 
լսումներ և 

քննարկումներ: 

բացառել 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

     -Գործուղման գումարները վճարվում են 
ուշացումներով: Ըստ ՀՀ կառավարության 
29.12.2005թ.թիվ 2335-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 9-րդ կետի  գործուղվող 
աշխատողին գործուղման ծախսերի 
հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 
առնվազն մեկ օր առաջ: Օրապահիկի գումար 
հաշվարկվել է 2000 դրամ, սակայն 2013թ. 
հունվար 28-ից այն սահմանված է 3000 
դրամ(ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ. թիվ 8-
Ն որոշում) 
- Գյուղապետարանի աշխատողներին  2014թ. 
հունվարի-փետրվար ամիսներին 
աշխատավարձերի և գործուղման գումարների 
վճարումները կատարվում են կանխիկ 
եղանակով: Համաձայն  ՀՀ կառավարության 
2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 41-ի 2014թ. 
հունվարի 1-ից նշված տնտեսագիտական 
հոդվածներով   կանխիկ դրամով վճարումներ 
չեն կարող կատարվել (փոփոխությունը 
կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 1324 որոշմամբ): 
 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
և գործուղման 
գումարների 
կանխիկ 
վճարումը: 
Գործուղման 
գումարները  
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում: 
Գործուղման 
գումարները 
հաշվարկել 
սահմանված 
կարգով: 

Հետագայում 
բացառել 



11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ, սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 
Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման 
հետևանքով կուտակվել է հողի հարկի և 
գույքահարկի գծով խոշոր ապառքներ, որը 
կազմում է համապատասխանաբար 8.616.7 
հազ. դրամ և 3145.9 հազ. դրամ(առանց 
տույժերի):  
 
     

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը, 

խոշոր ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցե

ր:  

Երկամսյա 
ժամկետում  

12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ մարման 
ժամանակացույցեր չեն կազմվել, դատական 
կարգով գանձումներ չեն իրականացվել:         

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 
Գումարները 
սահմանված 

ժամկետներում 
չմուծելու դեպքում 

գործող 
իրավական 
ակտերով  

սահմանված 
կարգով չվճարված 

գումարների 
գանձման 

վերաբերյալ 
կայացնել 

համապատասխան 
որոշում և այն 

երկամսյա  
ժամկետում 



ուղարկել ակտերի 
հարկադիր 
կատարման 

ծառայություն: 
15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի  է 
պահպան

ված  

 2013թ. բյուջեով նախատեսված է գույքահարկ 
1053.8 հազ. դրամ, սակայն մեկ տարվա 
հաշվարկը կազմում է 1619.2 հազ. դրամ, կամ 
պակաս է մեկ տարվա հաշվարկից 565.4 հազ. 
դրամ: Մնացած տարիներին անճշտություններ 
չեն հայտնաբերվել: Համաձայն համայնքի 
ղեկավարի տարբերությունը պայմանավորված է 
տարվա ընթացքում գույքահարկի տարեկան 
հաշվարկային թվի փոփոխմամբ:  

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և 

հողի հարկ  մեկ 
տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 
տարվա հաշվարկ 
և գումարներ նաև 

ապառքներից):   

Հետագայում 
բացառել 

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 
գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 
դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

 Թերի է 
պահպան

ված  

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 

սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է այն 
արդյունավետ: Հարկադիր(դատական կարգով) 

գանձումներ չեն իրականացվել: 

Օրենքով 
սահմանված 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 
ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

Երկամսյա 
ժամկետում 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

Հետագայում 
բացառել 



պահանջների պահպանում: 
 

ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

 
Լոռի Հոբարձի 

 
Վարչական Հսկողության Հարցաշար 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող 

      
Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպան
ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 

 Թերի է 
պահպան

վել 

 Համայնքի 2014թ. բյուջեի նախագիծը  
քննարկվել է համայնքի ղեկավարին կից 
ստեղծված խորհրդակցական մարմնում, 

սակայն համայնքի ղեկավարը  համաձայն 
ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի  ..մինչև 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 

ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 

Համայնքի 
քառամյա 

ծրագիրը և բյուջեի 
նախագծերը 

ներկայացնել  նաև 
ազգաբնակչության
ը և կազմակերպել  

հանրային բաց 

Հետագայում 
բացառել 



կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 

ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 

սահմանված ժամկետում:   

լսումներ և 
քննարկումներ: 

4. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի բյուջեի 
նախագծի կազմման, 
համայնքի ավագանու 
հաստատման, բյուջեի 
կատարման, դրանում 
առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես 
նաև համայնքի ավագանուն 
եռամսյա հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների 
առկայություն: 
 

 Թերի է 
պահպան

ված 
 

  
          2012թ.-ին ավագանու հաստատմանը չի 
ներկայացվել 2011թ.-ի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը: Համաձայն 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 
օրենքի հոդված 69-ի  համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչև հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համաձայն գործող 
իրավական 

ակտերի 
համայնքի 
ղեկավարը 

պարտադիր պետք 
է ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնի 

բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 

հաշվետվությունը: 

Հետագայում 
բացառել 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

     1.Արձակուրդային գումարները որոշ 
դեպքերում վճարվում են արձակուրդ գնալուց 
հետո: Համաձայն ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի կետ 2-ի ամենամյա 
արձակուրդի  վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, 
քան ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր 
առաջ:  
      2.2011թ. որոշ դեպքերում արձակուրդային 
գումարների հաշվարկման ժամանակ միջին 
աշխատավարձը հաշվարկվել է ոչ սահմանված 
կարգով/ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի կետ 2-ի պահանջը:  
     3. Ա. Չիլինգարյանին վճարված հղիության և 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
և գործուղման 
գումարների 
կանխիկ 
վճարումը: 
Գործուղման 
գումարները և 
արձակուրդները 
հաշվարկել և 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում:  

Կետ 1-ի, 2-ի, 4-
ի և 5-ի  
խախտումները   
հետագայում 
բացառել, իսկ 
կետ 3-ի 
խախտումը 
վերացնել 20-
օրյա 
ժամկետում: 



ծննդաբերության նպաստից չի պահվել և 
փոխանցվել պետական բյուջե 5524 դրամ 
եկամտահարկ: 

4.Գործուղման գումարները վճարվում են 
ուշացումներով կամ խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005թ.թիվ 2335-Ն 
որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի  
պահանջը, համաձայն որի գործուղվող 
աշխատողին գործուղման ծախսերի 
հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 
առնվազն մեկ օր առաջ:  
     5. Մանկապարտեզի  աշխատողներին  
2014թ. աշխատավարձերի և գործուղման 
գումարների վճարումները կատարվում են 
կանխիկ եղանակով: Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 
41-ի 2014թ. հունվարի 1-ից նշված 
տնտեսագիտական հոդվածներով   կանխիկ 
դրամով վճարումներ չեն կարող կատարվել 
(փոփոխությունը կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 
1324 որոշմամբ): 
 

Պատական բյուջե 
վերականգնել 
հղիության և 
ծննդաբերության 
նպաստից 
չպահված 5524 
դրամ 
եկամտահարկը:  

9. Օրենքով սահմանված 
ժամկետում համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  
 

 
 

Թերի է 
պահպան

ված 
 

  
          2012թ.-ին չի հաստատվել 2011թ.-ի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը/Տեղական 
ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, 
հոդված 69-ը/: 

Մինչև մարտի 1-ը 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնել 

նախորդ տարվա  
բյուջեի 

կատարման 
տարեկան 

հաշվետվությունը: 

Հետագայում 
բացառել 



10. Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների` 
օրենքով սահմանված 
տեսակներն ու 
դրույքաչափերը սահմանելու 
վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը  ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնելու 
առկայություն: 

 Թերի է  
պահպան

ված է 

       Ավագանու կողմից հաստատվել են 
տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը, սակայն անհրաժեշտ է նաև 
նախատեսել օրենքով սահմանված մի շարք 
տեղական տուրքի տեսակներ և առկայության 
դեպքում ապահովել գանձումները, այդ թվում՝ 
     - հանրային սննդի կազմակերպման և 
իրացման  թույլտվության համար տեղական 
տուրք/ուժի մեջ է 2013թ.-ից, եռամսյակի 
համար նախատեսված է 1000-6000 դրամ /: 
    -- ժամը 24-ից հետո աշխատելու  
թույլտվության համար տեղական տուրք/ 
տարեկան 25000-50000 դրամ/: 
    - համայնքի անվանումը ֆիրմային 
անվանման մեջ օգտագործելու թույլտվության 
համար տեղական տուրք/ տարեկան 50000-
100000 դրամ, ուժի մեջ է 2013թ.-ից/: 
   -Խանութներում, կրպակներում 
տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 
թույլտվության համար տեղական տուրք  
/տարվա համար սահմանվում է 30 000-60 
000 դրամ/: 
 

Ավագանու կողմից 
սահմանել նաև 

նշված տեղական 
տուրքի 

տեսակները և 
առկայության 

դեպքում 
ապահովել 

գանձումները 

Հետագայում 
բացառել 

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ, սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 
Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման 
հետևանքով կուտակվել են գույքահարկի և հողի 
հարկի  գծով որոշ  ապառքներ:  
 
     

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը,  

ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցե

ր:  

Երկամսյա 
ժամկետում  



ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 
12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ մարման 
ժամանակացույցեր չեն կազմվել, դատական 
կարգով գանձումներ չեն իրականացվել:  
Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 
թույլտվության համար տեղական տուրք չի 
սահմանվել և չի գանձվել: 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 

Հանրային սննդի 
կազմակերպման և 

իրացման 
թույլտվության 

համար սահմանել 
տեղական տուրք  

և ապահովել 
գանձումները: 

երկամսյա  
ժամկետում 

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Ծախսերը կատարվել են հաստատված 
բյուջեին համապատասխան, ժամկետանց 
պարտքեր չեն առաջացել, սակայն համայնքի 
զարգացման  քառամյա  ծրագրերով 
նախատեսված աշխատանքները իրականացվել 
են մասնակի:  

Իրականացնել 
համայնքի 
քառամյա 
զարգացման 
ծրագրով 
նախատեսված 
աշխատանքները:  

Հետագայում 
բացառել 

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 
գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 
դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

 Թերի է 
պահպան

ված  

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 

սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է այն 
արդյունավետ: Հարկադիր(դատական կարգով) 

գանձումներ չեն իրականացվել: 

Օրենքով 
սահմանված 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 
ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

Երկամսյա 
ժամկետում 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 

Հետագայում 
բացառել 



ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

տարվա 
փետրվարի 1-ը 

հաստատել 
գնումների պլանը 

և հինգ 
աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

 
 

  Լերմոնտովո համայնք - Ավագանու լիազորություններ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  



2. Համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու դեպքում 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն, որում նշված է 
օգտագործման տրամադրման կամ 
օտարման եղանակը, ժամկետները, 
նպատակը, օգտագործման 
տրամադրման դեպքում` 
օգտագործման ժամկետը և վճարի 
չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային 
սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը, իսկ 
համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն օտարելու 
դեպքում նաև հողամասի գտնվելու 
վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, 
հողատեսքը, գործառնական 
նշանակությունը: 

 v  

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 20-րդ կետ 

Առաջարկվել է 
պահպանել Տեղական 
ինքնակառավարման 

մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի  1-ին մասի 20-
րդ կետի պահանջները: 

  

3. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



4. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է 
կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին:  

 

  

 
 



 
 

Լերմոնտովո համայնք - Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



3.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 

փոփոխություններ  կատարել 
և ավագանու առաջիկա 

նիստում այն ներկայացնել 
ավագանու հաստատմանը 

Այսուհետ 
ապահովել 
Տեղական 

ինքնակառավ
արման 

մասին ՀՀ  
օրենքի 46- րդ 

հոդվածի 
պահանջները 

Գյուղապետարանը 
ձեռք է բերել գույք, 
ինչպես նաև  GIZ 

ծրագրի շրջանակում 
ստացել է 

համակարգչային 
տեխնիկա, սակայն  
օրենքի պահանջի 

համաձայն չի 
ներկայացվել 
ավագանու 

հաստատմանը, 
փոփոխությունը 

կատարվել է ամենամյա 
գույքագրման 

ժամանակ 
 

 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման առաջատար մասնագետ Լիլիթ Քոչարյանը 

 
Լոռի Լերմոնտովո 

Վարչական Հսկողության Հարցաշար 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 

իրականացվող 
      

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպան
ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 

 Թերի է 
պահպան

 Համայնքի 2014թ. բյուջեի նախագիծը  
քննարկվել է համայնքի ղեկավարին կից 

Համայնքի 
քառամյա 

Հետագայում 
բացառել 



զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

ված ստեղծված խորհրդակցական մարմնում, 
սակայն համայնքի ղեկավարը  համաձայն 

ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի  ..մինչև 
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 

(կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 

կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 

ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 

սահմանված ժամկետում:  

ծրագիրը և բյուջեի 
նախագծերը 

ներկայացնել  նաև 
ազգաբնակչության
ը և կազմակերպել  

հանրային բաց 
լսումներ և 

քննարկումներ: 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

    2014թ. հունվարի-մարտ ամիսներին 
աշխատավարձերի և գործուղման գումարների  
վճարումները կատարվել են կանխիկ 
եղանակով: Համաձայն  ՀՀ կառավարության 
2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 41-ի  2014թ. 
հունվարի 1-ից նշված տնտեսագիտական 
հոդվածներով   կանխիկ դրամով վճարումներ 
չեն կարող կատարվել (փոփոխությունը 
կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 1324 որոշմամբ): 

Արձակուրդային գումարները որոշ 
դեպքերում վճարվում են արձակուրդ գնալուց 
հետո: Ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
169-րդ հոդվածի կետ 2-ի ամենամյա 
արձակուրդի գումարների վճարումն 
իրականացվում է ոչ ուշ, քան ամենամյա 
արձակուրդն սկսելուց երեք օր առաջ: 

 Գործուղման գումարները վճարվում են 
ուշացումներով: Ըստ ՀՀ կառավարության 
29.12.2005թ.թիվ 2335-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 9-րդ կետի  գործուղվող 
աշխատողին գործուղման ծախսերի 
հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 
առնվազն մեկ օր առաջ: 

 Բացառել 
աշխատավարձերի
և գործուղման 
գումարների 
կանխիկ 
վճարումները:  
Արձակուրդային  և 
գործուղման 
գումարները 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում:  
 

Հետագայում 
բացառել 



 

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Ծախսերը կատարվել են համայնքի բյուջեին 
համապատասխան: Սակայն 2009-2012թթ. 
քառամյա ծրագրով նախատեսված երեք 
ծրագրերից (ճանապարհների, մանկապարտեզի 
և մշակույթի տան վերանորոգում) մասնակի 
իրականացվել է ճանապարհների 
վերանորոգման աշխատանքները(15314.5 
հազ.դրամ): Նշված ծրագրերը մտցվել են նաև 
2013-2016թթ. համար հաստատված քառամյա 
ծրագրում:  

Կազմել 
իրատեսական 
քառամյա 
ծրագրեր և 
համայնքի 
բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 
ուշադրություն 
դարձնել քառամյա 
ծրագրով 
նախատեսված 
աշխատանքներին 
և ապահովել 
դրանց 
իրականացումը: 

Հետագայում 
բացառել 

15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 2014թ. իրավաբանական անձանց հողի հարկի 
հաշվարկը կազմում է 45.8 հազ. դրամ, սակայն 
2014թ.    բյուջեում նշված գումարը 
նախատեսված չէ:  

Բյուջեում 
կատարել 

փոփոխություն և 
նախատեսել մեկ 

տարվա 
հաշվարկային 
թվերը և նաև 

որոշակի գումար 
ապառքներից: 

Հունիս-հուլիս 
ամիսներին 

18. <<Ֆինանսական  Թերի է  Գույքահարկը համապատասխանում է, սակայն Հողի հարկի և Հետագայում 



համահարթեցման մասին>> 
ՀՀ օրենքի համաձայն` 
դոտացիաների տրմադրման 
համար ներկայացվող 
ելակետային տվյալների 
համապատասխանության 
ապահովում համայնքների 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշներին (բազային 
թվերին) համապատասխան: 
 

պահպան
ված 

հողի հարկի գծով առկա է 136.0 հազ. դրամի 
անճշտություն (2013թ. դոտացիաների 

տրմադրման համար  հողի հարկի ելակետային 
տվյալներ ներկայացված է  3191.1 հազ. դրամ, 
սակայն ստուգման ժամանակ ներկայացված 
տեղեկատվության համաձայն  այն կազմում է 

3327.1 հազ. դրամ:  

գույքահարկի 
ելակետային 
տվյալները 

ներկայացնել 
բազայով նշված 

հաշվարկի չափով: 
Եթե հողի հարկի և 

գույքահարկի  
բազաներում  

առկա են 
անճշտություններ, 

ապա պետք է  
բազաները ճշտել: 

բացառել 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

Հետագայում 
բացառել 

 



 
  Հոբարձի համայնք - Ավագանու լիազորություններ 

 
Դրույթների անվանումը Պահ

պան
ված 

է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահպա
նված չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

  V 

2012 թվականին 
համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը չի 
ներկայացվել 2011թ. 
բյուջեի կատարման 

տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Խախտվել է 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 
մասի 3-րդ կետի և 

34-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի 
պահանջները: 

Այսուհետ կատարել Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
ՀՀ  օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 3-րդ կետի և 34-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 
բոլոր պահանջները 

  

2. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները 

20 օր  



3. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած` բյուջետային 
հիմնարկների և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների թեկնածուներին 
համաձայնություն տալու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն:   V 

Նախադպրոցական 
ուսումնական 

հաստատությունը 
համայնքային ոչ 

առևտրային 
կազմակերպության 

վերակազմակերպելիս 
տնօրենը նշանակվել է 

առանց համայնքի 
ավագանու 

համաձայնությունը 
ստանալու 

ներկայացման 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-
րդ հոդվածի  1-ին մասի 

15- րդ կետ 

Այսուհետ կատարել Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
ՀՀ  օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 15-րդ կետի 
պահանջները 

  

4. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 V  

Իրավական 
ակտերի մասին ՀՀ 

օրենքի 37-րդ 
հոդվածի 5-րդ մաս 

Այսուհետ կատարել 
Իրավական ակտերի մասին 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 5-

րդ մասի պահանջները 

 

23.07.2013թ. թիվ 19 և 
09.12.2013թ. թիվ 31 
որոշումներում հղում 
չկա հավելված 2-ին 

5. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը 

20 օր  



6. Համայնքի ավագանու առնվազն 
երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 
նիստերի արձանագրությունների 
առկայություն:   V 

Չի պահպանված 
Տեղական 

ինքնակառավարմ
ան մասին ՀՀ  
օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 
պահանջները 

Անհրաժեշտ է պահպանել 
օրենքի պահանջը՝ 

ավագանու նիստերն 
անցկացնել ոչ պակաս, քան 

2 ամիսը 1 անգամ: 

Այսուհետ բացառել 
նման խախտումները՝ 
ավագանու նիստերը 

հրավիրել ու 
անցկացնել օրենքով 
սահմանված կարգով 

և ժամկետներում:  

2012թ. արձանագրվել 
է 2 դեպք, երբ 

ավագանու հաջորդ 
նիստը գումարվել է 

22-23 օր ուշացումով: 

7. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի հեղինակները 
պետք է ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է կցել 
դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի որոշման 
նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ օր 
առաջ պետք է տրամադրվեն 
ավագանու անդամներին:  

 

  



8. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
20-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 1-ին կետ 

Ավագանու անդամներ Էդվարդ 
Ասրյանը և Համլետ 

Ղուկասյանը 1 տարուց ավելի 
չեն մասնակցել ավագանու 

նիստերին: Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
ՀՀ  օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 7-րդ կետի համաձայն 
դա լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցման 
հիմք է: 

 
 
 

 

 
 



 
 

Հոբարձի համայնք - Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպ

անված 
է 

Թերի է 
պահպանվ

ած 

Պահպանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 V  

Տեղական 
ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  
օրենքի 121- րդ 

հոդված: 

Անհրաժեշտ է ավագանու 
նստավայրից բացի 
ցուցատախտակ տեղադրել 
նաև համայնքի բնակիչների 
համար մատչելի տեղում և   
ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակել  տեղեկություն 
ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և 
օրակարգի վերաբերյալ:   

20 օրյա ժամկետում 
ցուցատախտակ 

տեղադրել 
բնակիչների համար 

մատչելի տեղում: 

 

2. Համայնքային բյուջետային 
հիմնարկների ղեկավարների 
նշանակման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու անդամների 
համաձայնության առկայություն: 

  V    

Համայնքը չունի 
համայնքային 
բյուջետային 
հիմնարկներ 



3. Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 
անդամներին ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 11-րդ կետ: 
 

համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված անհատական 

ակտերին ավագանու 
անդամներին տեղեկացումը 
ապահովելու նպատակով 

առաջարկում եմ ավագանուն 
հատկացնել աշխատասենյակ 

և այդ աշխատասենյակում 
տեղադրել համայնքի 

ղեկավարի ընդունած բոլոր 
որոշումների  օրինակները, 

ցանկության դեպքում 
ավագանու անդամին 

տրամադրել նաև պատճեները 

Այսուհետ 
ապահովել օրենքի 

պահանջի 
կատարումը: 

 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության 

համակարգը 

20 օր 

Համայնքում 
գործավարության կարգ 
հաստատվել է 1997թ.: 

Հաշվի առնելով, որ այժմ 
փաստաթղթաշրջանառությ

ունը կատարվում է 
էլեկտրոնային եղանակով 
անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը: 
5. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 
կարգը 

20 օր  

 
 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման բաժնի պետ Վարդան Հովհաննիսյանը 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊՈՒՇԿԻՆՈ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ/   

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

1. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
Պահպանվա

ծ 

Պահպան ված 
չէ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Յուրաքանչյուր գործող 

գերեզմանատան 
համար 

գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 

հատակագծերի 
մշակումը և 

հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով մշակել 

գերեզմանատան  
հողերի 

օգտագործման 
հատակագիծ: 

01.03.2015թ. 

Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնների 

տեղադրումը և 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով ապահովել 
գերեզմանատան 

մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 

25.12.2014թ 



գերեզմանատների 
տարածքի մաքրության 

պահպանումն ու 
աղբահանության 

կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 

15,16) 

օգտվելու 
կանոնների 

տեղադրումը և 
գերեզմանատան 

տարածքի 
մաքրության 

պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը:  

Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված 

N4, կետ 10 

  Պահպան ված 
չէ  

Վերակառուցել 
ցանկապատը և 

սահմանված 
կարգով ապահովել 
սանիտարապաշտպ

անիչ գոտուն 
ներկայացվող 
պահանջները: 

01.03.2015թ. 

 
 
 

2. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե
րը 

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Առկա է 

աղբահանության   Պահպան 
ված չէ՝  Սահմանված 

կարգով 01.12.2014թ 



սխեման և 
ժամանակացույցը, 
2.  ապահովված են 

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությու
նը` առնվազն երեք 
օրը մեկ անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված ամեն 
օր 

հաճախականությու
նը`: 

համայնքում 
հիմնականու

մ 
աղբահանու

թյուն 
իրականացվ

ում է 
բնակչության 
կողմից/լոկոլ 
սկզբունքով/, 
ինչպես նաև 
գյուղապետա

րանի 
կազմակերպ

ած 
շաբաթօրյակ
ների ձևով: 

ապահովել 
1.համայնքի 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը 
2.  ապահովել  

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությ
ունը` առնվազն 
երեք օրը մեկ 

անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
ամեն օր 

հաճախականությ
ունը: 

 
1. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ 

 
Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե
րը 

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



Ջրամատակարարմ
ան բաշխիչ 
ցանցերում առկա է 
խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 
իրականացում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 
(մանրէաբանական 
ցուցանիշներով 
սահմանված 
հաճախականությա
մբ): 

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել 
ջրամատակարար

ման բաշխիչ 
ցանցերում առկա  

խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 

իրականացում՝ 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 

(մանրէաբանակա
ն ցուցանիշներով 

սահմանված 
հաճախականությ

ամբ): 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

Մինչև ջուրը 
բաշխիչ ցանց մղելը 
առկա է խմելու ջրի 
մնացորդային քլորի 
պարունակության 
հսկողության 
իրականացում  

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել մինչև 
ջուրը բաշխիչ 

ցանց մղելը առկա  
խմելու ջրի 

մնացորդային 
քլորի 

պարունակության 
հսկողության 

իրականացում 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ/   
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

 
3. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները 

 
Դրույթների Պահպանվ Թերի է Պահպան ված Հայտնաբերվ Առաջարկություննե Հայտնաբերված 



անվանումը ած է Պահպանվա
ծ 

չէ ած 
խախտումներ

ը 

ր հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Հուղարկավորությունն

երի հետ կապված 
մատուցվող վճարովի և 

անվճար 
ծառայությունների 

ցանկի հաստատումը 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված 

N1, կետ 12,13) 

  Պահպան ված 
չէ  

Հուղարկավորությու
նների հետ կապված 

մատուցվող 
վճարովի և անվճար 
ծառայությունների 
ցանկը սահմնված 
ձևով հաստատել: 

20.12.2014թ. 

Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան 

համար 
գերեզմանատների 

հողերի օգտագործման 
հատակագծերի 

մշակումը և 
հաստատումը (ՀՀ 

կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով մշակել 

գործող 
գերեզմանատան 
համար  հողերի 
օգտագործման 
հատակագիծ: 

01.03.2015թ. 

Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով ապահովել 
գերեզմանատան 

մուտքի  մոտ 

25.12.2014թ 



գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնների 

տեղադրումը և 
գերեզմանատների 

տարածքի մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 

կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 

15,16) 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնների 
տեղադրումը և 

գերեզմանատան 
տարածքի 

մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը:  

Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված 

N4, կետ 10  

Թերի է 
պահպան 

ված՝ 
ապահովված 

չէ 
սանիտարա
պաշտպանիչ 

գոտուն 
ներկայացվո

ղ 
պահանջներ

ը: 

  

Սահմանված 
կարգով ապահովել 
սանիտարապաշտպ

անիչ գոտուն 
ներկայացվող 
պահանջները: 

25.12.2014թ. 

 
4. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե
րը 

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 



վերաբերյալ 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Առկա է 
աղբահանության 

սխեման և 
ժամանակացույցը, 
2.  ապահովված են 

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությու
նը` առնվազն երեք 
օրը մեկ անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված ամեն 
օր 

հաճախականությու
նը`: 

 

Թերի է 
պահպան 

ված՝ 
համայնքու

մ 
աղբահան
ությունը 

կազմակեր
պվում և 

իրականա
ցվում է 15 

օրը 
1անգամ 

  

Սահմանված 
կարգով 

ապահովել 
1.համայնքի 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը 
2.  ապահովել  

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությ
ունը` առնվազն 
երեք օրը մեկ 

անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
ամեն օր 

հաճախականությ
ունը: 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

հաճախականութ
յամբ 

 
2. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ 

 
Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 



րը հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ջրամատակարարմ
ան համակարգի 
կառույցներում կամ 
օբյեկտներում 
առաջացած 
վթարային 
իրավիճակների 
կամ տեխնիկական 
շեղումների 
վերացման 
ուղղությամբ 
ձեռնարկած և 
իրականացված են 
անհապաղ 
միջոցներ  
   Պահպան 

ված չէ 

Ջրամատակ
արարման 

համակարգի 
կառույցներու

մ կամ 
օբյեկտներու

մ 
առաջացած 
վթարային 

իրավիճակնե
րը կամ 

տեխնիկակա
ն շեղումները 
վերացվում 

են 
բնակչության 

կողմից, 
չվերահսկվել

ով 
անվտանգու

թյան 
պահանջներ

ը: 

Սահմանված 
կարգով 
ապահովել 
ջրամատակարար
ման համակարգի 
կառույցներում 
կամ 
օբյեկտներում 
առաջացած 
վթարային 
իրավիճակների 
կամ 
տեխնիկական 
շեղումների 
վերացման 
ուղղությամբ  
անհրաջեշտ 
անհապաղ 
միջոցներ և 
սահմանված 
կարգով 
ջրամատակարար
ման դարձնել 
համայնքային 
ենթակայության 
(ներկայումս 
համայնքիջրամա
տակարարման 
համակարգը 
շահագործվում է 

Անհրաժեշտությ
ան դեպքում 
անհապաղ 



առանձին 
ֆիզիկական 
անձանց կողմից)  

 
Ջրամատակարարմ
ան բաշխիչ 
ցանցերում առկա է 
խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 
իրականացում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 
(մանրէաբանական 
ցուցանիշներով 
սահմանված 
հաճախականությա
մբ): 

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել 
ջրամատակարար

ման բաշխիչ 
ցանցերում առկա  

խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 

իրականացում՝ 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 

(մանրէաբանակա
ն ցուցանիշներով 

սահմանված 
հաճախականությ

ամբ): 

 
 
 
 
 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

Մինչև ջուրը 
բաշխիչ ցանց մղելը 
առկա է խմելու ջրի 
մնացորդային քլորի 
պարունակության 
հսկողության 
իրականացում  

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել մինչև 
ջուրը բաշխիչ 

ցանց մղելը առկա  
խմելու ջրի 

մնացորդային 
քլորի 

պարունակության 
հսկողության 

իրականացում 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

  
 
 
 
 



 
 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՍԱՐ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ/   

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
 

5. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
Պահպանվա

ծ 

Պահպան ված 
չէ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Յուրաքանչյուր գործող 
գերեզմանատան 

համար 
գերեզմանատների 

հողերի օգտագործման 
հատակագծերի 

մշակումը և 
հաստատումը (ՀՀ 

կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով մշակել և 

հաստատել 
գերեզմանատան  

հողերի 
օգտագործման 
հատակագիծ: 

01.03.2015թ. 

Գերեզմանատների 
մուտքի  մոտ 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով ապահովել 
գերեզմանատան 

մուտքի  մոտ 

25.12.2014թ 



գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնների 

տեղադրումը և 
գերեզմանատների 

տարածքի մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 

կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 

15,16) 

գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնների 
տեղադրումը և 

գերեզմանատան 
տարածքի 

մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը:  

Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված 

N4, կետ 10 

  Պահպան ված 
չէ  

Վերակառուցել 
ցանկապատը և 

սահմանված 
կարգով ապահովել 
սանիտարապաշտպ

անիչ գոտուն 
ներկայացվող 
պահանջները: 

01.03.2015թ. 

 
 
 
 
 
 
 

6. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 



րը հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Առկա է 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը, 
2.  ապահովված են 

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությու
նը` առնվազն երեք 
օրը մեկ անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված ամեն 
օր 

հաճախականությու
նը: 

  

Պահպան 
ված չէ՝ 

համայնքում 
հիմնականու

մ 
աղբահանու

թյուն 
իրականացվ

ում է 
բնակչության 
կողմից/լոկոլ 
սկզբունքով/, 
ինչպես նաև 
գյուղապետա

րանի 
կազմակերպ

ած 
շաբաթօրյակ
ների ձևով: 

 

Սահմանված 
կարգով 

ապահովել 
1.համայնքի 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը 
2.  ապահովել  

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությ
ունը` առնվազն 
երեք օրը մեկ 

անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
ամեն օր 

հաճախականությ
ունը: 

01.12.2014թ. 

 
 
 



 
 
 

3. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե
րը 

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ջրամատակարարմ
ան բաշխիչ 
ցանցերում առկա է 
խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 
իրականացում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 
(մանրէաբանական 
ցուցանիշներով 
սահմանված 
հաճախականությա
մբ): 

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել 
ջրամատակարար

ման բաշխիչ 
ցանցերում առկա  

խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 

իրականացում՝ 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանված 

(մանրէաբանակա
ն ցուցանիշներով 

սահմանված 
հաճախականությ

ամբ): 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

Մինչև ջուրը 
բաշխիչ ցանց մղելը 
առկա է խմելու ջրի 
մնացորդային քլորի 
պարունակության 
հսկողության 

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել մինչև 
ջուրը բաշխիչ 

ցանց մղելը առկա  
խմելու ջրի 

մնացորդային 
քլորի 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 



իրականացում  պարունակության 
հսկողության 

իրականացում 
  
 
 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՈԳԱՐԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ/   

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
 

7. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները 
 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
Պահպանվա

ծ 

Պահպան ված 
չէ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը 

Առաջարկություննե
ր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
Յուրաքանչյուր գործող 

գերեզմանատան 
համար 

գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 

հատակագծերի 
մշակումը և 

հաստատումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 10) 

  Պահպան ված 
չէ  

Սահմանված 
կարգով մշակել 

գործող 
գերեզմանատան 
համար  հողերի 
օգտագործման 
հատակագիծ: 

01.03.2015թ. 

Գերեզմանատների   Պահպան ված  Սահմանված 25.12.2014թ 



մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնների 

տեղադրումը և 
գերեզմանատների 

տարածքի մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 

կազմակերպումը (ՀՀ 
կառավարության 2006 
թվականի նոյեմբերի 

26-ի N 1910-Ն որոշում 
հավելված N4, կետ 

15,16) 

չէ կարգով ապահովել 
գերեզմանատան 

մուտքի  մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 

գերեզմանատնից 
օգտվելու 

կանոնների 
տեղադրումը և 

գերեզմանատան 
տարածքի 

մաքրության 
պահպանումն ու 
աղբահանության 
կազմակերպումը:  

Գերեզմանատների 
սանիտարական գոտու 
(ՀՀ կառավարության 

2006 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի N 1910-
Ն որոշում հավելված 

N4, կետ 10  

Թերի է 
պահպան 

ված՝ 
ապահովված 

չէ 
սանիտարա
պաշտպանիչ 

գոտուն 
ներկայացվո

ղ 
պահանջներ

ը: 

  

Սահմանված 
կարգով ապահովել 
սանիտարապաշտպ

անիչ գոտուն 
ներկայացվող 
պահանջները: 

01.03.2015թ 

 
8. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

Դրույթների 
անվանումը 

Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 

Պահպանվա
ծ չէ 

Հայտնաբեր
ված 

խախտումնե

Առաջարկություն
ներ հսկողության 

ընթացքում 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 



րը հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Առկա է 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը, 
2.  ապահովված են 

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությու
նը` առնվազն երեք 
օրը մեկ անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված ամեն 
օր 

հաճախականությու
նը`: 

  

Պահպան 
ված չէ՝ 

համայնքում 
հիմնականու

մ 
աղբահանու

թյուն 
իրականացվ

ում է 
բնակչության 
կողմից/լոկոլ 
սկզբունքով/, 
ինչպես նաև 
գյուղապետա

րանի 
կազմակերպ

ած 
շաբաթօրյակ
ների ձևով: 

 

Սահմանված 
կարգով 

ապահովել 
1.համայնքի 

աղբահանության 
սխեման և 

ժամանակացույցը 
2.  ապահովել  

սպառման 
թափոնների 

հեռացման ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
հաճախականությ
ունը` առնվազն 
երեք օրը մեկ 

անգամ, 
3.  +50C և ավելի 

բարձր օդի 
ջերմաստիճանի 

դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ 

սահմանված 
ամեն օր 

հաճախականությ
ունը: 

25.12.2014թ. 

4. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ 
 

Դրույթների Պահպան Թերի է Պահպանվա Հայտնաբեր Առաջարկություն Հայտնաբերված 



անվանումը ված է Պահպան
ված 

ծ չէ ված 
խախտումնե

րը 

ներ հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ջրամատակարարմ
ան բաշխիչ 
ցանցերում առկա է 
խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 
իրականացում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 
(մանրէաբանական 
ցուցանիշներով 
սահմանված 
հաճախականությա
մբ): 

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել 
ջրամատակարար

ման բաշխիչ 
ցանցերում առկա  

խմելու ջրի 
արտադրական 
հսկողության 

իրականացում՝ 
ՀՀ 

օրենսդրությամբ 
սահմանվածվ 

(մանրէաբանակա
ն ցուցանիշներով 

սահմանված 
հաճախականությ

ամբ): 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

Մինչև ջուրը 
բաշխիչ ցանց մղելը 
առկա է խմելու ջրի 
մնացորդային քլորի 
պարունակության 
հսկողության 
իրականացում  

  Պահպան 
ված չէ  

Ապահովել մինչև 
ջուրը բաշխիչ 

ցանց մղելը առկա  
խմելու ջրի 

մնացորդային 
քլորի 

պարունակության 
հսկողության 

իրականացում 

Օրեսդրությամբ 
սահմանված 

պարբերությամբ 

  
 
 



 
  Մարգահովիտ համայնք - Ավագանու լիազորություններ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվ

ած է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



3. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

Չի պահպանված 
Տեղական 

ինքնակառավարմ
ան մասին ՀՀ  
օրենքի 12- րդ 

հոդվածի 
պահանջները 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է 
կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին:  

 

 

 

 

 

 

 

Այսուհետ 
ապահովել 
Տեղական 

ինքնակառավարմա
ն մասին ՀՀ  
օրենքի 12- րդ 

հոդվածի 
պահանջների 
կատարումը  

 

 
 



 
 

Մարգահովիտ համայնք - Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  

3.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 

փոփոխություններ  կատարել 
և ավագանու առաջիկա 

նիստում այն ներկայացնել 
ավագանու հաստատմանը 

Այսուհետ 
ապահովել 
Տեղական 

ինքնակառավ
արման 

մասին ՀՀ  
օրենքի 46- րդ 

հոդվածի 
պահանջները 

 

 



 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Լիլիթ Քոչարյանը 
 

Լոռի Մարգահովիտ 
 

Վարչական Հսկողության Հարցաշար 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 

իրականացվող 
      

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 
Թերի է 

պահպան
ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

 Թերի է 
պահպան

ված 

 Համայնքի 2014թ. բյուջեի նախագիծը  
քննարկվել է համայնքի ղեկավարին կից 
ստեղծված խորհրդակցական մարմնում, 

սակայն համայնքի ղեկավարը  համաձայն 
ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի  ..մինչև 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
(կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 

ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 
կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 

լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 
սահմանված ժամկետում:  

Համայնքի 
քառամյա 

ծրագիրը և բյուջեի 
նախագծերը 

ներկայացնել  նաև 
ազգաբնակչության
ը և կազմակերպել  

հանրային բաց 
լսումներ և 

քննարկումներ: 

Հետագայում 
բացառել 



8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 1. Գյուղապետարանի աշխատողներին  2014թ. 
հունվար-մարտ ամիսներին գործուղման 
գումարների և որոշ դեպքերում նաև 
աշխատավարձերի վճարումները կատարվում 
են կանխիկ եղանակով: Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 
41-ի 2014թ. հունվարի 1-ից նշված 
տնտեսագիտական հոդվածներով   կանխիկ 
դրամով վճարումներ չեն կարող կատարվել 
(փոփոխությունը կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 
1324 որոշմամբ):  
 
 2.Գործուղման գումարները վճարվում են 
ուշացումներով:  Ըստ ՀՀ կառավարության 
29.12.2005թ. թիվ 2335-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 9-րդ կետի գործուղվող 
աշխատողին գործուղման ծախսերի 
հատուցումը տրվում է գործուղում մեկնելուց 
առնվազն մեկ օր առաջ: Վանաձոր 
գործուղումների համար լրացվել են գործուղման 
թերթիկներ և վճարվել են գործուղման 
գումարներ, սակայն բացակայում է 
համապատասխան իրավական ակտերը: 
Համաձայն վերը նշված կարգի կետ 3-ի 
…աշխատողները ծառայողական գործուղման 
մեկնում են գործատուի կողմից տրված 
իրավական ակտի համաձայն, որում նշվում են 
գործուղման վայրը (վայրերը` քաղաք, գյուղ), 
կազմակերպության անվանումը, նպատակը և 
ժամկետները: Հրամանի հիման վրա 
ձևակերպվում է գործուղման վկայականը (բացի 
օտարերկրյա գործուղումներից), որն 
ստորագրվում և կնքվում է գործատուի կամ նրա 
ներկայացուցչի կողմից: 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
և գործուղման 
գումարների 
կանխիկ 
վճարումները: 
Գործուղման 
գումարները 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում: 
Աշխատանքի 
հաճախումների 
տաբելները 
լրացնել 
սահմանված 
կարգով՝  
նախատոնական 
օրերին 
աշխատաժամանա
կը կրճատել մեկ 
ժամով:  

Հետագայում 
բացառել 



  3. Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և 
հիշատակի  օրերի նախօրյակին աշխատանքի 
հաճախումների տաբելներում աշխատողներին 
դրված են ներկաներ մնացած օրերի նման: Ըստ  
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ   
հոդվածի նշված օրերին աշխատողների 
աշխատաժամանակը կրճատվում է մեկ ժամով: 

 
10. Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների` 
օրենքով սահմանված 
տեսակներն ու 
դրույքաչափերը սահմանելու 
վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը  ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնելու 
առկայություն: 

 Թերի է  
պահպան

ված է 

       Ավագանու կողմից հաստատվել են 
տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը, սակայն անհրաժեշտ է նաև 
նախատեսել օրենքով սահմանված մի շարք 
տեղական տուրքի տեսակներ և առկայության 
դեպքում ապահովել գանձումները, այդ թվում՝ 
     - հանրային սննդի կազմակերպման և 
իրացման  թույլտվության համար տեղական 
տուրք/ուժի մեջ է 2013թ.-ից, եռամսյակի 
համար նախատեսված է 1000-6000 դրամ /: 
    -- ժամը 24-ից հետո աշխատելու  
թույլտվության համար տեղական տուրք/ 
տարեկան 25000-50000 դրամ/: 
    - համայնքի անվանումը ֆիրմային 
անվանման մեջ օգտագործելու թույլտվության 
համար տեղական տուրք/ տարեկան 50000-
100000 դրամ, ուժի մեջ է 2013թ.-ից/: 
   - Խանութներում, կրպակներում 
տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 
թույլտվության համար տեղական տուրք  
/տարվա համար սահմանվում է 30 000-60 
000 դրամ/: 
 

Ավագանու կողմից 
սահմանել նաև 

նշված տեղական 
տուրքի 

տեսակները և 
ապահովել 

գանձումները 

Հետագայում 
բացառել 

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 

  
Թերի է 

կատարվ

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ,սակայն դրանք բավարար չեն 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 

Երկամսյա 
ժամկետում  



համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

ած հավաքագրումը ամբողջությամբ 
իրականացնելու  համար: Կուտակվել է հողի 
հարկի և գույքահարկի գծով  որոշակի 
ապառքներ:  
 
     

կատարումը, 
խոշոր ապառք 

ունեցողների հետ 
կնքել մարման 

ժամանակացույցե
ր, կամ 

գումարները 
բռնագանձել 
դատական 
կարգով:  

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Ծախսերը իրականացվել է բյուջեով 
նախատեսվածին համապատասխան: Ծախսերի 
գծով ժամկետաննց  պարտքեր չեն առաջացել: 
Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով 
նախատեսված ծրագրերը  իրականացվել են 
մասնակի:  

Համայնքի բյուջեի 
կազմման 
ժամանակ հաշվի 
առնել 
զարգացման 
ծրագրով 
նախատեսված 
ծրագրերը: 
Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավմամբ:  

Հետագայում 
բացառել 

15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 

 Թերի է 
պահպան

ված  

        Տարեկան բյուջեում հիմնականում 
նախատեսված են հողի հարկի և գույքահարկի 
մեկ տարվա հաշվարկային ցուցանիշները և 
որոշակի փոքր գումարներ  նաև   նախորդ 
տարիներին կուտակված ապառքներից: 

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և 

Հետագայում 
բացառել 



ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

Բյուջեում մեկ տարվա հաշվարկից պակաս  
գումար նախատեսված է միայն 2012թ-ին՝  ըստ 
տրված տեղեկանքի 2012թ. հողի հարկի մեկ 
տրվա հաշվարկը կազմում է 8260.7 հազ. դրամ, 
սակայն 2012թ. բյուջեով նախատեսված է հողի 
հարկ 7452.3 հազ. դրամ, կամ պակաս է մեկ 
տարվա հաշվարկից 808.4 հազ. դրամ:  
       2012թ. գույքահարկի մեկ տարվա 
հաշվարկը կազմում է 4598.6 հազ. դրամ, 
սակայն բյուջեով նախատեսված է գույքահարկ 
4177.9 հազ. դրամ, կամ պակաս է 420.7 հազ. 
դրամ/: Ըստ համայնքի ղեկավարի գույքահարկի 
փոփոխությունը պայմանավորված է տարվա 
ընթացում նոր ավտոմեքենաների ձեռք 
բերմամբ, իսկ յուրաքանչյուր փոփոխման 
դեպքում բյուջեում փոփոխություններ չեն կարող 
կատարվել: 
 

հողի հարկ  մեկ 
տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 
տարվա հաշվարկ 
և գումարներ նաև 

ապառքներից):   

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 

Հետագայում 
բացառել 



սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

 
 

  Մեդովկա համայնք- Ավագանու լիազորություններ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  

2. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



3. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է 
կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին:  

 

Այսուհետ 
ապահովել օրենքի 

պահանջների 
կատարումը 

 

 
 



 
 

 Մեդովկա համայնք- Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 V  

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

121- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է ավագանու 
նստավայրից բացի 
տեղադրել 
ցուցատախտակ նաև 
համայնքի բնակիչների 
համար մատչելի տեղում և   
ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակել  
տեղեկություն ավագանու 
նիստի  ժամանակի, 
վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:   

20 օր  



2.Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 
անդամներին ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի  11 կետ 

Համայնքի ղեկավարի 
կողմից ընդունված 

անհատական ակտերին 
ավագանու անդամներին 

տեղեկացումը 
ապահովելու նպատակով 

անհրաժեշտ է  
ավագանուն հատկացված 

աշխատասենյակում 
տեղադրել համայնքի 
ղեկավարի ընդունած 

բոլոր որոշումների  
օրինակները, ցանկության 

դեպքում ավագանու 
անդամին տրամադրել 

նաև պատճեները 

Այսուհետ 
ապահովել 

օրենքի 
պահանջի 

կատարումը 

 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20-օր  



5.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխություններ  

կատարել և ավագանու 
առաջիկա նիստում այն 

ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

20-օր 

2011-2013թ.թ. 
ընթացքում 

սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 

հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
չեն կատարվել և 

ավագանու 
առաջիկա նիստում 
չեն ներկայացվել 

ավագանու 
հաստատմանը 

 
 

 
Լոռի Մեդովկա 

Վարչական Հսկողության Հարցաշար 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 

իրականացվող 
      

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 

  Չի 
պահ
պանվ

Համայնքի քառամյա ծրագիրը և 2014թ. բյուջեի 
նախագիծը չի քննարկվել համայնքի 

ղեկավարին կից ստեղծված խորհրդակցական 

Համայնքի 
քառամյա 

ծրագիրը և բյուջեի 

Հետագայում 
բացառել 



ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

ած մարմնում: Հանրային բաց լսումներ և 
քննարկումներ չեն իրականացվել: Համաձայն 

ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի համայնքի 
ղեկավարը   ..մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան բյուջեի 

նախագծերը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված ժամկետում:  

նախագիծը  
քննարկել 
համայնքի 

ղեկավարին կից 
ստեղծված 

խորհրդակցական 
մարմնում: 

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 
քննարկումներ: 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

       1. Գյուղապետարանի աշխատողներին  
2014թ. հունվարի-փետրվար ամիսներին 
աշխատավարձերի վճարումները կատարվում 
են կանխիկ եղանակով: Ըստ ՀՀ 
կառավարության 2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 
41-ի 2014թ. հունվարի 1-ից նշված 
տնտեսագիտական հոդվածներով   կանխիկ 
դրամով վճարումներ չեն կարող կատարվել 
(փոփոխությունը կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 
1324 որոշմամբ):  
     2.Դրամարկղի գիրքը կնքված  և 
համարակալված չէ տարածքային հարկային 
տեսչության կողմից, կամ խախտվել է 
Դրամարկղային գործառնությունների 
իրականացման կարգի 15-րդ կետի պահանջը 
(08.10.2013թ. թիվ 1408 ՀՀ կառավարության  
որոշում):  
     3.Մի շարք դեպքերում աշխատողները որոշ 
օրերի եղել են արձակուրդում, սակայն այդ 
օրերի համար հաշվապահի կողմից  
թյուրիմացաբար հաշվարկվել է նաև 
աշխատավարձ, կամ ավել է հաշվարկվել 
2011թ.-ին  Ջ. Հարությունյանին՝ 6190 դրամ, Ա. 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
կանխիկ 
վճարումները: 
Կնիքելու համար 
դրամարկղի գիրքը 
ներկայացնել 
տարածքային 
հարկային 
տեսչություն: 
Համայնքի բյուջե 
վերականգնել 
ավել վճարված 
62443 դրամ 
աշխատավարձերը
: 
Արձակուրդային 
գումարները 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում: 

Կետ 1-ի  և 5-ի 
խախտումը 
հետագայում 
բացառել: 
Կետ 2-ի, 3-ի և 
4-ի 
խախտումները 
վերացնել 20-
օրյա 
ժամկետում:  
 
 



Ավետիսյանին՝ 10000 դրամ, Ս. Ղուկասյանին՝ 
6363 դրամ:   
      4.2013թ համայնքի ղեկավարին 
արձակուրդի ժամանակ փոխարինել է 
աշխատակազմի քարտուղարը, որին վճարվել է 
նրանց աշխատավարձերի տարբերությունը՝ 
39890 դրամ: Աշխատակազմի քարտուղարը չի 
կարող կատարել նման կարգի  այլ վճարովի 
աշխատանք, ուստի հաշվարկված 
տարբերությունը հիմնավոր չէ: 
      5.Արձակուրդային գումարները որոշ 
դեպքերում վճարվում են արձակուրդ գնալուց 
հետո: Ըստ  ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
169-րդ հոդվածի կետ 2-ի ամենամյա 
արձակուրդի համար հաշվարկված 
արձակուրդային գումարի  վճարումն 
իրականացվում է ոչ ուշ, քան ամենամյա 
արձակուրդն սկսելուց երեք օր առաջ: 

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ,սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 
Արոտավայրերը  հիմնականում սահմանված 
կարգով վարձակալության չեն տրամադրված և    
ցածր է արոտի վարձավճարների գանձման 
ցուցանիշները: Բյուջեի պարբերաբար 
թերակատարման հետևանքով կուտակվել է 
հողի հարկի և գույքահարկի գծով խոշոր 
ապառքներ: Համաձայն  ՏԻՄ օրենքի հոդված 
34-ի կետ 2.1-ի  համայնքի ղեկավարը  oրենքով 
սահմանված կարգով կազմակերպում է 
տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը, 

խոշոր ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցե
ր: Արոտի համար 

կնքել 
վարձակալական 
պայմանագրեր և 

ապահովել 
վարձավճարների 

գանձումները: 

Մեկամսյա 
ժամկետում  



համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների գանձումն 
ու վերահսկումը: 
 
     

12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ 
մարման ժամանակացույցեր չեն կազմվել, 
դատական կարգով գանձումներ չեն 
իրականացվել: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի 
հոդված 34-ի կետ 2.2-ի  համայնքի ղեկավարը 
տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 
Գումարները 
սահմանված 

ժամկետներում 
չմուծելու դեպքում 

գործող 
իրավական 
ակտերով  

սահմանված 
կարգով չվճարված 

գումարների 
գանձման 

վերաբերյալ 
կայացնել 

համապատասխան 
որոշում և այն 

ուղարկել ակտերի 
հարկադիր 
կատարման 

ծառայություն: 

20-օրյա  
ժամկետում 

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Համայնքի քառամյա ծրագրով 
նախատեսված է չորս ծրագիր, որից ոչ մեկը 
փաստացի չի իրականացվել(փողոցային 
լուսավորություն, գյուղապետարանի 
վերանորոգում, ակումբի շենքի կառուցում, 
խմելու ջրագծերի վերանորոգում): Ծրագրերի 

 Բարձրացնել 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
ցուցանիշները և 
հավաքած 

Սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
ցուցանիշների 
բարելավման , 
բյուջեի 



չիրականացումը պայմանավորված է համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական միջոցների սղությամբ, 
ցածր է համայնքում նաև սեփական 
եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները:  
Համայնքի տարեկան  բյուջեն փաստացի 
կազմում է մոտ 6մլն. դրամ: 2011-2013թթ. 
բյուջեների փաստացի ծախսերը կազմել է 
ընդամենը միասին վերցրված 17948.8 հազ. 
դրամ, որի 76.5%-ը ուղղվել է աշխատավարձերի  
վճարմանը, 12.6%-ը ուղղվել է 
գյուղապետարանին պատկանող մարդատար 
ավտոմեքենայի շահագործմանը: Մնացած 
10.9%-ը ուղղվել է այլ ընթացիկ ծախսերի 
կատարմանը(1971.2 հազ. դրամ):  

գումարները ուղղել 
նախատեսված 
ծրագրերի 
իրականացմանը: 
Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավմամբ:  

գումարների 
տնտեսման և 
այլ 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավման 
միջոցով 
հետագայում 
իրականացնել 
հաստատված 
քառամյա 
ծրագրերով 
նախատեսված 
աշխատանքներ
ը: 

15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի  է 
պահպան

ված  

 2012թ. բյուջեով հողի հարկ նախատեսված է 
2785.7 հազ. դրամ, սակայն մեկ տարվա 
հաշվարկը կազմում է 4690.0 հազ. դրամ, կամ 
պակաս է մեկ տարվա հաշվարկից 1904.3 հազ. 
դրամ, գույքահարկ նախատեսված է 270.5 հազ. 
դրամ, սակայն մեկ տարվա հաշվարկը կազմում 
է 416.5 հազ. դրամ՝ պակաս է մեկ տարվա 
հաշվարկից 146.0 հազ. դրամ: 
2013թ. բյուջեով նախատեսված է հողի հարկ 
2501.7 հազ. դրամ, սակայն մեկ տարվա 
հաշվարկը կազմում է 4690.0 հազ. դրամ, կամ 
պակաս է մեկ տարվա հաշվարկից 2188.3 հազ. 
դրամ:  

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և 

հողի հարկ  մեկ 
տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 
տարվա հաշվարկ 
և գումարներ նաև 

ապառքներից):   

Հունիս-հուլիս 
ամիսներին  

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 
գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 

 Թերի է 
պահպան

ված  

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 
հարկադիր(դատական կարգով) գանձումներ 

չեն իրականացվել: 

Օրենքով 
սահմանված 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 

20-օրյա 
ժամկետում 



դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

Հետագայում 
բացառել 

 
 

ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորություններ  
 (16.06.2011-16.06.2014թթ.) 

Ավագանու լիազորություններ 
 

 



Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է պահպանված Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբ
երված 

խախտում
ները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանո
թությ
ուն 

 1  2 3 4 5 6 7  
1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառա

վարման 
մասին>> ՀՀ  
օրենքի 16-

րդ հոդվածի  
1-ին մասի 5- 

րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 

կարգը և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր  

2. Համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու դեպքում 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն, որում նշված է 
օգտագործման տրամադրման կամ 
օտարման եղանակը, ժամկետները, 
նպատակը, օգտագործման 
տրամադրման դեպքում` 
օգտագործման ժամկետը և վճարի 
չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային 
սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը, իսկ 
համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն օտարելու 
դեպքում նաև հողամասի գտնվելու 
վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, 
հողատեսքը, գործառնական 
նշանակությունը: 

 

Համայնքի ավագանու 
10.04.2013թ.N 7-Ա 

որոշման մեջ նշված չէ 
համայնքային 

սեփականություն 
հանդիսացող 10,9709 հա 
արոտը  և 48,99152 հա 

խոտհարքը  «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ 
» բարեգործական 

հիմնադրամին  
անհատույց 

օգտագործման 
իրավունքով 

տրամադրելու ժամկետը և  
նպատակը  

 

<<Տեղական 
ինքնակառա
վարման 
մասին>> ՀՀ  
օրենքի 16-
րդ հոդվածի  
1-ին մասի 
20- րդ կետ 
 
 
 
 

Անհրաժեշտ է  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի  
70-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով՝ hամայնքի ավագանու 
որոշումը համապատասխանեցնել 
<<Տեղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետի 
դրույթներին 
 
 

20 օր  



3. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

  

Համայնքը 
քաղաքաշինակա

ն ծրագրային 
փաստաթղթեր 

չունենալու, 
ինչպես նաև 

դրանց 
նախագծման 

համար 
առաջադրանքնե
ր ներկայացրած 

չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 

կողմից 
«Քաղաքաշինությ

ան մասին» ՀՀ 
օրենքով 

սահմանված 
կարգով այդ 

փաստաթղթերը 
հաստատելու 
վերաբերյալ 

որոշումներ չեն 
կայացվել 

<<Տեղական 
ինքնակառավ
արման 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին
մասի 27-րդ 
կետ, 37-րդ 
հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին 
կետ,  
«Քաղաքաշին
ության 
մասին» ՀՀ 
օրենքի 17-րդ 
հոդվածի 5-
րդ մաս 

 

Իրավասու մարմինների հետ  
քննարկել համայնքի 

քաղաքաշինական ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական գոտիավորման 

նախագծի պատվիրման հարցը 

20 օր  

4. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  

Համայնքի 
քաղաքաշինակա

ն 
կանոնադրության 

կազմման և 
համայնքի 
ավագանու 

հաստատմանը 
ներկայացնելու 
գործընթաց չի 
իրականացվել 

<<Տեղական 
ինքնակառա

վարման 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-

րդ հոդվածի 
1-ին մասի 
28-րդ կետ 

Մշակել և համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրությունը: 

20 օր:  



5. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառա

վարման 
մասին>> ՀՀ  
օրենքի 16-

րդ հոդվածի 
1-ին մասի 
33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատել տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  

6. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառա

վարման 
մասին>> ՀՀ  
օրենքի 12- 
րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի հեղինակները 
պետք է ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է կցել դրա 
ընդունման անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և յուրաքանչյուր 
որոշման նախագծի իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի նախագիծը, 
դրանում ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան փաստաթղթերը 
նիստն սկսվելուց առնվազն յոթ օր 
առաջ պետք է տրամադրվեն 
ավագանու անդամներին:  

 

Մշտապես 
  



7. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

 

Համայնքի ավագանու 
անդամները ոչ միշտ են 
մասնակցել համայնքի 

ավագանու նիստերին,իսկ 
ավագանու անդամ 

Վաղինակ Շահվերդյանը 
2013թ. հուլիսի 9-ից 
ընդհանրապես չի 

մասնակցել նիստերին 

 

<<Տեղական 
ինքնակառա

վարման 
մասին>> ՀՀ  
օրենքի  20-
րդ հոդվածի 
2-րդ մասի 
1–ին կետ, 

21-րդ 
հոդվածի 1-
ին մասի 7-

րդ կետ 

Պահպանել ՀՀ օրենսդրության 
պահանջները և բացառել 

նմանօրինակ խախտումները: 
Վաղաժամկետ դադարեցնել 
ավագանու անդամ Վաղինակ 

Շահվերդյանի լիազորությունները: 
Ավագանու նիստերին ավագանու 

անդամների մասնակցության 
վերաբերյալ աշխատակազմում 

վարել հաշվառում: 
 Եռամսյակը մեկ անգամ ավագանու 

անդամներին տեղեկանք 
տրամադրել նախորդ նիստերից 
կամ քվեարկություն-ներից իրենց 

բացակայության մասին: Ավագանու 
նիստերի արձանագրություններում 

համապատասխան նշումներ 
կատարել նիստից  ավագանու 

անդամի բացակայության 
պատճառի  մասին (հարգելի, 

անհարգել) 

Մշտապես 
 
 

 

 
 



 
 

Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 V  

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

121- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է ավագանու 
նստավայրից բացի 
տեղադրել 
ցուցատախտակ նաև 
համայնքի բնակիչների 
համար մատչելի տեղում և   
ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակել  
տեղեկություն ավագանու 
նիստի  ժամանակի, 
վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:   

20 օր  



2.Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 
անդամներին ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի  11 կետ 

Ապահովել համայնքի 
ղեկավարի անհատական 

ակտերն ընդունելուց 
հետո օրենքով 

սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ավագանու 

անդամներին ուղարկումը, 
ինչպես նաև համայնքի 

ավագանու նստավայրում  
և բոլորի համար 

տեսանելի վայրում 
համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի  

փակցնելը 
 

Մշտապես 
  

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20-օր  



5. Օրենքով սահմանված կարգով՝ 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման ծրագրերի և 
տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների ոլորտներում 
համայնքի ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի 
ծրագրվող փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնելու 
համար կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

   

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի 3-

րդ կետ 

Կազմակերպել 
տեղական ինքնա-

կառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 

մասնավորապես 
համայնքի զարգացման 
ծրագրերի և տարեկան 

բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 

կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 

փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 

քննարկումներ 

Մշտապես 
  



24.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

 V  

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխություններ  

կատարել և ավագանու 
առաջիկա նիստում այն 

ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

Մշտապես 
 

2011-2013թ.թ. 
ընթացքում 

սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 

հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխությունները 

ոչ միշտ են  
կատարվել և 
ավագանու 
առաջիկա 

նիստերում ոչ միշտ 
են  ներկայացվել 

ավագանու 
հաստատմանը 

 
 

 
 

  Պուշկինո համայնք - Ավագանու լիազորություններ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  



1. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը 

և անհրաժեշտ 
ֆինանսական 

միջոցները 

20 օր  

2. Համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու դեպքում 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն, որում նշված է 
օգտագործման տրամադրման կամ 
օտարման եղանակը, ժամկետները, 
նպատակը, օգտագործման 
տրամադրման դեպքում` 
օգտագործման ժամկետը և վճարի 
չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային 
սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը, իսկ 
համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն օտարելու 
դեպքում նաև հողամասի գտնվելու 
վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, 
հողատեսքը, գործառնական 
նշանակությունը: 

 V  

Համայնքային 
սեփականություն 

հանդիսացող հողերը 
վարձանալությամբ 

օգտագործման 
տրամադրելու 

որոշումներում չի 
սահմանվել 

օգտագործման 
ժամկետները: 

 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-

րդ հոդվածի 20-րդ կետի 
բոլոր պահանջները 

  

3. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



4. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում 
ընդգրկվելիք հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ 
է կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն 
ավագանու 
անդամներին:  

 

  

 
 



 
 

Պուշկինո համայնք - Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

 V  

Տեղական 
ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  
օրենքի 121- րդ 

հոդված: 

Անհրաժեշտ է ավագանու 
նստավայրից բացի 
ցուցատախտակ 
տեղադրել նաև համայնքի 
բնակիչների համար 
մատչելի տեղում և   
ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակել  
տեղեկություն ավագանու 
նիստի  ժամանակի, 
վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:   

20 օրյա 
ժամկետում 

ցուցատախտ
ակ տեղադրել 
բնակիչների 

համար 
մատչելի 
տեղում: 

Համայնքի մշտական
բնակչության թիվը 

261 մարդ է: 
Հայտարարություննե

րը փակցվում են 
գյուղապետարանի 
ցուցատախտակին, 
որը յուրաքանչյուր 

բնակչի համար 
մատչելի տեղ 

համարել չի կարելի: 



2. Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 
անդամներին ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 11-րդ կետ: 
 

համայնքի ղեկավարի 
կողմից ընդունված 

անհատական ակտերին 
ավագանու անդամներին 

տեղեկացումը 
ապահովելու նպատակով 

առաջարկում եմ 
ավագանուն հատկացնել 
աշխատասենյակ և այդ 

աշխատասենյակում 
տեղադրել համայնքի 
ղեկավարի ընդունած 

բոլոր որոշումների  
օրինակները, ցանկության 

դեպքում ավագանու 
անդամին տրամադրել 

նաև պատճեները 

Այսուհետ 
ապահովել 

օրենքի 
պահանջի 

կատարումը: 

 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր 

Համայնքում 
գործավարության կարգ 
հաստատվել է 1997թ.: 

Հաշվի առնելով, որ 
այժմ 

փաստաթղթաշրջանառ
ությունը կատարվում է 

էլեկտրոնային 
եղանակով անհրաժեշտ 

է սահմանել 
գործավարության 

կարգը հաշվի առնելով 
գործող էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառ
ության համակարգը: 

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



5. Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 

փոփոխություններ  կատարել 
և ավագանու առաջիկա 

նիստում այն ներկայացնել 
ավագանու հաստատմանը 

 

համակարգչային 
տեխնիկայի Ձեռք 
բերման ժամանակ 

օրենքի պահանջը չի 
կատարվել, 

փոփոխությունը 
կատարվել է ամենամյա 

գույքագրման 
ժամանակ 

 
 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման բաժնի պետ Վարդան Հովհաննիսյանը 

 
Լոռի Պուշկինո 

 
Վարչական Հսկողության Հարցաշար 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող 

      
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվ
ած 

խախտումներ
ը վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 

  Չի 
պահ
պանվ

ած 

Համայնքի քառամյա ծրագիրը և 2014թ. բյուջեի 
նախագիծը չի քննարկվել համայնքի 

ղեկավարին կից ստեղծված խորհրդակցական 
մարմնում: Հանրային բաց լսումներ և 

Համայնքի 
քառամյա ծրագիրը 

և բյուջեի 
նախագիծը  

Հետագայում 
բացառել 



բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

քննարկումներ չեն իրականացվել: քննարկել 
համայնքի 

ղեկավարին կից 
ստեղծված 

խորհրդակցական 
մարմնում: 

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 
քննարկումներ: 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

       1. Գյուղապետարանի աշխատողներին  
2014թ. հունվարի-փետրվար ամիսներին 
աշխատավարձերի և գործուղման գումարների  
վճարումները կատարվում են կանխիկ 
եղանակով: Ըստ  ՀՀ կառավարության 2002թ. 
թիվ 48 որոշման կետ 41-ի  2014թ. հունվարի 1-
ից նշված տնտեսագիտական հոդվածներով  
կանխիկ դրամով վճարումներ չեն կարող 
կատարվել (փոփոխությունը կատարվել է 
28.11.2013թ. թիվ 1324 որոշմամբ):  
      2. Արձակուրդային գումարները որոշ 
դեպքերում վճարվում են արձակուրդ գնալուց 
հետո: Համաձայն ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի կետ 2-ի ամենամյա 
արձակուրդի արձակուրդային գումարի 
վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 
ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր 
առաջ: 
    3. Բանվորի հաստիքով աշխատողին տրվել է 
հերթական արձակուրդ 18 աշխատանքային օր: 
Ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 159-րդ 
հոդվածի կետ 1-ի ամենամյա նվազագույն 
արձակուդի տևողությունը 5-օրյա 
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում կազմում է 

Արձակուրդային 
վճարները և 
գործուղման  
գումարները վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում: 
Ամենամյա 
հերթական 
արձակուրդի  
տևողությունը 
հաշվարկել ՀՀ 
աշխատանքային 
օրենսգրքի 
պահանջներին 
համապատասխան: 
Բացառել 
աշխատավարձերի 
և գործուղման 
գումարների 
կանխիկ 
վճարումները: 
Վերահաշվարկել և 
աշխատողներին 
վճարել պակաս 

Կետ 1-ի, 2-ի  և 
3-ի  
խախտումները 
հետագայում 
բացառել, իսկ 
կետ 4-ի 
խախտումը 
վերացնել 20-
օրյա 
ժամկետում: 



20 աշխատանքային օր:  
4.Աշխատողներին հաշվարկված 

հերթական արձակուրդների հաշվարկման 
ժամանակ միջին աշխատավարձը հաշվարկվել 
է ոչ սահմանված կարգով, ինչի արդյունքում 
աշխատողների արձակուրդային գումարները 
հաշվարկվել է պակաս(78.3 հազ. դրամ): 
Խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
195-րդ հոդվածի կետ 2-ի պահանջը: 
 

հաշվարկված 78.3 
հազ. դրամ 
արձակուրդային 
վճարները:   

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ, սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 
Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման 
հետևանքով կուտակվել է հողի հարկի, 
գույքահարկի և հողերի վարձավճարների գծով  
ապառքներ:  Համաձայն ՏԻՄ օրենքի հոդված 
34-ի կետ 2.1-ի  համայնքի ղեկավարը 
...oրենքով սահմանված կարգով 
կազմակերպում է տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող համայնքային և 
պետական սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների գանձումն ու 
վերահսկումը: 
 
     

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը, խոշոր 

ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցեր: 

20-օրյա 
ժամկետում  

12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ 
մարման ժամանակացույցեր չեն կազմվել, 
դատական կարգով գանձումներ չեն 
իրականացվել: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի 
հոդված 34-ի կետ 2.2-ի  համայնքի ղեկավարը 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 
Գումարները 

20-օրյա  
ժամկետում 



կիրառման առկայություն: ...տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 
 

սահմանված 
ժամկետներում 

չմուծելու դեպքում 
գործող իրավական 

ակտերով  
սահմանված 

կարգով չվճարված 
գումարների 
գանձման 

վերաբերյալ 
կայացնել 

համապատասխան 
որոշում և այն 

ուղարկել ակտերի 
հարկադիր 
կատարման 

ծառայություն: 
14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Համայնքի քառամյա ծրագրով 
նախատեսված է երեք ծրագիր, որից ոչ մեկը 
փաստացի չի իրականացվել ( ճանապարհի 
վերանորոգում, խմելու ջրագծի վերանորոգում, 
գազաֆիկացման ընդլայնում): Ծրագրերի 
չիրականացումը պայմանավորված է համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական միջոցների սղությամբ, 
ցածր է համայնքում նաև սեփական 
եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները:  
Համայնքի տարեկան  բյուջեն փաստացի 
կազմում է մոտ 7մլն դրամ: 2011-2013թթ. 
բյուջեների փաստացի ծախսերը կազմել է 
ընդամենը միասին վերցրված 21178.0 հազ. 
դրամ, որի 73.9%-ը ուղղվել է աշխատավարձերի  
վճարմանը(115632.3 հազ. դրամ): Մնացած 
21.6%-ը ուղղվել է այլ ծախսերի կատարմանը:  

Ծախսերը կատարվել են հաստատված 

 Բարձրացնել 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
ցուցանիշները և 
հավաքագրված 
գումարները ուղղել 
նախատեսված 
ծրագրերի 
իրականացմանը: 
Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 

Հետագայում 
բացառել: 
Համայնքի 
բյուջեի 
միջոցները 
ուղղել 
համայնքային 
կարիքները 
հոգալու 
համար: 



բյուջեին համապատասխան, ժամկետանց 
պարտքեր չեն առաջացել: 

աջակցության:  

15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի  է 
պահպան

ված  

 Համայնքի բյուջեով հիմնականում 
նախատեսված են հողի հարկի և գույքահարկի 
մեկ տարվա հաշվարկային գումարները, որոշ 
դեպքերում նախատեսված են  գումարներ նաև 
ապառքներից: Միայն 2012թ. է գույքահարկի 
գումարը փոքր է մեկ տարվա հաշվարկային 
թվից՝ մեկ տարվա հաշվարկը կազմում է 374.0 
հազ. դրամ, սակայն բյուջեով նախատեսված է 
337.0 հազ. դրամ, կամ պակաս է մեկ տարվա 
հաշվարկից 37.0 հազ. դրամ: Համաձայն 
համայնքի ղեկավարի այն պայմանավորված է 
տարվա ընթացքում փոխադրամիջոցների 
ավելացմամբ, իսկ յուրաքանչյուր փոփոխման 
դեպքում բյուջեի փոփոխություն հնարավոր չէ 
կատարել:  

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և հողի 
հարկ  մեկ տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 

տարվա հաշվարկ և 
գումարներ նաև 
ապառքներից):   

Հետագայում 
բացառել 

18. <<Ֆինանսական 
համահարթեցման մասին>> 
ՀՀ օրենքի համաձայն` 
դոտացիաների տրմադրման 
համար ներկայացվող 
ելակետային տվյալների 
համապատասխանության 
ապահովում համայնքների 
տարեկան հաշվարկային 
ցուցանիշներին (բազային 
թվերին) համապատասխան: 
 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Առկա են որոշ անճշտություններ՝ 
-2012թ. դոտացիաների տրամադրման համար  
գույքահարկի ելակետային տվյալներ 
ներկայացված է որպես 2010թ. հաշվարկ՝  280.0 
հազ.դրամ, սակայն ստուգման ժամանակ 
ներկայացված տեղեկատվության համաձայն 
2010թ.գույքահարկի հաշվարկը կազմում է 318.9 
դրամ,կամ առկա է 38.9 հազ.դրամի 
անճշտություն: 
- 2013թ. դոտացիաների տրմադրման համար   
ելակետային տվյալներ ներկայացված են   
2011թ. հաշվարկները, սակայն  առկա է 
գույքահարկի գծով անճշտություն 
(ներկայացված է եղել 309.9 հազ. դրամ, 
սակայն ստուգման ժամանակ ներկայացված 
տեղեկատվության հաշվարկը փաստացի 
կազմել է  360.9 հազ. դրամ, կամ պակաս է 

Հողի հարկի և 
գույքահարկի 
ելակետային 
տվյալները 

ներկայացնել 
բազայով նշված 

հաշվարկի չափով: 
Եթե հողի հարկի և 

գույքահարկի  
բազաներում  առկա 

են 
անճշտություններ, 

ապա դա չի 
նշանակում,որ 

ելակետային թվերը 
կարող են 

նվազեցվել: Պետք է 

Հետագայում 
բացառել 



ներկայացվել 51.0 հազ.դրամ):   
-  2014թ. դոտացիաների տրմադրման համար   
ելակետային տվյալներ ներկայացված են   
2012թ. հաշվարկները, սակայն  հողի հարկի 
գծով առկա է անճշտություններ (ներկայացված 
է եղել 2835.5 հազ. դրամ, սակայն ստուգման 
ժամանակ ներկայացված տեղեկատվության 
հաշվարկը փաստացի կազմել  է 2929.1 հազ. 
դրամ, կամ պակաս է ներկայացվել 93.6 
հազ.դրամ): 
Ըստ համայնքի ղեկավարի նշված 
անճշտությւոնները պայմանավորված են 
գույքահարկի և հողի հարկի բազաներում 
կատարված ճշգրտումներով: 

բազաները ճշտել: 

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 
գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 
դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

 Թերի է 
պահպան

ված  

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 
հարկադիր(դատական կարգով) գանձումներ 

չեն իրականացվել: 

Օրենքով 
սահմանված 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 
ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

20-օրյա 
ժամկետում 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա փետրվարի 

1-ը հաստատել 
գնումների պլանը և 

հինգ 
աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 

Հետագայում 
բացառել 



Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարի 

սահմանած կարգով 
այն հրապարակելու 

համար: 
 
Լոռի Սարատովկա 

 
Վարչական Հսկողության Հարցաշար 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

  Չի 
պահ
պանվ

ած 

2014թ. բյուջեի նախագիծը չի քննարկվել 
համայնքի ղեկավարին կից ստեղծված 

խորհրդակցական մարմնում: Հանրային բաց 
լսումներ և քննարկումներ չեն իրականացվել: 

Համաձայն ՏԻՄ օրենքի հոդված 54.1-ի   
համայնքի ղեկավարը   ..մինչև համայնքի 

զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 

կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 

ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 

Համայնքի 
քառամյա 

ծրագիրը և բյուջեի 
նախագիծը  
քննարկել 
համայնքի 

ղեկավարին կից 
ստեղծված 

խորհրդակցական 
մարմնում: 

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 

Հետագայում 
բացառել 



սահմանված ժամկետում:  քննարկումներ: 
8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

       1.Գյուղապետարանի աշխատողներին  
2014թ. հունվարի-փետրվար ամիսներին 
աշխատավարձերի վճարումները կատարվում 
են կանխիկ եղանակով: Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 2002թ. թիվ 48 որոշման կետ 
41-ի 2014թ. հունվարի 1-ից նշված 
տնտեսագիտական հոդվածներով   կանխիկ 
դրամով վճարումներ չեն կարող կատարվել 
(փոփոխությունը կատարվել է 28.11.2013թ. թիվ 
1324 որոշմամբ):  
     2.Դրամարկղի գիրքը կնքված  և 
համարակալված չէ տարածքային հարկային 
տեսչության կողմից, կամ խախտվել է 
Դրամարկղային գործառնությունների 
իրականացման կարգի 15-րդ կետի պահանջը 
(08.10.2013թ. թիվ 1408 ՀՀ կառավարության  
որոշում):  
     3.Արձակուրդային գումարները որոշ 
դեպքերում վճարվում են արձակուրդ գնալուց 
հետո: Ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
169-րդ հոդվածի կետ 2-ի ամենամյա 
արձակուրդի համար արձակուրդային գումարի 
վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 
ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր 
առաջ: 

 4.Գանձված հողի հարկի և գույքահարկի 
գումարները որոշ դեպքերում մուծվում են բանկ 
ուշացումներով: Համաձայն ՀՀ 
կառավարության 750-Ն որոշման թիվ 1 
հավելվածով սահմանված կարգի 10-րդ կետի  
համակարգողը, անդորրագրերին 
համապատասխան կանխիկ ընդունված 
գումարներն առանձնացնելով ըստ 

Բացառել 
աշխատավարձերի 
կանխիկ 
վճարումները: 
Կնիքելու համար 
դրամարկղի գիրքը 
ներկայացնել 
տարածքային 
հարկային 
տեսչություն: 
Արձակուրդային 
գումարները 
վճարել 
սահմանված 
ժամկետներում: 
Գանձված հողի 
հարկի և 
գույքահարկի 
գումարները բանկ 
մուծել սահմանված 
ժամկետներում: 
Աշխատանքի 
հաճախումների 
տաբելները 
լրացնել 
սահմանված 
կարգով: 

Հետագայում 
բացառել  
 
 



հարկատեսակների, դրանք բանկի կանխիկ 
մուտքի անդորրագրերով (պարտադիր նշելով 
համայնքի անվանումը)՝ սահմանված կարգով 
մուտքագրում է տվյալ համայնքն սպասարկող 
տեղական գանձապետական բաժանմունքի 
(ՏԳԲ) համապատասխան գանձապետական 
հաշվին 3 օրվա ընթացքում:  

5. Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և 
հիշատակի  օրերի նախօրյակին աշխատանքի 
հաճախումների տաբելներում աշխատողներին 
դրված են ներկաներ մնացած օրերի նման: Ըստ  
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ  
հոդվածի նշված օրերին աշխատողների 
աշխատաժամանակը կրճատվում է մեկ ժամով: 
Աշխատանքի հաճախումների տաբելները որոշ 
դեպքերում լրացվում են թերություններով: 

 
 

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ,սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 
Համայնքում զարգացած է 
անասնապահությունը, առկա արոտավայրերը  
հիմնականում սահմանված կարգով 
վարձակալության չեն տրամադրված և    ցածր է 
արոտի վարձավճարների գանձման 
ցուցանիշները: Բյուջեի պարբերաբար 
թերակատարման հետևանքով կուտակվել է 
հողի հարկի և գույքահարկի գծով խոշոր 
ապառքներ: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի հոդված 
34-ի կետ 2.1-ի  համայնքի ղեկավարը  oրենքով 
սահմանված կարգով կազմակերպում է 
տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը, 

խոշոր ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցե
ր: Արոտի համար 

կնքել 
վարձակալական 
պայմանագրեր և 

ապահովել 
վարձավճարների 

գանձումները: 

Մեկամսյա 
ժամկետում  



համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների գանձումն 
ու վերահսկումը: 
 
     

12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ 
մարման ժամանակացույցեր չեն կազմվել, 
դատական կարգով գանձումներ չեն 
իրականացվել: Ըստ ներկայացված 
փաստաթղթերի հողերի վարձավճարներից 
նախորդ տարիների պարտքը /առանց 
արոտավայրերի/ կազմում է մոտ 1631.2 հազ. 
դրամ: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի հոդված 34-ի 
կետ 2.2-ի  համայնքի ղեկավարը տեղական 
հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող 
անձանց նկատմամբ oրենքով սահմանված 
կարգով կիրառում է համապատասխան 
միջոցներ: 
 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 
Գումարները 
սահմանված 

ժամկետներում 
չմուծելու դեպքում 

գործող 
իրավական 
ակտերով  

սահմանված 
կարգով չվճարված 

գումարների 
գանձման 

վերաբերյալ 
կայացնել 

համապատասխան 
որոշում և այն 

ուղարկել ակտերի 
հարկադիր 
կատարման 

ծառայություն: 

Երկամսյա  
ժամկետում 

14. Համայնքի բյուջեի 
միջոցների տնօրինման և 
նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 

 Թերի է 
պահպան

ված է 

 Համայնքի քառամյա ծրագրով 
նախատեսված է չորս ծրագիր, որից ոչ մեկը 
փաստացի չի իրականացվել(շուրջօրյա 
ջրամատակարարում, ճանապարհի 

 Բարձրացնել 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 

Հետագայում 
բացառել: 



օրենսդրությանը:  
 

վերանորոգում, անասնապահության 
զարգացում, մշակույթի կյանքի բարելավում): 
Ծրագրերի չիրականացումը պայմանավորված է 
համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցների 
սղությամբ, ցածր է համայնքում նաև սեփական 
եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները:    

ցուցանիշները և 
հավաքած 
գումարները ուղղել 
նախատեսված 
ծրագրերի 
իրականացմանը: 
Ծրագրերի 
իրականացման 
ֆինանսավորման 
համար ձեռնարկել 
միջոցներ այլ 
աղբյուրներից 
ֆինանսական 
միջոցների 
ներգրավմամբ:  

15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի  է 
պահպան

ված  

 2011թ., 2012թ., 2014թ. բյուջեներով 
նախատեսված է մեկ տարվա հաշվարկներ, 
ինչպես նաև որոշակի գումար ապառքներից: 
2013թ. բյուջեով  հողի հարկ նախատեսված է 
4902.6 հազ. դրամ, սակայն մեկ տարվա 
հաշվարկը կազմում է 5053.5հազ. դրամ, կամ 
պակաս է մեկ տարվա հաշվարկից 150.9 հազ. 
դրամ, գույքահարկ նախատեսված է 570.7 հազ. 
դրամ, սակայն մեկ տարվա հաշվարկը կազմում 
է 629.7 հազ. դրամ՝ պակաս է մեկ տարվա 
հաշվարկից 59.0 հազ. դրամ: Ըստ համայնքի 
ղեկավարի տարբերությունը պայմանավորված է 
տարվա ընթացում բազաների փոփոխմամբ, 
իսկ յուրաքանչյուր փոքր փոփոխման դեպքում  
օրենքով չի նախատեսվում  կատարել բյուջեի 
փոփոխություն: 
 

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և 

հողի հարկ  մեկ 
տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 
տարվա հաշվարկ 
և գումարներ նաև 

ապառքներից):   

Հետագայում 
բացառել 

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 

 Թերի է 
պահպան

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 

Օրենքով 
սահմանված 

Երկամսյա 
ժամկետում 



գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 
դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

ված  հարկադիր(դատական կարգով) գանձումներ 
չեն իրականացվել: 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 
ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 Գնման պայմանագրերը կնքված են 
սահմանված կարգով, սակայն մինչև 
փետրվարի 1-ի համայնքի ղեկավարը չի 
հաստատել գնումների պլանը և չի ձեռնարկվել 
միջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի կողմից սահմանած 
կարգով այն հրապարակելու համար(Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին 
ՀՀկառավարության 10.02.2011թ.թիվ 168-Ն 
որոշում՝ կետ 27):   

 
Մինչև 

յուրաքանչյուր 
տարվա 

փետրվարի 1-ը 
հաստատել 

գնումների պլանը 
և հինգ 

աշխատանքային 
օրվա ընթացքում 

ձեռնարկել 
միջոցներ` 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ֆինանսների 
նախարարի 
սահմանած 
կարգով այն 

հրապարակելու 
համար: 

Հետագայում 
բացառել 

 
 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորություններ  
 (2011 - 24.06.2014թթ.) 

Ավագանու լիազորություններ 
 

 



Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7  
6. Համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները 

20 օր  

23. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի իրականացրած 
վերահսկողության և  այլ իրավասու 
պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների 
արդյունքներ վերաբերյալ որոշման 
առկայություն. 

  V 

 Խախտվել է 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի  1-ին 
մասի 32-րդ կետի  
պահանջները: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

Մշտապես 
  

24. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր  



27. Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների պահպանման 
առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

12- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` 
աշխատակազմի 
քարտուղարին 
ներկայացնել նիստից 
առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 
հեղինակները պետք է 
ներկայացնեն որոշման 
նախագծեր: 
Յուրաքանչյուր 
նախագծին անհրաժեշտ է 
կցել դրա ընդունման 
անհրաժեշտության 
հիմնավորումները և 
յուրաքանչյուր որոշման 
նախագծի 
իրականացման 
ֆինանսական ծախսերի 
նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն 
սկսվելուց առնվազն յոթ 
օր առաջ պետք է 
տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին:  

 

Մշտապես 
  

 
 



 
 

Համայնքի ղեկավարի լիազորություններ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

Ծանոթություն 

1. Համայնքում առնվազն երկու 
հազար բնակչի համար համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար 
մատչելի տեղերում 
հայտարարություն փակցնելու 
միջոցով ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարի կողմից  
հրապարակված տեղեկության 
առկայություն՝ ավագանու նիստի  
ժամանակի, վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:  

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

121- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է ավագանու 
նստավայրից բացի 
տեղադրել 
ցուցատախտակ նաև 
համայնքի բնակիչների 
համար մատչելի տեղում և  
ավագանու հերթական 
նիստից առնվազն յոթ օր 
առաջ համայնքի 
ղեկավարի կողմից  
հրապարակել  
տեղեկություն ավագանու 
նիստի  ժամանակի, 
վայրի և օրակարգի 
վերաբերյալ:   

20 օր  



5.Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 
անդամներին ուղարկված լինելու, 
ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
նստավայրում  և բոլորի համար 
տեսանելի վայրում համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերի  
փակցված լինելու առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի  11 կետ 

Ապահովել համայնքի 
ղեկավարի անհատական 

ակտերն ընդունելուց 
հետո օրենքով 

սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ավագանու 

անդամներին ուղարկումը, 
ինչպես նաև համայնքի 

ավագանու նստավայրում  
և բոլորի համար 

տեսանելի վայրում 
համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի  

փակցնելը 
 

Մշտապես 
  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն:   V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառու

թյան համակարգը 

20 օր  

9. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

  V 

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 
32- րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  

հաստատմանը 
ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20-օր  



24.Սեփականության իրավունքով 
գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն 
օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում, գույքագրման 
փաստաթղթերում կատարած 
համապատասխան 
փոփոխությունների առկայություն: 

 V  

<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 

46- րդ հոդված 

Անհրաժեշտ է 
սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք 
բերելուց կամ գույքն 

օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխություններ  

կատարել և ավագանու 
առաջիկա նիստում այն 

ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

Մշտապես 
 

2011-2013թ.թ. 
ընթացքում 

սեփականության 
իրավունքով գույք 
ձեռք բերելուց կամ 
գույքն օտարելուց 

հետո` մեկշաբաթյա 
ժամկետում 

գույքագրման 
փաստաթղթերում 
համապատասխան 
փոփոխությունները 

ոչ միշտ են  
կատարվել և 
ավագանու 
առաջիկա 

նիստերում ոչ միշտ 
են  ներկայացվել 

ավագանու 
հաստատմանը 

 
 
Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության 
համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Արմեն Շահվերդյանը: 

 
Լոռի Թեղուտ 

Վարչական Հսկողության Հարցաշար 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 

իրականացվող 
      

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված 
է 

Թերի է 
պահպան

ված 

Պահ
պանվ
ած չէ 

Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկությունն
եր հսկողության 

ընթացքում 
հայտնաբերված 

Հայտնաբերվա
ծ 

խախտումները 
վերացնելու 



խախտումների 
վերցման 

վերաբերյալ 

նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

3. Օրենքով սահմանված 
կարգով՝ համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ 
աշխատանքների 
առկայություն: 

  Չի 
պահ
պանվ

ած 

2014թ. բյուջեի նախագիծը չի քննարկվել 
համայնքի ղեկավարին կից ստեղծված 
խորհրդակցական մարմնում: Հանրային բաց 
լսումներ և քննարկումներ չեն իրականացվել: 
Համայնքի ղեկավարը մինչև համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 
կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով 
սահմանված ժամկետում: Խախտվել է ՏԻՄ 
օրենքի հոդված 54.1-ի  պահանջը:    

Համայնքի 
քառամյա 

ծրագիրը և բյուջեի 
նախագիծը  
քննարկել 
համայնքի 

ղեկավարին կից 
ստեղծված 

խորհրդակցական 
մարմնում: 

Կազմակերպել 
հանրային բաց 

լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում 
բացառել 

8. Օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի 
ֆինանսական փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջներին:  

 Թերի է 
պահպան

ված է 

  
     1.Դրամարկղի գիրքը կնքված  և 
համարակալված չէ տարածքային հարկային 
տեսչության կողմից, կամ խախտվել է 
Դրամարկղային գործառնությունների 
իրականացման կարգի 15-րդ կետի պահանջը 
(08.10.2013թ. թիվ 1408 ՀՀ կառավարության  
որոշում):  
      2.Գանձված հողի հարկի և գույքահարկի 
գումարները որոշ դեպքերում մուծվում են բանկ 
ուշացումներով: Ըստ  ՀՀ կառավարության 750-
Ն որոշման թիվ 1 կարգի 10-րդ կետի  
համակարգողը անդորրագրերին 
համապատասխան կանխիկ ընդունված 
գումարներն առանձնացնելով ըստ 
հարկատեսակների, դրանք բանկի կանխիկ 
մուտքի անդորրագրերով (պարտադիր նշելով 

 
Կնիքելու համար 
դրամարկղի գիրքը 
ներկայացնել 
տարածքային 
հարկային 
տեսչություն: 
Գանձված հողի 
հարկի և 
գույքահարկի 
գումարները բանկ 
մուծել սահմանված 
ժամկետներում: 
  

Հետագայում 
բացառել 
 



համայնքի անվանումը)՝ սահմանված կարգով 
մուտքագրում է տվյալ համայնքն սպասարկող 
տեղական գանձապետական բաժանմունքի 
(ՏԳԲ) համապատասխան գանձապետական 
հաշվին 5- օրվա ընթացքում:  

 

10. Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների` 
օրենքով սահմանված 
տեսակներն ու 
դրույքաչափերը սահմանելու 
վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը  ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնելու 
առկայություն: 

 Թերի է  
պահպան

ված է 

       Ավագանու կողմից հաստատվել են 
տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը, սակայն անհրաժեշտ է նաև 
նախատեսել օրենքով սահմանված մի շարք 
տեղական տուրքի տեսակներ և առկայության 
դեպքում ապահովել գանձումները, այդ թվում՝ 
     - հանրային սննդի կազմակերպման և 
իրացման  թույլտվության համար տեղական 
տուրք/ուժի մեջ է 2013թ.-ից, եռամսյակի 
համար նախատեսված է 1000-6000 դրամ /: 
    -- ժամը 24-ից հետո աշխատելու  
թույլտվության համար տեղական տուրք/ 
տարեկան 25000-50000 դրամ/: 
    - համայնքի անվանումը ֆիրմային 
անվանման մեջ օգտագործելու թույլտվության 
համար տեղական տուրք/ տարեկան 50000-
100000 դրամ, ուժի մեջ է 2013թ.-ից/: 
   -Խանութներում, կրպակներում 
տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 
թույլտվության համար տեղական տուրք  
/տարվա համար սահմանվում է 30 000-60 
000 դրամ/: 
 

Ավագանու կողմից 
սահմանել նաև 

նշված տեղական 
տուրքի 

տեսակները և 
առկայության 

դեպքում 
ապահովել 

գանձումները 

Հետագայում 
բացառել 

11. Համայնքի ղեկավարի 
կողմից տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական 

  
Թերի է 

կատարվ
ած 

     Սեփական եկամուտների հավաքագրման 
ուղղությամբ տարվում են որոշակի 
աշխատանքներ,սակայն դրանք բավարար չեն 
հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար: 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
կատարումը, 

Մեկամսյա 
ժամկետում  



սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող 
հողերի, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների 
գանձման ու վերահսկման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների 
առկայություն: 
 

Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման 
հետևանքով կուտակվել է հողի հարկի և 
գույքահարկի գծով ապառքներ, 
համապատասխանաբար 1011.1հազ. դրամ և 
1485.7 հազ. դրամ: Համաձայն ՏԻՄ օրենքի 
հոդված 34-ի կետ 2.1-ի  համայնքի ղեկավարը  
oրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է 
տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական սեփականություն 
համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների գանձումն 
ու վերահսկումը: 
 
     

խոշոր ապառք 
ունեցողների հետ 

կնքել մարման 
ժամանակացույցե

ր: 
Շինություններից 

գանձվող 
գույքահարկի 

մուտքերը 
ավելացնելու 
նպատակով   

Թեղուտ ՓԲԸ-ի 
հետ ճշտել 
կառուցված 
շենքերի և 

շինությունների 
գրանցման 
հարցերը:   

12. Տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ 
oրենքով սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցների 
կիրառման առկայություն: 

 Թերի է 
կատարվ

ած 

   Ապառքների գանձման վերաբերյալ 
մարման ժամանակացույցեր չեն կազմվել, 
դատական կարգով գանձումներ չեն 
իրականացվել:        Համաձայն  ՏԻՄ օրենքի 
հոդված 34-ի կետ 2.2-ի  համայնքի ղեկավարը 
տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Ապահովել 
սեփական 

եկամուտների 
գանձումները: 
Գումարները 
սահմանված 

ժամկետներում 
չմուծելու դեպքում 

գործող 
իրավական 
ակտերով  

սահմանված 
կարգով չվճարված 

գումարների 
գանձման 

վերաբերյալ 

Երկամսյա  
ժամկետում 



կայացնել 
համապատասխան 

որոշում և այն 
ուղարկել ակտերի 

հարկադիր 
կատարման 

ծառայություն: 
15. Հայաստանի 
Հանրապետության 
ֆինանսների 
նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 
ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի եկամտային 
մասի կազմման 
գործընթացում` տարեկան 
հաշվարկային ցուցանիշների 
ընդունման ժամանակ 
ապառքներից (հողի հարկի և 
գույքահարկի մասով) 
գումարների  ներառում: 

 Թերի  է 
պահպան

ված  

  2012թ. բյուջեներով գույքահարկի գծով 
նախատեսված  գումարները ցածր են մեկ 
տարվա հաշվարկային թվից 303.4 հազ. 
դրամով: Գույքահարկի տարբերությունը 
հիմնականում պայմանավորված է 
փոխադրամիջոցների ավելացմամբ, որը 
տարվա ընթացքում փոփոխվում է և ամեն 
փոփոխման հետ կապված փոխվում է 
գույքահարկի հաշվարկային թվերը և անհնար է 
անընդհատ բյուջեում կատարել 
համապատասխան փոփոխություն:   

Բյուջեների 
կազմման 
ժամանակ 

նախատեսել 
գույքահարկ և 

հողի հարկ  մեկ 
տարվա 

հաշվարկից 
ավել(մտցնել մեկ 
տարվա հաշվարկ 
և գումարներ նաև 

ապառքներից):   

Հետագայում 
բացառել 

19. Համայնքի բյուջեի 
եկամտային մասի կատարման 
գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր 
ցուցանիշների ապահովման 
դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված 
միջոցների իրականացում:  

 Թերի է 
պահպան

ված  

 Հիմնականում հարկեր չվճարողների հետ 
տարվում են բացատրական աշխատանքներ, 
հարկադիր(դատական կարգով) գանձումներ 

չեն իրականացվել: 

Օրենքով 
սահմանված 

կարգով պարտքեր 
ունեցողների 

ցուցակը 
ներկայացնել 
հարկադիր 
գանձման: 

Երկամսյա 
ժամկետում 

20. <<Գնումների 
մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի և 
ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի 

 Թերի են 
պահպան

ված 

 2013թ. ջրագծի վերանորոգման համար 
կատարվել է 1619.8 հազ. դրամի ծախս, սակայն 
գումարը արհեստականորեն տրոհվել է 
առանձին չափաբաժինների՝ մրցակցային 
եղանակով գնում կատարելուց խուսափելու 

Մրցակցային 
եղանակով 

գնումից 
խուսափելու 

համար  գնումը 

Հետագայում 
բացառել 



<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին 
թիվ 168 որոշման 
պահանջների պահպանում: 
 

նպատակով: Խախտվել է Գնումների մասին 
ՀՀ օրենքի հոդված 22-ի կետ 1-ի պահանջը, 
համաձայն որի Գնման առանձին 
ընթացակարգ անցկացնելուց խուսափելու 
նպատակով արգելվում է գնումը բաժանել 
առանձին չափաբաժինների` բաց կամ 
սահմանափակ ընթացակարգի կիրառումից 
խուսափելու նպատակով: Նշված դեպքում 
ծախսերը կատարվել են կազմված 
նախահաշվին համապատասխան, սակայն 
սխալ է ընտրվել գնման ձևը: 
 

չբաժանել 
առանձին 

չափաբաժինների: 
 

 

 


