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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 
1. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների   
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 
 

  V 
Բնակչության 
կենսաապահովման 
գործընթացների   
նախապատրաստման 
միջոցառումների 
պլանը չի մշակվել 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի 
հուլիսի 24-ի <<Տարահանված 
բնակչության տեղաբաշխման 
տեղամասերում կենսապահով-
ման կարգը հաստատելու 
մասին>>  թիվ 824-Ն  որոշմամբ  
հաստատված կարգի  
պահանջները, համաձայն որրոնց 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
մշակվում է բնակչության 
կենսաապահովման գործընթաց-
ների   նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան: 

առաջարկվել է մշակել  
միջոցառումների պլանը 
համագործակցելով ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
մարզային փրկարարական 
վարչության հետ 

մինչև 31.05.15թ 

2. 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 
աշխատանքն
երի 
կատարման 

 Չի պահպանվել Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի թիվ 1351-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջները 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարի կողմից հաստատվում է 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

Ֆինանսական հնարավորությունների 
առկայության դեպքում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն  
ներկայացնել տեխնիկական 
առաջադրանք սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզի մշակման 
նպատակով 

 



 

 

 

 

հայտ է  
ներկայացվել 
ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակներ
ի նախարարու 
թյուն/ 

քարտեզ: 
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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 
1. «Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին»  ՀՀ 
օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 
բուժական, դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպ
անության հաստատություններում, 
անկախ դրանց կազմակերպական-
իրավական ձևից, գտնվող կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամ
քի մնացած երեխաները կամ 
նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք 
ունեն պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար 

  V 
<<Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
մարմինը ձեռնարկում է 
միջոցներ օրենքով 
սահմանված կարգով>> 
: 
 

Չի պահպանվել Առանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները . համաձայն որի 
<<Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
երեխաների նկատմամբ 
խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված 
կարգով>>՝ համաձայն որի 
անհրաժետ է իրազեկել կյանքի 
դժվարին իրավիճակում 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել դրույթի 
պահանջները 

1 ամիս 



 

 

 

 

անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագու
յն չափորոշիչներին` երեխաներին 
տրամադրվող ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները 
կազմակերպում են Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության լիազորած 
պետական կառավարման մարմինը 
և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խն
ամքի մնացած 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 խնամք
ի մնացած երեխաները հատուկ 
հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք 
ունեն պետական կառավարման, 

հայտնված երեխաների 
ծնողներին սոցիալական 
երաշխիքներից օգտվելու 
հնարավորությունների մասին 
 



 

 

 

 

տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից, որոնք պետք 
է նպաստեն երեխաների լիարժեք 
կենսագործունեությանը և 
զարգացմանը, ինչպես նաև 
ապահովեն նրանց 
մասնակցությունը հասարակական 
կյանքին: 
2. «Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում 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  հաշման
դամներին աշխատանքի ընդունելու 
համար քվոտաների 
և հաշմանդամների համար՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 
մասնագիտություններով 

 V 
<<Հայաստ
անի 
Հանրապե
տության 
պետական 
իշխանությ
ան և 
կառավարմ
ան 
մարմիններ
ը, 
Հայաստան
ի 
Հանրապե
տության 
տարածքու
մ գործող 
բոլոր 
կարգի 
գործատուն
երը 
հաշմանդա
մների համ
ար 
ապահովու
մ են 
սոցիալակ
ան ենթակ
առուցվածք

 Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշման-
դամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջները 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 



 

 

 

 

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: 

ի 
օբյեկտներ
ի, բնակելի, 
հասարակ
ական, 
արտադրա
կան 
շենքերի և 
կառույցներ
ի 
մատչելիու
թյան, 
հասարակ
ական 
տրանսպոր
տից և 
տրանսպոր
տային 
հաղորդակ
ցության, 
կապի և 
տեղեկատվ
ության 
միջոցների
ց, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 
անարգել 
կերպով 
օգտվելու 
պայմաննե
րի 
ստեղծումը
>>: 
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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 
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>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

1 ամիս 

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

   V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը >>: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի քաղաքա-
շինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ:    

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 



 

 

 

 

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

  V 
<< Համայնքի 
ավագանին հաստատու
մ է համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը >>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին պետք է որոշում 
ընդունի  համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերի 
վերաբերյալ    

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

1 ամիս 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 
հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
ավագանին պետք է ընդունի 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշում 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

Չեն պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի ավագանին ընդունում է 
որոշում համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 
կարգի հաստատման 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ   v Չի պահպանվել <<Տեղական Առաջարկվել է առաջնորդվել 1 ամիս 



 

 

 

 

հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

Համայնքի 
ղեկավարը  հաստատու
մ է աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
որոշում է ընդունում 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
վերաբերյալ 

օրենքով սահմանված կարգով 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 
հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
առաջարկություններ է 
ներկայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգի հաստատման 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

8. 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 >>: 

Չեն պահպանվել <<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 



 

 

 

 

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

  V 
<<Համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և 
այլ կադաստրները: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 19-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրները 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
նշյալ դրույթի պահպանման 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 

10. 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: 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

Չեն պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի,  54.1-րդ հոդվածի 1-ին և 
3-րդ մասերի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց համայնքի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու ձևավորման 
կարգը 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

11. ՀՀ պետական բյուջեի 
հիման վրա ճշտված 
դրամարկղային 
գործառնությունների 

 V  
<<Հա

մայնքի 
բյուջեի 

 Թերի է պահպանվել 
<<Բյուջետային համակարգի 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջը, 

Առաջարկվել է ապահովել 
դրույթի պահանջների 
ամբողջական կատարումը 

 
1 ամիս 



 

 

 

 

եռամսյակային կամ ամսական 
պլանների հաստատված լինելու 
առկայություն: 

 

մասին 
ավագանու 
որոշումն 
ուժի մեջ 
մտնելուց 
հետո` 
երկշաբաթյ
ա 
ժամկետում
, համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանում 
է 
համայնքի 
բյուջեի 
կատարմա
ն 
եռամսյակ
ային 
համամասն
ությունները
, 
բյուջետայի
ն 
օրենսդրու
թյամբ 
սահմանվա
ծ կարգով և 
ժամկետնե
րում 
հաստատու
մ է 
բյուջետայի
ն 
հիմնարկնե
րի 
պահպանմ
ան 

համաձայն որի համայնքի 
բյուջեի եռամսյակային համա-
մասնությունները սահմանվում 
են համայնքի ղեկավարի 
կողմից: 



 

 

 

 

ծախսերի 
նախահաշի
վները>>: 

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

 V 
Գնումների 
գործընթաց
ի 
կապակցու
թյամբ 
կազմվում 
են 
եռամսյակ
ային, 
կիսամյակ
ային և 
տարեկան 
հաշվետվու
թյուններ 

 Թերի են պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվա-
կանի փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> մասին թիվ 
168-Ն որոշման պահանջները, 
համաձայն որի գնումների 
գործընթացի կապակցությամբ 
եռամսյակային, կիսամյակային 
և տարեկան հաշվետվութ-
յունները կազմված են 
թերություններով: 

Առաջարկվել է գնման գործընթացի 
եռամսյակային, կիսամյակային և 
տարեկան հաշվետվությունները 
կազմել սահմանված կագին 
համապատասխան  

1 ամիս 

 
 
 
 
 
 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 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 



 

 

 

 

1. Համայնքի տարածքում 
պետական մշակութային 
քաղաքականության 
իրականացման նպատակով  
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
մարզպետարան է ներկայացնում 
մշակույթի ոլորտի ծրագրեր մարզի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագրում ներառելու համար: 
Ներկայացված ծրագրերը պետք է 
համահունչ լինել մշակույթի ոլորտի 
նպատակային, ռազմավարական 
ծրագերին, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության գործունեության 
ծրագրերին և գերակա 
խնդիրներին: 

  V 
Համայնքի ղեկավարը  
մարզպետարան չի 
ներկայացրել 
մշակույթի ոլորտի 
ծրագրեր մարզի 
սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրում 
ներառելու համար 

Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունք-ների 
մասին» ՀՀ օրենքի, հոդված 24-
ի, կետ 1-ին կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքիօ 
ղեկավարը Համայնքի 
ղեկավարը` 

1) ապահովում է համայնքի 
տարածքում պետական 
մշակութային 
քաղաքականության 
իրականացումը 
 

Առաջարկվել է մարզպետարան 
ներկայացնել համապատասխան 
ծրագրերը 

Մինչև 2015 թվականի հունվար 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 



 

 

 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկ
շիռը 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 հող
ային 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>>: 
 

Չի պահպանվել Հայաստանի 
Հանրապետութ-յան 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 30.12.2014 թվականը  

 
 
 

ԱՐԵՆԻԻ   
 
 

ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 
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 
որոշմամբ 
ստեղծվել են 
տարահանմ
ան 
մարմիններ, 
հաստատվել 
է 
տարահանմ
ան 
հանձնաժող
ովի 
կանոնադրու
թյունը, 

Տարահանման 
պլան չի  
մշակվել, 
քանի որ չի  

պահանջվել 

 Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 
2011թ թվա-կանի օգոստոսի 18-ի 
«Վտանգավոր տարածքից բնակչութ-
յան տարահանման կարգը սահմա-
նելու մասին» N1180-Ն  որոշման 16-
րդ կետը, համաձայն որի 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակվում է տարահանման 
պլան: 

 

առաջարկվում է մշակել  
տարահանման պլանը համա-
գործակցելով ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական վարչության հետ 

մինչև 01,06,2015թ 

2. 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 
գնահատմա
ն 
աշխատանք
ների 
կատարման 

 Չի պահպանվել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 
1351-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին 
ենթակետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարի կողմից 
հաստատվում է սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատման քարտեզ: 

Ֆինանսական հնարավորությունների 
առկայության դեպքում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն  ներկայացնել 
տեխնիկական առաջադրանք 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 
քարտեզի մշակման նպատակով 

 



 

 

 

 

հայտ է  
ներկայացվել 
ՀՀ 
արտակարգ 
իրավիճակն
երի 
նախարարու 
թյուն/ 

 
 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 
1. «Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին»  ՀՀ 
օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 
բուժական, դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպ
անության հաստատություններում, 
անկախ դրանց կազմակերպական-
իրավական ձևից, գտնվող կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամ
քի մնացած երեխաները կամ 
նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք 
ունեն պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար 

  V 
<<Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
մարմինը ձեռնարկում է 
միջոցներ օրենքով 
սահմանված կարգով>> 
: 
 

Չի պահպանվել 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 իրավիճա-
կում հայտնված երեխաների 
նկատմամբ խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմինը 
ձեռնարկում է միջոցներ 
օրենքով սահմանված կարգով 
համաձայն որի անհրաժետ է 
իրազեկել կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
երեխաների ծնողներին 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել դրույթի 
պահանջները 

1 ամիս 



 

 

 

 

անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագու
յն չափորոշիչներին` երեխաներին 
տրամադրվող ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները 
կազմակերպում են Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության լիազորած 
պետական կառավարման մարմինը 
և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խն
ամքի մնացած 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 խնամք
ի մնացած երեխաները հատուկ 
հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք 
ունեն պետական կառավարման, 

սոցիալական երաշխիքներից 
օգտվելու հնարավորությունների 
մասին 
 



 

 

 

 

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  հաշմա
նդամներին աշխատանքի 
ընդունելու համար քվոտաների 
և հաշմանդամների համար՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
միջոցառումների իրականացմամբ. 
3) հաշմանդամներին առավել 
համապատասխանող 

 V 
<<Հայաստ
անի 
Հանրապե
տության 
պետական 
իշխանությ
ան և 
կառավարմ
ան 
մարմիններ
ը, 
Հայաստան
ի 
Հանրապե
տության 
տարածքու
մ գործող 
բոլոր 
կարգի 
գործատուն
երը 
հաշմանդա
մների համ
ար 
ապահովու
մ են 
սոցիալակ
ան ենթակ
առուցվածք

 Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշման-
դամների սոցիալական պաշտ-
պանության 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 օբյեկտ-
ների, բնակելի, հասարակա-
կան, արտադրական շենքերի եւ 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական տրանսպորտից 
եւ տրանսպորտային հաղորդ-
ակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության միջոցներից, 
հանգստի եւ ժամանցի 
վայրերից անարգել կերպով 
օգտվելու պայմանների 
ստեղծումը: 
 

Առաջարկվել է թեքահարթակ 
կառուցել 

1 ամիս 



 

 

 

 

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: 

ի 
օբյեկտներ
ի, բնակելի, 
հասարակ
ական, 
արտադրա
կան 
շենքերի և 
կառույցներ
ի 
մատչելիու
թյան, 
հասարակ
ական 
տրանսպոր
տից և 
տրանսպոր
տային 
հաղորդակ
ցության, 
կապի և 
տեղեկատվ
ության 
միջոցների
ց, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 
անարգել 
կերպով 
օգտվելու 
պայմաննե
րի 
ստեղծումը
>>: 
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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 
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
ՏԻՄ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան ընդունված իր 
կանոնակարգի առկայություն: 

  V 
<< Համայնքի 
ավագանին ընդունում է 
իր կանոնակարգը ՏԻՄ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների րականաց-
ման կարգը 

Առաջարկվել է հաստատել 
ավագանու կանոնակարգը 
 

1 ամիս 



 

 

 

 

2. 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>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի քաղաքա-
շինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ:    

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

1 ամիս 

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

   V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 
համայնքը >>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
համայնքի ավագանին 
ընդունում է որոշում համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերի 
վերաբերյալ:   

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 

4. Համայնքում տեղական   V Չի պահպանվել <<Տեղական Առաջարկվել է առաջնորդվել 1 ամիս 



 

 

 

 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 
հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
ավագանին ընդունում է 
համայնքում տեղական ինքնա-
կառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
որոշում: 

օրենքով սահմանված կարգով 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի պահանջները՝ համաձայն 
որի ավագանին ընդունում է 
որոշում համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 
կարգի հաստատման 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  v 
Համայնքի 
ղեկավարը  հաստատու
մ է աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը որոշում է 
ընդունում աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

7. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 



 

 

 

 

համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին 
առաջարկություններ է ներկա-
յացնում համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության կար-
գի հաստատման վերաբերյալ: 

8. 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 >>: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի պահանջը՝ 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 

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

  V 
<<Համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և 
այլ կադաստրները: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 19-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղա-
տնտեսական և այլ կադաս-
տրները 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
նշյալ դրույթի պահպանման 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 

10. Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ հաստատված . 
համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան բյուջեի 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 

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

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 



 

 

 

 

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 ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

կետի,  54.1-րդ հոդվածի 1-ին և 
3-րդ մասերի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց համայնքի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու ձևավորման 
կարգը 

11. ՀՀ պետական բյուջեի 
հիման վրա ճշտված 
դրամարկղային 
գործառնությունների 
եռամսյակային կամ ամսական 
պլանների հաստատված լինելու 
առկայություն: 

 

 V  
<<Համայն
քի բյուջեի 
մասին 
ավագանու 
որոշումն 
ուժի մեջ 
մտնելուց 
հետո` 
երկշաբաթյ
ա 
ժամկետում
, համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանում 
է 
համայնքի 
բյուջեի 

 Թերի է պահպանվել 
<<Բյուջետային համակարգի 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարի կողմից սահմանվում 
է համայնքի բյուջեի 
եռամսյակային համամաս-
նությունները: 

Առաջարկվել է ապահովել դրույթի 
պահանջների ամբողջական 
կատարումը 

 
1 ամիս 



 

 

 

 

կատարմա
ն 
եռամսյակ
ային 
համամասն
ությունները
, 
բյուջետայի
ն 
օրենսդրու
թյամբ 
սահմանվա
ծ կարգով և 
ժամկետնե
րում 
հաստատու
մ է 
բյուջետայի
ն 
հիմնարկնե
րի 
պահպանմ
ան 
ծախսերի 
նախահաշի
վները>>: 

12. Համայնքի կողմից 
իրականացվող ծառայությունների 
դիմաց կատարվող վճարների 
դրույքաչափերի վերաբերյալ 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված որոշման 
առկայություն: 

  V 
Համայնքի  կողմից 
իրականացվող 
ծառայությունների 
դիմաց  վճարներ չեն 
սահմանվել, 
բացակայում է 
իրականացվող 
ծառայությունների 
դիմաց կատարվող 
վճարների 
դրույքաչափերի 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 19-
րդ կետի, 60-րդ հոդվածի  
պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին  համայնքի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների 
դիմաց սահմանում է վճարներ, 
գանձվող վճարների 
դրույքաչափերը, իրականաց-
նում է «Աղբահանության և 
սանիտարական 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

2015 թվականի բյուջեն 
հաստատելու ժամանակ 



 

 

 

 

վերաբերյալ ավագանու 
հաստատմանը 
ներկայացված 
որոշումը, սակայն 
ձևավավորել է ՀՈԱԿ, 
որն զբաղվում է 
աղբահանությամբ, 
սան. մաքրմամբ, 
ջրամատակարարմամբ 
և այլ ծառայությունների 
մատուցմամբ՝ միայն 
տեղական բյուջեից 
հատկացված 
սուբսիդիաների հիման 
վրա, որը ավելացնում է 
բյուջեի բեռը 

մաքրման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
նախատեսված այլ լիազորութ-
յուններ; 
 

 
 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը 

Պ
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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 



 

 

 

 

1. Համայնքի տարածքում 
պետական մշակութային 
քաղաքականության 
իրականացման նպատակով  
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
մարզպետարան է ներկայացնում 
մշակույթի ոլորտի ծրագրեր մարզի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագրում ներառելու համար: 
Ներկայացված ծրագրերը պետք է 
համահունչ լինել մշակույթի ոլորտի 
նպատակային, ռազմավարական 
ծրագերին, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության գործունեության 
ծրագրերին և գերակա 
խնդիրներին: 

  V Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի, հոդված 24-
ի, կետ 1-ին մասի պահանջը` 
համաձայն որի . համայնքի 
տարածքում պետական 
մշակութային քաղաքականութ-
յան իրականացման նպատակ-
ով  համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
մարզպետարան պետք է 
ներկայացնի մշակույթի ոլորտի 
ծրագրեր: 

Առաջարկվել է մարզպետարան 
ներկայացնել համապատասխան 
ծրագրերը 

Մինչև 2015 թվականի հունվար 

2. Հուշարձանների պահպանության 
եւ oգտագործման բնագավառում 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները հուշարձանների 
պահպանական գոտիներում հողի, 
համայնքի uեփականություն 
համարվող հուշարձան-շենքերի եւ 
շինությունների uեփականատերերի 
եւ 
oգտագործողների հետ կնքում են 
հուշարձանների պահպանության 
պայմանագիր (պարտավորագիր), 
որի մեկ oրինակը ներկայացնում են 
լիազորված մարմնին: 
 Սահմավում էՀայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի 
ապրիլի 20-ի «Պատմության և 
մշակույթի անշարժ հուշարձանների 
պետական հաշվառման, 

  V                Տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները 
հուշարձանների 
պահպանական 
գոտիներում հողի, 
համայնքի 
uեփականություն 
համարվող հուշարձան-
շենքերի եւ 
շինությունների 
uեփականատերերի եւ 
oգտագործողների հետ 
հուշարձանների 
պահպանության 
պայմանագիր չեն կնքել 

Չի պահպանվել «Պատմության 
և մշակույթի անշարժ 
հուշարձանների ու պատմական 
միջավայրի պահպանության և 
օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքի, հոդված 11-ի, թ) կետի, 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան կառավարության 2002 
թվականի ապրիլի 20-ի N 438 
որոշմամբ հաստատված  կարգի 
պահանջները` համաձայն որի  
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները հուշարձանների 
պահպանական գոտիներում 
հողի, համայնքի uեփականութ-
յուն համարվող հուշարձան-
շենքերի եւ շինությունների 
uեփականատերերի եւ 
oգտագործողների հետ կնքում 
են հուշարձանների 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթը խստագույնս պահպանելու 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվար 



 

 

 

 

ուսումնասիրման, պահպանության, 
ամրակայման, նորոգման, 
վերականգնման և օգտագործման 
կարգը հաստատելու մասին» N 438 
որոշմամբ հաստատված  կարգով: 

պահպանության պայմանագիր 
(պարտավորագիր), որի մեկ 
oրինակը ներկայացնում են 
լիազորված մարմնին: 
 

 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 
1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից 
Հայաստանի 
Հանրապետության հողային հաշվեկ
շիռը 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 հող
ային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուց հետո 
համայնքների 
ղեկավարները և 
մարզպետները 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի 
հաշվառման 
համապատասխան 

Չի պահպանվել Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան կառավարության կողմից 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան հողային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուց հետո համայնք-
ների ղեկավարները Հայաս-
տանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի 
կողմից հողերի հաշվառման 
համապատասխան գրքերում 
լրացնում են հաստատված 
տվյալները: 
 

Լրացնել հաշվառման գրքերը 
սահմանված կարգով 

Մինչև 30.12.2014 թվականը  



 

 

 

 

գրքերում լրացնում են 
հաստատված 
տվյալները>>: 
 

 
 

 
 

ՀՈՐՍ 
 

ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 



 

 

 

 

1. 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 
Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  V 
պլանը չի մշակվել 
հայտեր չեն ներկայացվել 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 10.06.2011թ.    N 
919 -Ն որոշման պահանջները, 
ՀՀ կառավարության 2011թ 
հունիսի 10-ի <<ՈՒժեղ 
երկրաշարժի դեպքում ՀՀ 
բնակչության պաշտպանության 
կազմակերպման պլանը 
հաստատելու մասին>> N919-Ն  
որոշում 7-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինն-
երը եւ կազմակերպությունների 
ղեկավարները սույն որոշման 5-
րդ կետով հաստատված 
պլանների իրականացման 
համար 12-ամսյա ժամկետում 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան արտակարգ իրավիճակ-
ների նախարարություն են 
ներկայացնում պլանների 
համակողմանի ապահովման 
մասին հայտեր: 
 

Առաջարկվել է մշակել պլանը 
սահմանված կարգով, 
առաջարկվել է ներկայացնել 
անհրաժեշտ հայտեր 

մինչև 31.05.15թ 
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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 
1. «Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին»  ՀՀ 
օրենքի՝ 
    6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 
բուժական, դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպ
անության հաստատություններում, 
անկախ դրանց կազմակերպական-
իրավական ձևից, գտնվող կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամ
քի մնացած երեխաները կամ 
նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներն իրավունք 
ունեն պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար 
անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագու
յն չափորոշիչներին` երեխաներին 
տրամադրվող ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները 
կազմակերպում են Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության լիազորած 
պետական կառավարման մարմինը 
և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խն

  V 
<<Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
նկատմամբ 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
մարմինը ձեռնարկում է 
միջոցներ օրենքով 
սահմանված կարգով>> 
: 
 

Չի պահպանվել ՙՙԱռանց 
ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասի՚՚ ՀՀ 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի . 
<<Կյանքի դժվարին իրա-
վիճակում հայտնված երեխա-
ների նկատմամբ խնամակա-
լության և հոգաբարձության 
մարմինը ձեռնարկում է 
միջոցներ օրենքով սահմանված 
կարգով>> ՝ համաձայն որի 
անհրաժետ է իրազեկել կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտն-
ված երեխաների ծնողներին 
սոցիալական երաշխիքներից 
օգտվելու հնարավորությունների 
մասին: 
 

Առաջարկվել է այսուհետ 
խստագույնս պահպանել դրույթի 
պահանջները 

1 ամիս 



 

 

 

 

ամքի մնացած 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 խնամք
ի 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 Հանրապետութ-
յունում հաշմանդամների սոցիա-
լական պաշտպանության մասին» 
ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ օրենք) 18-

 V 
<<Հայաստ
անի 
Հանրապե

 Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշման-
դամների սոցիալական պաշտ-
պանության մասին» ՀՀ օրենքի 

Առաջարկվել է թեքահարթակ 
կառուցել 

1 ամիս 



 

 

 

 

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  հաշմա
նդամներին 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 

տության 
պետական 
իշխանությ
ան և 
կառավարմ
ան 
մարմիններ
ը, 
Հայաստան
ի 
Հանրապե
տության 
տարածքու
մ գործող 
բոլոր 
կարգի 
գործատուն
երը 
հաշմանդա
մների համ
ար 
ապահովու
մ են 
սոցիալակ
ան ենթակ
առուցվածք
ի 
օբյեկտներ
ի, բնակելի, 
հասարակ
ական, 
արտադրա
կան 
շենքերի և 
կառույցներ
ի 
մատչելիու
թյան, 

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: 
 



 

 

 

 

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: 

հասարակ
ական 
տրանսպոր
տից և 
տրանսպոր
տային 
հաղորդակ
ցության, 
կապի և 
տեղեկատվ
ության 
միջոցների
ց, 
հանգստի և 
ժամանցի 
վայրերից 
անարգել 
կերպով 
օգտվելու 
պայմաննե
րի 
ստեղծումը
>>: 
 

 
 

ՏԻՄ  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 
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 

  V 
<<Համայնքի 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 



 

 

 

 

տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, 
բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի 
առաջարկած 
փոփոխությունները և 
բյուջեի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունը>>: 
 

16-րդ հոդվածի 3 կետի 
պահանջները` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 

2. 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> 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարի կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

1 ամիս 

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

   V 
<< Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, 
ինչպես նաև ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի քաղաքա-
շինական կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ:    

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
դրույթի պահանջները պահպանելու 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 



 

 

 

 

համայնքը >>: 
 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 
հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին 
ընդունում է համայնքում 
տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշում 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

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

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին ընդու-
նում է որոշում համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակ-
ցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 
կարգի հաստատման վերա-
բերյալ: 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  v 
Համայնքի 
ղեկավարը  հաստատու
մ է աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը որոշում է 
ընդունում աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
վերաբերյալ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

7. Համայնքում տեղական   V Չի պահպանվել <<Տեղական Առաջարկվել է առաջնորդվել 1 ամիս 



 

 

 

 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն: 

<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
>>: 
 

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10 
կետի, 10.1-րդ հոդվածի, 16-րդ 
հոդվածի 33 կետի, 32-րդ 
հոդվածի 10.1 կետի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
առաջարկություններ է 
ներկայացնում համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգի հաստատման 
վերաբերյալ 

օրենքով սահմանված կարգով 

8. 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 >>: 

Չի պահպանվել <<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 

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

  V 
<<Համայնքի 
ղեկավարը 
սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և 
այլ կադաստրները: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 19-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 

Առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ 
նշյալ դրույթի պահպանման 
ուղղությամբ 

Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը 



 

 

 

 

 կադաստրները 
10. 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: 

  V 
<<Համայնքի 
ավագանին 
հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին 
կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու 
ձևավորման կարգը >>: 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-
րդ կետի, 32-րդ հոդվածի 10.2 
կետի,  54.1-րդ հոդվածի 1-ին և 
3-րդ մասերի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները ու ձևավորման 
կարգը 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

1 ամիս 

11. 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 

  V 
<< Համայնքի 

բնակչության 
կենսաապահովման 
խնդիրները լուծելու 
նպատակով 
մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, 
ոռոգման, ջեռուցման, 
աղբահանության և 
սանիտարական 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 19-
րդ կետի, 60-րդ հոդվածի 
պահանջները՝ համաձայն որի 
համայնքի բնակչության 
կենսաապահովման խնդիրները 
լուծելու նպատակով մատուցվող 
ծառայությունների` 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, ոռոգման, 
ջեռուցման, աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 

Առաջարկվել է առաջնորդվել 
օրենքով սահմանված կարգով 

Մինչև 
01.01. 2015թ 



 

 

 

 

կարգով վճարների սահմանման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 

մաքրման 
կազմակերպման, 
բազմաբնակարան 
շենքերի սպասարկման 
և այլ ծառայությունների 
իրականացման համար 
համայնքն օրենքով 
սահմանված կարգով 
սահմանում է վճարներ: 

Վճարների չափը 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ 
հաստատվում է 
համայնքի ավագանու 
որոշմամբ>> 

կազմակերպման, 
բազմաբնակարան շենքերի 
սպասարկման և այլ 
ծառայությունների 
իրականացման համար 
օրենքով սահմանված կարգով 
պետք է հաստատված լինեն 
վճարներ 

 
 
 
 

 
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 

 
 

ԷՋՄԻԱԾԻՆ 
  

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպա

նված է 
Թերի է 
պահպանվ
ած 

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 ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 
   Համայնքի ավագնու 

կողմից չի որոշվել 
Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարի ներայացմամբ 

Կատարված  աշխատանքների  
մասին   



 

 

 

 

լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

կամավոր 
լիազորություների 
իրականացման կարգը 
և անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները: 

ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
յոթերորդ մասի, 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Համայնքի ավագնին որոշում է 
կամավոր լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանասական 
միջոցները: 

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

1-ամսվա 
ընթացքում  տեղեկացնել  
մարզպետարնին 

2. 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 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
համայնքում տեղական ինքնա-
կառավարմանը 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: 

3. 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 
պահանջը` համաձայն որի   
համայնքի ղեկավարի կողմից 
հաստատվում է աշխատա-
կազմի 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: 

4. 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 
պահանջը` համաձայն որի   
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերաբեր-
յալ համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է  առաջար-

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

Ժամկետ 15-օրյա: 



 

 

 

 

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

  Համայնքի ավագնու 
կողմից տեղական 
տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը 
սահմանելիս (2013 և 
2014 թվականների 
համար),   չի 
պահպանվել 
<<Տեղական տուրքերի 
և վճարների  մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
<<բգ>> և <<բդ>> 
ենթակետերի, ինչպես 
նաև 5-րդ մասի <<ա>> 
ենթակետի  դրույթները 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի <<բգ>> և <<բդ>> 
ենթակետերի, ինչպես նաև 5-րդ 
մասի <<ա>> ենթակետի  
դրույթները, համաձայն որոնց՝ 
ճարտարապետաշինարարակա
ն նախագծին համապա-
տասխան` նոր շենքերի, 
շինությունների (ներառյալ` ոչ 
հիմնական) շինարարության 
(տեղադրման) թույլտվության 
համար տեղական տուրքը 
սահմանվում է` 

հիմնական օբյեկտների 
համար` 

բգ) 1001-ից մինչև 3000 
քառակուսի մետր ընդհանուր 
մակերես ունեցող օբյեկտների 
համար՝ մինչև 50 000 դրամ,  

բդ) 3001-ից և ավելի 
քառակուսի մետր ընդհանուր 
մակերես ունեցող օբյեկտների 
համար՝ մինչև 100 000 դրամ. 

5. Համայնքի տարածքում` 
ա) բացօթյա առևտուր 

կազմակերպելու թույլտվության 
համար տեղական տուրքը 
սահմանվում է յուրաքանչյուր 
օրվա համար 0-350 դրամ՝ մեկ 
քառակուսի մետրի համար. 

Առաջարկվում է այսուհետ 
Համայնքի ավագնու կողմից 
տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը սահմանելիս 
պահպանել <<Տեղական տուրքերի 
և վճարների  մասին>> ՀՀ օրենքի 
10-րդ հոդվածի պահանջներն 
ամբողջական: 
   

 

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

  հստակ չեն հստակ չեն 
սահմանվել գնման 
առարկայի 
բնութագրերը:   

Չի պահպանվել <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի, 14-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասի, 20-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասի, ՀՀ Կառավարության 

Այսուհետ ապահովել ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
գնման գործընթացները: 
 
 

 



 

 

 

 

պահպանում: 
 

10.02.2011թ N168-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 20-րդ, 21-
րդ, 22-րդ, 24-րդ,  27-րդ , 29-րդ  
կետերի պահանջները, ինչպես 
նաև մասնակի դեպքերում 
խախտվել է նաև<<Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի և ՀՀ 
Կառավարության 10.02.2011թ 
N168-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգի 32-րդ կետի 1-ին 
երթակետի  պահանջները 
համաձայն որոնց՝ 

1. Գնումների պլանը 
հաստատվել է 
վերոհիշյալ որոշման 
պահանջների 
խախտմամբ (ՀՀ 
ֆինանսների 
նախարարի կողմից 
հաստատված կարգին 
չի 
համապատասխանում
) 

2. Գնումների պլանում, 
ըստ տեխնիկական 
բնութագրերի 
ապրանքներն 
առանձնացված չեն, 
չկա քանակական, 
գնային և գնման ձևի 
վերաբերյալ հղումներ 

3. Մինչև յուրաքանչյուր 
տարվա փետրվարի 1-
ը չի հաստատվել և 5 
աշխատանքային 
օրվա ընթացքում չի 
հրապարակվել 

 



 

 

 

 

գնումների պլանը 
եթե գնման առարկաների 
նմանատիպ խմբի 
նախահաշվային գինը չի 
գերազանցում գնումների 
բազային միավորը, ապա 
գնումը կարող է կատարվել 
բանակցային ընթացակարգով` 
առանց գնումների 
հայտարարությունը նախապես 
հրապարակելու, անկախ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի «ա» 
ենթակետի համաձայն 
հրապարակված` 
մասնակիցների հետ կնքված 
շրջանակային 
համաձայնագրերում տվյալ 
գնման առարկան ներառված 
լինելու հանգամանքից: 



 

 

 

 

Դրույթների անվանումը Պահպա
նված է 

Թերի է 
պահպանվ
ած 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
7. 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: 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
յոթերորդ մասի, 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ 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 

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

  Համայնքի ավագանու 
կողմից սահմանված չէ 
տեղական տուրքերի և 
վճարների 
դրույքաչափերը: 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 18-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի հա-
մայնքի ավագանին սահմանում 
է տեղական տուրքերի և վճար-
ների դրույքաչափերը: 
 
 
 
 
 
 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով համայնքի ավագանու 
նիստում քննարկել և  որոշել 
համայնքի տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերը: 

Կատարված  աշխատանքների  
մասին  մինչև 2014 թվականի 
դեկտեմբերի   25-ը  տեղեկացնել  
մարզպետարնին  

9. 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: 

Չի պահպանվել  <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 27-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին ընդու-
նում է որոշում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, ինչպես նաև 
նախագծային առաջա-
դրանքները հաստատելու մա-
սին: 

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: 

10. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 
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-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 

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

Կատարված  աշխատանքների  
մասին  15 օրվա 

ընթացքում  տեղեկացնել  
մարզպետարնին 



 

 

 

 

 
 

 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը:  

կանոնադրությունը:  

11. 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 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
համայնքում տեղական ինքնա-
կառավարմանը 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: 

12. 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 
պահաջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  հաստա-
տում է համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, անվա-
նումների 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: 

13. 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 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանու անդամ-
ները ավագանու կանոնա-
կարգով 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: 



 

 

 

 

Ֆերիկի 
  

ՏԻՄ բնագավառ 



 

 

 

 

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

  Համայնքի ավագանին 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 
և անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները 

Չի պահպանվել  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 իրականաց-
ման կարգը և անհրաժեշտ 
ֆինանասական միջոցները՝ 
համայնքի ղեկավարի ներկա-
յացմամբ: 

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

10 օր  

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

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

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 կանոնադր-
ությունը: 

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

10 օր  

3. 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 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 32-րդ կետի 
պահանջները, համաձայն որի  
համայնքի ավագանին 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով քննար-
կում է ՀՀ վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած 
վերահսկողության և այլ 
իրավասու պետական 

Ղեկավարվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջներով 

15 օր  



 

 

 

 

համապատասխան 
որոշում 

մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները և 
իր իրավասության 
շրջանակներում դրանց 
վերաբերյալ ընդունում որոշում: 

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

  Համայնքի ավագանին 
չի որոշել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
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 ինքնակառավար-
մանը բնակչության մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

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

15 օր  

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 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական 
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: 

15 օր  

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

 Համայնքի 
ավագանո
ւ  
նիստերի 
օրակարգ

 Թերի է պահպանվել  <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
առաջին և չորրորդ մասերի 
պահանջները, համաձայն  որի 
համայնքի ավագանու նիստերի 

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

 



 

 

 

 

 

8. 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 

  Համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 
տարեկան բյուջեի 
կառավարման 
գործնընթացներում 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունը 
ապահովվելու համար, 
չի ձևավորվել 
համայնքի ղեկավարին 

Չի պահպանվել ՏԻՄ-ի մասին 
ՀՀ օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջը՝ համաձայն  

որի համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի կառա-
վարման (կազմման, հանրային 
քննարկման, իրականացման 
(կատարման) և վերահսկման) 
գործընթացներում համայնքի 

Առաջնորդվել ՏԻՄ-ի մասին ՀՀ 
օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջներով: 

7  օր  

ը և 
որոշման 
նախագծե
րի 
նախապա
տրաստու
մը 
իրականա
ցնելիս չեն 
պահպան
վել 
օրենքով 
սահմանվ
ած 
ժամկետն
երը 

օրակարգի նախագիծը  
ձևավորում են համայնքի 
ղեկավարը և ավագանու 
անդամները աշխատակազմի 
քարտուղարի՝ նիստից 
առնվազն 10 օր առաջ 
ներկայացրած գրավոր 
հարցերից: 
Նիստերի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի որոշման 
նախագիծը և 
համապատասխան 
փաստաթղթերը նիստն սկսելւց 
առնվազն 7 օր առաջ 
տրամադրվում են ավագանու 
անդամներին 

իրականացնելիս ապահովել 
օրենքով սահմանված ժամկետների 
պահպանումը: 

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: 

 



 

 

 

 

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:  

կից խորհրդատվական 
մարմին 

բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար համայնքի 
ղեկավարի առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու որոշմամբ 
ձևավորվում է համայնքի 
ղեկավարին կից խորհր-
դակցական մարմին` աշխատա-
կազմի և համայնքային կազմա-
կերպությունների համապա-
տասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների, 
բնակիչների, փորձագետների և 
այլ շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ): 

 

 
 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ Թ/Ֆ   
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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. Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի ընդունումից 
հետո օրենքով սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկելու ավագանուն 

 Համայնքի 
ղեկավար
ի կողմից 
ընդունվա

 Թերի է պահպանվել <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի  32 հոդվածի   1-ին 
մասի  1/1  կետի պահանջը, 
համաձայն որի` համայնքի 

Այսուհետ համայնքի  ղեկավարի 
կողմից ընդունված անհատական 
ակտերը  2-օրյա    ժամկետում  
ուղարկել համայնքի ավագանու 

մշտական 



 

 

 

 

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

ծ  
անհատա
կան 
ակտերը 
չի  
ուղարկվել 
համայնքի   
ավագանո
ւ 
անդամնե
րին 

ղեկավարը <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերը 
ընդունելուց հետո երկօրյա 
ժամկետում այն ուղարկում է 
համայնքի ավագանու անդամ-
ներին: 

անդամներին  

2. 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 պահանջը, համաձայն 
որի` համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատում է աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ  
հաստատել աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 

20 օր 

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

  Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետի պահանջը, համաձայն 
որի` համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>>  ՀՀ օրենքով սահման-
ված կարգով առաջարկություն է  
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն համայնքում տեղա-
կան ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

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

15  օր 

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

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

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2 կետի պահանջը, համաձայն 
որի` համայնքի ղեկավարը 
<<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով առաջար-
կություն է ներկայացնում  
համայնքի ավագանուն համայնքի 

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

15 օր 



 

 

 

 

առկայություն: ձևավորման կարգը 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանուն 
չի ներկայացվել 
առաջարկություն 

ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհր-
դակցական մարմինների 
քանակը, անվանումները և 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
մասին  
 

5. 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 
ապահովվելու համար, 
չի ձևավորվել 
համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդատվական 
մարմին 

Չի պահպանվել ՏԻՄ-ի մասին 
ՀՀ օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջ՝ 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): 

Առաջնորդվել ՏԻՄ-ի մասին ՀՀ 
օրենքի 54.1 հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջներով: 

7  օր  



 

 

 

 

 

ՏԱԼՎՈՐԻԿ   
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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 
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի առկայություն: 

  Համայնքի ավագանու 
կողմից չի հաստատվել 
համայնքի զարգացման 
ծրագիրը 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 2-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով հաստատում է 
համայնքի զարգացմնան ծրա-
գիրը: 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին մշակել և համայնքի 
համայանքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի զարգացման ծրագիրը 

20 օր  

2. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի բյուջեի 
կատարման 2011,2012, 
2013 տարեկան 
հաշվետվությունները 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված կարգով հաստա-
տում է համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Ղեկավարվել <<ՏԻՄ մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
3-րդ կետի պահանջներով: 

10 օր  

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

  Համայնքի ավագանին 
կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 
և անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցները 

Պահպանված չէ ՀՀ <<ՏԻՄ >> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված կարգով որոշում է  
կամավոր լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանասական 

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

10 օր  



 

 

 

 

միջոցները՝ համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

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

  Համայնքի ավագանին 
որոշում չի կայացրել  
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 
վերաբերյալ 

Պահպանված չէ <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 8-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով որոշում է  
համայնքի ղեկավարի վարձա-
տրության չափը 

Համայնքի ղեկավարին որոշման 
նախագիծ ներկայացնել համայնքի 
ավագանուն համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափի 
վերաբերյալ 

20 օր 

5. 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 
առաջարկությամբ 
որոշում չի կայացրել 
համայնքի 
սեփականություն 
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 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 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 

Ղեկավարվելվ <<ՏԻՄ մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջներով:  

10 օր  



 

 

 

 

գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, 
մակերեսը, նպատակային 
նշանակությունը, հողատեսքը, 
գործառնական նշանակությունը 

6. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

 Համայնք
ի 
ավագան
ին չի 
հաստա
տել 
համայնք
ի 
ղեկավա
րի 
աշխատ
ակազմի 
կանոնա
դրություն
ը 

 Թերի է պահպանվել ՏԻՄ-ի 
մասին ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված կարգով համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ 
որոշում է ընդունում աշխա-
տակազմի կանոնադրությունը 
հաստատելու վերաբերյալ 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
աշխատակազմի 
կանոնադրությունը հաստատելու 
վերաբերյալ որոշման նախագիծ 

10 օր  

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

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 

ՉԻ պահպանվել <ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հեդվածի առաջին 
մասի 28-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված 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: 

10 օր  

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

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Չի պահպանվել <ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 29-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով հաստատում է 
համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 
 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ղեկավարվելով ՏԻՄ-ի 
մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ մասի 
պահանջներով համայնքի 
սեփականություն համարվող գույքը 
ենթարկել ամենամյա պարտադիր 
գույքագրման և ներկայացնել 
ավագանու հաստատմանը 

20 օր  



 

 

 

 

 
9. 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 
համապատասխան 
որոշում 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 32-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով քննարկում է ՀՀ 
վերահսկիչ պալատի իրակա-
նացրած վերահսկողության և 
այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները և 
իր իրավասության շրջանակ-
ներում դրանց վերաբերյալ 
ընդունում որոշում: 
 
 
 
 

Ղեկավարվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջներով 

15 օր  

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

  Համայնքի ավագանին 
չի որոշել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակչության 
մասնակցության կարգը 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 33-րդ կետի ահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով քննարկում և 
որոշում է կայացնում  համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակչության մաս-
նակցության կարգը հաստա-
տելու վերաբերյալ: 

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

15 օր  

11. 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 

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

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

15 օր  



 

 

 

 

մարմինների քանակի 
անվանումների և 
ձևավորման կարգը: 

տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակ-
ցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման 
կարգը հաստատելու վերա-
բերյալ: 

քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

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

 Համայնքի 
ավագանո
ւ  
նիստերի 
օրակարգ
ը և 
որոշման 
նախագծե
րի 
նախապա
տրաստու
մը 
իրականա
ցնելիս չեն 
պահպան
վել 
օրենքով 
սահմանվ
ած 
ժամկետն
երը 

 Թերի է պահպանվել  <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
առաջին և չորրորդ մասերի 
պահանջը՝ համաձայն  որի 
համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը  
ձևավորում են համայնքի 
ղեկավարը և ավագանու 
անդամները աշխատակազմի 
քարտուղարի նիստից առնվազն 
10 օր առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից: 
Նիստերի օրակարգի 
նախագիծը, դրանում 
ընդգրկված հարցերի որոշման 
նախագիծը և համապա-
տասխան փաստաթղթերը 
նիստն սկսելւց առնվազն 7 օր 
առաջ տրամադրվում են 
ավագանու անդամներին 

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

20 օր  

13. 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 պահանջը՝ 
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: 

20 օր  



 

 

 

 

14. Համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի և համայնքային 
բյուջետային հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
կառուցվածքները և 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակն ու պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

  Չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
կանոնադրությունը 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի  1-ին մասի  
26 կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի ղեկավարի ներկայ-
ացմամբ որոշում է ընդունեւմ 
աշխատակազմի կանոնա-
դրությունը հաստատելու վերա-
բերյալ: 

Համայնքի ավագանու նիստում 
ավագանու հաստատամանը 
ներկայացնել աշխատակազմի 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու վերաբերյալ որոշման 
նախագիծ 

20 օր  

15. 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: 

 համայնքի 
ղեկավար
ի կողմից 
ընդունվա
ծ  
անհատա
կան 
ակտերը 
չի  
ուղարկվել 
համայնքի   
ավագանո
ւ 
անդամնե
րին 

 Թերի է պահպանվել <<ՏԻՄ>> 
ՀՀ օրենքի  32 հոդվածի   1-ին 
մասի  1/1  կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` համայնքի 
ղեկավարը օրենքով սահման-
ված կարգով համայնքի 
ղեկավարի անհատական 
ակտերը ընդունելուց հետո 
երկօրյա ժամկետում այն 
ուղարկում է համայնքի 
ավագանու անդամներին 

Այսուհետ համայնքի  ղեկավարի 
կողմից ընդունված անհատական 
ակտերը  2-օրյա    ժամկետում  
ուղարկել համայնքի ավագանու 
անդամներին  

մշտական 

16. 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 պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատում է աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ  
հաստատել աշխատակազմի 
գործավարության  կարգը 

20 օր 

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

  համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
օրենքով սահմանված կարգով 
առաջարկություն է  ներկայաց-

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

15  օր 



 

 

 

 

առկայություն: ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն 

նում համայնքի ավագանուն 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 

18 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 <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի   1-ին  մասի 
10.2 կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի` համայնքի ղեկավարը 
օրենքով սահմանված կարգով 
առաջարկություն է ներկայացնում  
համայնքի ավագանուն համայնքի 
ղեկավարին կից համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող խորհրդակ-
ցական մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման 
կարգը հաստատելու մասին  
 

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

15 օր 



 

 

 

 

19. Ամենամյա պարտադիր 
գույքագրման վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Համայնքի ավագանու 
կողմից չի հաստատվել 
համայնքի 
սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 16-իդ հոդվածի 1-ին 
մասի 29-րդ կետի պահանջ-
ները, համաձայն որի` համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված  կարգով հաստատում է 
համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը: 

Համայնքի ավագանու նիստում 
ավագանու հաստատամանը 
ներկայացնել համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը 

15օր 

 

 
 
 
 
 

ԽԱՆՋՅԱՆ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 



 

 

 

 

Դրույթների անվանումը Պահպա
նված է 

Թերի է 
պահպանվ

ած 

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 ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի առկայություն: 

 Համայնքի 
քառամյա 
զարգացման 
ծրագրում չի 
ներառվել 
համայնքի 
տարածակա
ն 
զարգացումը 
սահմանող 
քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթղթ
երի 
մշակման, 
կամ դրանց 
փոփոխման 
/լրացման/ 
մասին 
դրույթները 

- Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 2-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին օրենքով սահման-
ված կարգով հաստատում է 
համայնքի զարգացմնան ծրա-
գիրը: 

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 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը 
և չի հատկացրել 
անհրաժեշտ 
ֆինանասական 
միջոցներ: 
 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված կարգով հաստա-
տում է համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

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

Կատարված աշխատանքների 
մասին  30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

3. Համայնքի ղեկավարի ներկա-
յացրած` բյուջետային հիմնարկների 
և ոչ առևտրային կազմակերպութ-

  Թեկնածուներին 
համաձայնություն 
տալու որոշումները 

Չի պահպանվել ՀՀ <<ՏԻՄ >> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 

Ավագանու արտահերթ նիստում 
քննարկել խախտումը և կայացնել 
համապատասխան որոշում:  

Կատարված աշխատանքների 
մասին  10 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 



 

 

 

 

յունների ղեկավարների թեկնա-
ծուներին համաձայնություն տալու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

բացակայում են:        պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված կարգով որոշում է  
կամավոր լիազորություների 
իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանասական 
միջոցները՝ համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ: 

 

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: 

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

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

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
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. 

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 

6. Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության հաստատման 

  Համայնքի ավագանին 
չի հաստատել 

Չի պահպանվել ՏԻՄ մասին ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հեդվածի առաջին 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին կազմել համայնքի 

Կատարված աշխատանքների 
մասին 15 օրյա ժամկետում 



 

 

 

 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

մասի 28-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական կանոնա-
դրությունը, ինչպես նաև սույն 
օրենքի 37-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն փաստա-
թղթերը, որոնց պատվիրատուն 
է համայնքը. 

քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և այն 
հաստատելու մասին համայնքի 
ավագանու որոշման նախագիծը 
ներկայացնել համայնքի ավագանու 
հաստատմանը: 

տեղեկացնել մարզպետարան 

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

  Բացակայում է 
համապատասխան 
որոշումը և կարգը:  

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և 
կայացնել համապատասխան 
որոշում: 

Կատարված աշխատանքների 
մասին  30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

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

  Բացակայում է 
համապատասխան 
որոշումը և կարգը: 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 34-րդ 
կետի պահաջը՝ 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 

- - Համայնքի ավագանու 
անդամները չեն 
անդամակցել 
ավագանու որևէ 
մշտական 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> 
մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3.1 կետի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու անդամը 

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

Կատարված աշխատանքների 
մասին  45 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 



 

 

 

 

նիստերին մասնակցությունը:  հանձնաժողովի: պարտավոր է` ավագանու 
կանոնակարգով սահմանված 
կարգով անդամակցել 
ավագանու որևէ մշտական 
հանձնաժողովի հետ, 
մասնակցել դրա նիստերին. 
  

հանձնաժողովի: 

10. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի 
առկայություն: 

  չի հաստատվել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի  32 հոդվածի  1-ի մասի 
3 կետը համաձայն որի համայն-
քի ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը. 

Մշակել և հաստատել 
աշխատակազմի գործավարության 
կարգը 

Կատարված աշխատանքների 
մասին  7 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

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

  համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետը,  համաձայն որի՝ 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայա-
ցնում համայնքի ավագանուն` 
համայնքում տեղական ինքնա-
կառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաս-
տատելու վերաբերյալ. 

Համայնքի ավագանուն ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
վերաբերյալ  

Կատարված աշխատանքների 
մասին  30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

12. 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 <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի   1-ին  
մասի 10.2 կետը`  համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայա-
ցնում համայնքի ավագանուն` 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասա-
րակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակը, անվանումներն ու 
ձևավորման կարգը հաստա-
տելու 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 

13. Համայնքի քաղաքաշինական,   համայնքի Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>>  ՀՀ Սահմանված կարգով վարել Կատարված աշխատանքների 



 

 

 

 

բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով սահմանված 
կարգով վարում: 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ   
կադաստրների վարում 
չի իրականացվել 

օրենքի 32 հոդվածի   1-ին մասի 
19 կետը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը օրենքով 
կամ ՀՀ կառավարության 
սահմանած կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
բնապահպանական, գյուղա-
տնտեսական և այլ կադաս-
տրներ. 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական կադաստրները 

մասին  15 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

 
 
 

 
 
 

 

ԱՐՏԻՄԵՏ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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

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

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
յոթերորդ մասի, 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ 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: 

Չի պահպանվել <ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 10-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի ավագանին 
որոշում է կայացնում միջ-
համայնքային միավորումներ 
ձևավորելու մասին, ինչպես նաև 
առաջարկություն է ներկա-
յացնում 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 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

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

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 27-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի 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 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Չի պահպանվել <ՏԻՄ մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հեդվածի 
առաջին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես 
նաև սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ 
կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 

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 



 

 

 

 

փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը. 

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

  Բացակայում է 
համապատասխան 
որոշումը և կարգը:  

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և 
կայացնել համապատասխան 
որոշում: 

Կատարված աշխատանքների 
մասին  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 
համապատասխան 
որոշումը և կարգը: 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 34-րդ 
կետի պահաջը 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: 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 3.1 կետի պահանջները, 
այն է՝ Համայնքի ավագանու 
անդամը պարտավոր է ավա-
գանու կանոնակարգով սահ-
մանված 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 



 

 

 

 

 
 
 

 
ՏԱՐՈՆԻԿ 

  
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած 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 
1. համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ կամավոր 
լիազորությունների իրականացման 
կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ որոշման 
առկայություն: 

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

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
յոթերորդ մասի, 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ 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: 

Չի պահպանվել  <ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 10-րդ կետի պահանը 
համաձայն որի ավագանին՝ 
որոշում է կայացնում միջհա-
մայնքային միավորումներ 
ձևավորելու մասին, ինչպես նաև 
առաջարկություն է ներկա-
յացնում 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 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

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

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 27-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի ավագանին 
որոշում է ընդունում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց փոփո-
խությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանք-
ները հաստատելու մասին` 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան 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 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը: 

Չի պահպանվել <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 
համապատասխան 
որոշումը և կարգը:  

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ 
մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնա-
կառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ. 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու նիստում քննարկել և 
կայացնել համապատասխան 
որոշում: 

Կատարված աշխատանքների 
մասին  30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

6. Համայնքի ղեկավարին կից,   Բացակայում է Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ Առաջարկվում է համայնքի Կատարված աշխատանքների 



 

 

 

 

 
 

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

  համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն չի 
ներկայացվել  
առաջարկություն 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>> ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի  1-ին մասի  
10.1 կետը,  համաձայն որի՝ 
համայնքի ղեկավարը առաջա-
րկություն է ներկայացնում հա-
մայնքի ավագանուն` համա-
յնքում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստա-
տելու վերաբերյալ 

Համայնքի ավագանուն ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների  մասնակցության  
վերաբերյալ  

Կատարված աշխատանքների 
մասին  30 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

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

  համայնքի ղեկավարին 
կից համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող 

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի  1-ին  մասի 
10.2 կետը`  համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը առաջար-
կություն է ներկայացնում 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
առաջարկություն` համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 

Կատարված աշխատանքների 
մասին  15 օրյա ժամկետում 
տեղեկացնել մարզպետարան 

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

համապատասխան 
որոշումը և կարգը: 

մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 34-րդ 
կետի պահաջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննա-
րկում և որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում հասա-
րակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների 
քանակի, անվանումների ու 
ձևավորման կարգը հաստա-
տելու վերաբերյալ: 

ավագանու նիստում քննարկել և 
կայացնել համապատասխան 
որոշում: 

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: 

Չի պահպանվել  <<ՏԻՄ >> ՀՀ 
օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 3.1 կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի Համայնքի 
ավագանու անդամը պարտա-
վոր է` ավագանու կանոնա-
կարգով 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 



 

 

 

 

ձևավորման կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի 
ավագանուն ներկայացված 
առաջարկության առկայություն: 

խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումները և 
ձևավորման կարգը 
հաստատելու մասին 
համայնքի ավագանուն 
չի ներկայացվել 
առաջարկություն 

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

մարմինների քանակը, 
անվանումները և ձևավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

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

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

Չի պահպանվել <<ՏԻՄ>>  ՀՀ 
օրենքի 32 հոդվածի   1-ին մասի 
19 կետը` համաձայն որի 
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 

 
 

             

ՀՀ ԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 
 

ԱՐևՇԱՏ  
 

ԱԻՆ 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 
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 

Պահպանվա
ծ է 
մասնակիոր
են 

  
: 

Չի պահպանվել «Քաղա-
քացիական պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ 
հոդվածի «ե» կետի  պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ ստեղ-
ծվում է համայնքային քաղա-
քացիական պաշտպանության 
ծառայություններ: Քաղաքացի-
ական պաշտպանության 
համայնքային ծառայությունների 
կանոնադրությունները հաս-
տատված չեն: 

Սահմանված  կարգով  հաստատել 
համայնքային ծառայությունների 
կանոնադրությունները 

Ժամկետ՝ 20 օր 

 

 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները վերացնելու 

ատակով 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 
 

  պահպանված չէ Չի պահպանվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 20-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ որոշում է 
կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին, որում պետք է նշվեն 
օգտագործման տրամադրման 
կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման 
դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը եւ վճարի չափը, 
ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
սակարկությունների դեպքում` 
մեկնարկային գինը: 
Համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասն 
օտարելու դեպքում համայնքի 
ավագանու որոշման մեջ պետք 
է նշվեն նաեւ հողամասի 
գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, 

առաջարկվում է համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող 
գյուղատնտեսական նշանակության 
հողամասերի օգտագործման 
տրամադրման հարցը ներկայացնել 
համայնքի ավագանու քննարկմանը  

մեկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

մակերեսը, նպատակային 
նշանակությունը, հողատեսքը, 
գործառնական նշանակությունը 
    

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

 
 

 պահպանված չէ Չի պահպանվել ՀՀ 
հողային օրենսգրքի 76 
հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը 
համաջայն որի Պետության եւ 
համայնքների 
սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվում են 
մրցույթով: 

 
Համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող  հողամասերը 
վարձակալությանիրավունքով 
տրամադրել օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` մրցույթով 

 
 
երկամսյա ժամկետում 

 
 

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված խախտումների 
վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները վերացնելու 

ատակով սահմանված ժամկետները 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատելու վերաբերյալ 

  Չի պահպանվել Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 27-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
ընդունում համայնքի քաղաքա-
շինական ծրագրային փաստա-
թղթերը, դրանց փոփոխութ-
յունները, ինչպես նաեւ 
նախագծման 

Համայնքի ավագանու որոշմամբ 
հաստատել համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը, դրանց 
փոփոխությունները, ինչպես 
նաև նախագծման 
առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի 

ընթացքում 



 

 

 

 

համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` 
"Քաղաքաշինության մասին" 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով : 

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

Համայնքի 
ղեկավ
արի 
որոշմա
մբ է 
հաստա
տվել 

 Չի պահպանվել Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 28-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
քաղաքաշինական կանոնա-
դրությունը, ինչպես նաեւ սույն 
օրենքի 37-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 3-րդ կետով սահմանված 
քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց պատ-
վիրատուն է համայնքը 
  

Համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը հաստատել 
համայնքի ավագանու 
որոշումամբ: 

տարվա ընթացքում 

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: 

  պահպանված է Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 11-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը կնքում է 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան կամ այլ պետությունների 
համայնքների հետ համա-
գործակցության մասին 
պայմանագրերը, դրանք 
ներկայացնում է համայնքի 
ավագանու վավերացմանը: 
Միջհամայնքային միավորում 
ստեղծելու, ինչպես նաեւ 
համայնքների հիմնադրած 
միություններին անդամակցելու 
եւ դրանց անդամավճարները 
մուծելու մասին որոշման 
նախագծերը ներկայացնում է 
ավագանու հաստատմանը: 

Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի 
ընդունումից հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա 
ժամկետում ուղարկել 

ավագանու անդամներին 

այսուհետ 



 

 

 

 

 
 
 

 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
1. 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) է ներկայացված լինելու 
առկայությունը: 
 
 

  ճանապարհային 
նշաններով 
կահավորման 
տարատեղման 
սխեմաները և առկա 
նշանների սխեմաները 
բացակայում են 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի ի 131 -րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան կառավարության սահման-
ած կարգով կազմում եւ 
Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ավտոմոբիլային ճանապա-
րհների անվանացանկում 
ընդգրկված ճանապարհների 
մաս հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների մասով) եւ 
կայացնում է որոշումներ` այդ 
սխեմային համապատասխան 
անվտանգ երթեւեկության 
կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման 
սխեման: 

Մեկանսյա ժամկետ 



 

 

 

 

տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ` 
երթեւեկության 
անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական 
լիազոր մարմնի հետ: 
  

 
 

 
 
 
 

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 
 

ԱՐՓՈՒՆՔ  
 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
   
 

2. Օրենքով սահմանված ժամկետում  Թերի  Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ Այսուհետ բյուջեի կատարման  

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

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 ղեկավարի 
վարձատրության չափի վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  v Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի ի 8-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  որոշում 
է համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը: 
 

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավա-
րին համայնքի ավա-գանու 
հաստատ-մանը ներկայացնել 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը 

2015թ. բյուջեի հաստատելուց 
առաջ հաստատել հ/ղ 
վարձատրության չափը, որից հետո 
հաստատել աշխատակազմի 
աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաստիքը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը 



 

 

 

 

համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված լինելու առկայությունը:  
 

 է 
պա
հպ
անվ
ած 

օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 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 

  
 

տարեկան հաշվետվությունը 
ներկայացնել ավագանու 
քննարկմանը 

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

  V Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
   

Այսուհետ հարկեր և 
տուրքեր չվճարողների 
նկատմամբ կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 
 

 
ԱՎԱԶԱՆ   

 
ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պա

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Թերի 
 է 

պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
տեղական հարկերի, տուրքերի 
եւ վճարների` օրենքով 
սահմանված տեսակներն ու 
դրույքաչափերը սահմանելու 
վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը ներկայացնում է 
ավագանու հաստատմանը 
 

Այսուհետ ներկայացնել ավագանու 
քննարկմանը և 
հաստատմանը 

 

4. տեղական հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով սահմանված 

 Թերի է 
պա
հպ

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 

 

հպ
անվ
ած 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

սահմանված ժամկետները 

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի սեփականո-թյան 
ամենամյա գույքագրման փաստա-
թղթերը օրենքով սահմանված 
կարգով հաստատելու վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքա-
գրման փաստաթղթերը 
 

Առաջարկվել է հ/ղ-ին մեկ ամսյա 
ժամկե-տում ավարտել հա-մայնքի 
սեփականու-թյան գույքագրումը և 
ներկայացնել համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

Մեկ ամսյա ժամկե-տում կատարել 
գույքագրումը, և փաստաթղթերը 
ներկայացնել համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 33-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին  
քննարկում և որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ 
 

Առաջարկվել է հ/ղ-ին մեկ ամսյա 
ժամկե-տում ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
տեղական ինքնակա-ռավարմանը 
բնակչության մասնակցության 
կարգի հաստատումը 

Մեկ ամսյա ժամկե-տում կազմել և 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակչության 
մասնակցության կարգը 



 

 

 

 

կարգով համապատասխան 
միջոցների կիրառման առկայություն: 

անվ
ած 

համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

սահմանված միջոցներ 

 
 

 
ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ   

 
ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվ

ած է 
Թերի է 

պա
հպ
անվ
ած 

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 ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի առկայություն: 

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի ի 2-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստ-
ատում է համայնքի զարգաց-
ման ծրագիրը: 
 

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավա-
րին  մեկ ամսյա ժամկետում 
կատարել և ավագանու 
հաստատմանը ներ-կայացնել 
համայնքի զարգացման ծրագիրը 

Մեկ ամսյա ժամկետում հաստատել 
համայնքի զարգացման 
ծրագիրը 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի ի 18-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին օրենքով 
սահմանված դեպքերում սահ-
մանում է տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների տեսակ-

Առաջարկվել է հ/ղեկավարին մինչև 
բյուջեի հաստատելը, հաստատել 
2015թ համար սահմանված 
տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների չափը 

Մինչև 2015թ բյուջեի հաստատելը, 
հաստատել տեղական 
հարկերի, տուրքերի 
դրույքաչափերը 



 

 

 

 

ներն ու դրույքաչափերը: 
  

3. 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 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի ի 15-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին իր 
որոշմամբ համաձայնություն է 
տալիս համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած` բյուջետային 
հիմնարկների եւ ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների թեկնածուներին: 
 

Առաջարկվել է համայնքի 
ղեկավարին մեկ ամսյա 
ժամկետում կատարել 
համայնքային նշանակության 
փողոցների անվանակոչում 

Մեկ ամսյա ժամկետում կատարել և 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքային 
նշանակության փողոցների 
անվանակոչման վերաբերյալ 
փաստաթղթերը 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 
 

ԿԱԽԱԿՆ   
  

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

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 ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության 
առկայություն: 

 
 

 Պահպանված չէ Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
բյուջեն, բյուջեի` համայնքի 
ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները եւ բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավա-
րին ավագանու հաս-տատմանը 
ներկա-յացնել համայնքի բյուջեի 
տարեկան հաշվետվությունը 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
2013թ. բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 

2. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  
 

 Թերի 
 է 

պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը կազմում 
եւ համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքի բյուջեի նախագիծը, 
դրանում առաջարկվող փոփո-
խություններն ու ապահովում է 
բյուջեի կատարումը, որի 
վերաբերյալ եռամսյա հաղոր-
դումներ և տարեկան հաշվե-
տվություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն 
 
 

Այսուհետ բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
ներկայացնել ավագանու 
քննարկմանը 

 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 



 

 

 

 

 
 

ՆՈՐԱԲԱԿ    

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ   

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվ

ած է 
Թերի է 

պա
հպ
անվ
ած 

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. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի ղեկավարի 
որոշման առկայություն: 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 16-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
սահմանում է շենքերի եւ 
շինությունների համարա-
կալումը: 
 

Առաջարկվել է համայնքի 
ղեկավարին մեկ ամսյա ժամկետում 
կազմակերպել համայնքի շենքերի 
ու շինությունների համարակալումը 

Մեկ ամսյա ժամկե-տում ավարտել 
համայնքի շենքերի ու 
շինությունների համարակալումը 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 
 

 



 

 

 

 

ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ  
   

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանվ
ած է 

Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

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 ղեկավարի 
վարձատրության չափի վերաբերյալ 
համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
համայնքի ղեկավարի վարձա-
տրության չափը 
 

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավա-
րին համայնքի ավա-գանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը, որից հետո 
հաստատել աշխատակազմի 
հաստիքացուցակը 

Մինչև նոր հաստիքացուցակի 
հաստատելը  հաստատել հ/ղ 
վարձատրության չափը՝ համայնքի 
ավագանու որոշմամբ 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 
11-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին ընդու-
նում է կանոնակարգ, որը 
կարգավորում է ավագանու 
գործունեությունը, նիստերի 
նախապատրաստումը և անց-
կացումը: Ավագանու նիստերն 
անցկացվում են ոչ պակաս, քան 
երկու ամիսը մեկ անգամ: 
Ավագանին կարող է անցկացնել 
արտահերթ նիստեր 
 

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավա-
րին ավագանու նիստ գումարել ոչ 
պակաս քան երկու ամիսը մեկ 
անգամ 

Համայնքի ավագանու նիստ 
գումարել ոչ պակաս  երկու ամիսը 
մեկ անգամ 

3. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի ղեկավարի 

 Թերի է 
պա
հպ
անվ

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 16-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին մեկ ամսյա ժամկե-
տում համայնքում կատարել 
շենքերի և շինությունների 

Մեկ ամսյա ժամկե-տում կատարել 
շենքերի և շինությունների 
համարակալում 



 

 

 

 

որոշման առկայություն: ած սահմանում է շենքերի եւ 
շինությունների համարա-
կալումը: 
 

համարակալում 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 
 

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 
1. 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 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել <<ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
թիվ 286 որոշում>> 44-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
/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 



 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ    
 

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված 
է 

Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

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. Համայնքային նշանակության 
փողոցների, պողոտաների, 

 Թերի է 
պա

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 21-րդ 

Առաջարկվել է համայնքի 
ղեկավարին 2 ամսյա ժամկետում 

2 ամսյա ժամկետում ավարտել 
համայնքային նշանակության 



 

 

 

 

հրապարակների, զբոսայգիների, 
համայնքային ենթակայության 
կրթական, մշակութային և այլ 
հիմնարկների ու կազմա-
կերպությունների անվանման և 
վերանվանման վերաբերյալ համայնքի 
ավագանու որոշման առկայություն: 

հպ
անվ
ած 

կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կայացնում համայնքային 
նշանակության փողոցների, 
պողոտաների, հրապարակ-
ների, զբոսայգիների, համայ-
նքային ենթակայության կրթա-
կան, մշակութային եւ այլ 
հիմնարկների ու կազմակեր-
պությունների անվանման եւ 
վերանվանման վերաբերյալ 
 

կատարել համայնքային 
նշանակության փողոցների, 
համայնքային ենթակայության 
կրթամշակութային հիմնարկների 
անվանումները 

փողոցների, համայնքային 
ենթակայության կրթամշակութային 
հիմնարկների անվանումները 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը 

Առաջարկվել է հ/ղ-ին մեկ ամսյա 
ժամկե-տում ավարտել հա-մայնքի 
սեփականու-թյան ամենամյա 
գույքագրումը և փաստաթղթերը 
ներկայացնել համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

Մեկ ամսյա ժամկե-տում ավարտել 
գույքագրումը, և փաստաթղթերը 
ներկայացնել համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 

3. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի ղեկավարի 
որոշման առկայություն: 

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 16-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը սահմա-
նում է շենքերի և շինությունների 
համարակալումը: 

Առաջարկվել է համայնքի 
ղեկավարին երկու ամսվա 
ընթացքում կազմակերպել շենքերի 
և շինությունների համարակալում 

Երկու ամսվա ընթացքում ավարտել 
շենքերի ու շինությունների 
համարակալումը 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 

 
 



 

 

 

 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 
 
 

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 
1. 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: 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել <<ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
թիվ 286 որոշում>> 44-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
/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 



 

 

 

 

 
2. Մրցութային հանձնա-ժողովներն 
ստեղծվում են համայնքի ղեկավարի 
գլխա-վորությամբ, որոնց կազմում 
ընդգրկվում են համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի համապատասխան 
մասնա-գետներ, ավագանու 
անդամներ և համապատասխան 
մարզպե-տարանի ներկայացուցիչներ: 
 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել <<ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
թիվ 286 որոշում,49-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում ընդգրկվում են 
մարզպետարանի ներկա-
յացուցիչներ: 

Մրցութային հանձնաժողովի 
կազմում ներգրավել 
մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

Մեկ ամիս 

 
 
 

        ԶՈՎԱԲԵՐ    
 

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված 
է 

Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 
սահմանված ժամկետները 

1. Շենքերի և շինությունների 
համարակալման սահմանման 
վերաբերյալ  օրենքով սահմանված 
կարգով համայնքի ղեկավարի 
որոշման առկայություն: 

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 32-րդ հոդվածի 16-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը սահմա-
նում է շենքերի և շինությունների 
համարակալումը: 

Առաջարկվել է հ/ղ մեկ ամսյա 
ժամկետում կազմակերպել և 
անցկացնմել համայնքի 
շենքերի ու շինությունների 
համարակալում 

մեկ ամսյա ժամկետում համայնքում 
կատարել 
շենքերի ու շինությունների 
համարակալում 

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

 Թերի է 
պա
հպ
անվ
ած 

 Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը տեղա-
կան հարկերը, տուրքերը և 

Այսուհետ հարկեր և տուրքեր 
չվճարողների նկատմամբ 
կիրառել օրենքով 
սահմանված միջոցներ 

 



 

 

 

 

վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ օրենքով սահման-
ված կարգով կիրառում է 
համապատասխան միջոցներ: 
 

 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 

1. 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 

 Թերի է 
պահպան
ված 

 Չի պահպանվել <<ՀՀ 
կառավարության 12.04.2001թ. 
թիվ 286 որոշում>> 44-րդ կետի 
պանաջը համաձայն որի հողերը 
վարձակալության են տրամա-
դրվում մրցույթով: Մրցույթների 
անցկացման փաթեթում ներառ-
վում են ինչպես վարձա-
կալության իրավունքի տրամա-
դրման պայմանագրի նախա-
գիծը, այնպես էլ մրցույթով 
տրամադրվող հողամասի հատ-
ակագծի նախագիծը՝ որպես 
պայմանագրի նախագծի հավ+-
ելված: 

Տրվում է ցուցում սահմանված 
կարգով տալ հայտարարություն 

Մեկ ամիս 



 

 

 

 

Հանրապետության կառավարության 
սահմանած ժամկետներով 
երկարացվելու դեպքում: 
 

 
 
 
 

 
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

 
ԱՉԱՋՈՒՐ 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 
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. Առևտրի օբյեկտներում 
սննդամթերքի և ոչ պարենային 
ապրանքների, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վաճառքը պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում 

 v  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ հոդվածի 
2-րդ կետի պահանջները` 
համաձայն որոնց առևտրի 
օբյեկտներում սննդամթերքի և 
ոչ պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև գյուղատնտե-
սական արտադրանքի վաճա-
ռքը պետք է կատարվի ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

1 ամիս 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 



 

 

 

 

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 սենյակներով: 

 v  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդ գլխի 4-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
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 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 

3. Ապրանքը վաճառքի հանելուց 
առաջ առաջարկվող ապրանքի որակի 
ստուգումն ըստ արտաքին 
հատկանիշների. 
 
սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող 
առևտրի օբյեկտի աշխատողների 
աշխատանքային արտահագուստի 
կրումը ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան: 

v  
 
v 

 Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդ գլխի 6-րդ 
հոդվածի 1-ին  կետի ե/ 
ենթակետի պահանջները` 
համաձայն որոնց սննդամթերքի 
վաճառքով զբաղվող առևտրի 
օբյեկտի աշխատողները պետք 
է կրեն աշխատանքային 
արտահագուստներ: 

 
 
 
 
Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

 
 
 
 
10 օր 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 

4. ՀՀ օրենքի պահանջների 
համաձայն վաճառողը պետք է ունենա 
ճաշացուցակ, որը ներկայացվում է 
սպառողին (գնորդին):  
Ճաշացուցակում նշվում է 
խոհարարական արտադրանքի 
զանգվածը և վերջինիս այն գինը, որը 

 
 
 
 
 

v  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 3-րդգլխի 12-րդ 
հոդվածի 3-րդ  կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
վաճառողը պետք է ունենա 
ճաշացուցակ, որը ներկայա-

 
Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

 
1 ամիս 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/  



 

 

 

 

ենթակա է սպառողի կողմից 
վերջնական վճարման 

ցվում է սպառողին (գնորդին):  
Ճաշացուցակում նշվում է 

խոհարարական արտադրանքի 
զանգվածը և վերջինիս այն 
գինը, որը ենթակա է սպառողի 
կողմից վերջնական վճարման: 
 

 
 
 
 
 

Առողջապահության բնագավառ 
 

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. Բնակավայրերը պահված են 
պատշաճ սանիտարական վիճակում` 
սպառման թափոններից, 
շինարարական աշխատանքների 
ընթացքում առաջացող աղբից, 
կենցաղային ավելորդ իրերից, փոշու 
կուտակումներից զերծ: 

 v 
 
 

 Չի պահպանվել ՀՀ 
Առողջապահության նախարարի 
22.12.2009թ թիվ 25-Ն 
հրամանի 24-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի  

Շենքերի բակերը, 
միջբակային տարածքները, 
փողոցները, ճանապարհները, 
հրապարակները, 
զբոսայգիները, պուրակները 
ենթարկում են սանիտարական 
մաքրման, իսկ ամռան 
ամիսներին փողոցները 
ենթակա են նաև ջրման: 
Բնակավայրերը պահվում են 
պատշաճ սանիտարական 
վիճակում` սպառման 

Պատշաճ սանիտարական վիճակի 
ապահովում 

մշտական 



 

 

 

 

թափոններից, շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում 
առաջացող աղբից, կենցաղային 
ավելորդ իրերից, փոշու 
կուտակումներից զերծ: 
 

 
 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

  V Չի պահպանվել  "Բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի ե/   
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանա-
կության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանը 
մշակվվում է համայնքի 
ղեկավարի կողմից: 

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

30.06.2015թ. 

2. համայնքների վարչական 
սահմաններում գտնվող տեղական 
նշանակության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգի կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2007 
թվականի օգոստոսի 30-ի  N 
1044-Ն որոշուման 11 –րդ կետի 
2-րդ ենթակետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց համայնքների 

Առաջարկվում է մոնիտորինգի 
կազմակերպում և սահմանված 
կարգով քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 

30.06.2015թ. 



 

 

 

 

վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանա-
կության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգ չի իրականացվել 

3. Տեղանքի հատակագիծը 
(սխեմա) հաստատող փաստաթղթի 
առկայություն 
 

  V Չի պահպանվել    ՀՀ կա- 
ռավարության 2003թ. Մարտի  
7- ի N 218 – Ն որոշման թիվ 2 
հավելվածի առաջին կետի 2-րդ 
ենթակետի և երկրորդ կետի 13 
–րդ ենթակետի պահանջները 
համաձայն որոնց  համայնքը 
պետք է ունենա հաստատված 
տեղանքի հատակագիծ (սխե-
մա), որտեղ արտացոլվում է 
ջրօգտագործման կետի 
(կոորդինատական առանց-
քներ)՝ դրա հարևանությամբ 
գտնվող որևէ հայտնի օբյեկտի 
հետ կապը, և ջրօգտոգործման 
թույլտվություն/ 
 

Առաջարկվում է համայնքում 
ունենալ  Տեղանքի հատակագիծը 
(սխեմա) հաստատող փաստաթղթ 
և ջրօգտա- գործման թույլ-
տվություններ 

30.06.2015թ. 

 
 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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. Օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքի բյուջեի նախագծի 
կազմման, համայնքի ավագանու 
հաստատման, բյուջեի կատարման, 
դրանում առաջարկվող 
փոփոխությունների ինչպես նաև 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը եռամ-
սյակը մեկ անգամ Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 

պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաարկվել է բյուջեի 
կատարման  տարեկան 

հաշվետվությունը 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանուն՝ մինչև 
հաշվետու տարվան 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 

համայնքի ավագանուն եռամսյա 
հաղորդումներ և տարեկան 
հաշվետվությունների ներկայացման 
ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների առկայություն: 
 

 
 

 օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետում բյուջեի ընթացքի 
մասին հաղորդումներ է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն 

հաջորդող տարվա մարտի  
1-ը                       

2. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված լինելու առկայությունը:  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչեւ 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող տարվա 
մարտի 1-ը 
 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաջարկվել է բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը մինչև 
հաշվետու տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-
ը ներկայացնել համայնքի 
ավագանուն 

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

1) օտարման պայմանագրի 
նախագիծը. 

 √ 

 Չի պահպանվել  ՀՀ կառա-
վարության 23.10.2000թ. N656 
որոշմամբ սահմանված կարգի 
9-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի, Համայնքի 
ղեկավարը կազմում է համայնքի 
հողային հաշվեկշիռը, այն 

Առաջարկվել է առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 23.10.2000թ. 
N656 որոշմամբ սահմանված 
կարգով 

2015 թ. հուլիսին հողային 
հաշվեկշիռը 
կհամաձայնեցվի համայնքի 
ավագանու հետ 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

համաձայնեցնում է համայնքի 
ավագանու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի 
տարածքային 
ստորաբաժանման հետ 

2. Համայնքի ղեկավարը կազմում է 
համայնքի հողային հաշվեկշիռը, այն 
համաձայնեցնում է համայնքի 
ավագանու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի տարածքային 
ստորաբաժանման (Երևանի 
քաղաքապետը` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի) հետ 

 √ 

 
 
 
 
Չի համաձայնեցվել 
համայնքի ավագանու 
հետ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 23.10.2000թ. 
N656 որոշմամբ սահմանված 
կարգի 9-րդ կետը, համաձայն 
որի, Համայնքի ղեկավարը 
կազմում է համայնքի հողային 
հաշվեկշիռը, այն 
համաձայնեցնում է համայնքի 
ավագանու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի 
տարածքային 
ստորաբաժանման հետ 

Առաջարկվել է առաջնորդվել ՀՀ 
կառավարության 23.10.2000թ. 
N656 որոշմամբ սահմանված 
կարգով 

Առաջարկվել է պարտադիր 
իրականացնել այդ 
գործառույթը 



 

 

 

 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպան

ված 
Պահպանված չէ Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի առկայություն 

  v Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին  
կետի առաջին մասի  պահանջը 
համաձայն որի  Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը` համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր 
հատակագիծը եւ 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագիծը եւ 
(կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման 
առաջադրանքները 

 
 
 

Առաջարկվել է ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան 

պատվիրել նոր գլխավոր 
հատակագիծ 

2015 թվականի տեղական 
բյուջեում նախատեսվել 
էանհրաժեշտ գումար: 

2. գլխավոր հատակագծի ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
կատարված փոփոխություններն 
արտացոլված են գործող գլխավոր 
հատակագծի համապատասխան 
գծագրերում և բացատրագրում 

  v Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի  
Քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի եւ (կամ) դրանց 
փոփոխությունների, ինչպես 

Առաջարկվել է ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան 
պատվիրել նոր գլխավոր 
հատակագիծ 

2015 թվականի տեղական 
բյուջեում նախատեսվել է 
անհրաժեշտ գումար: 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ԱՅԳԵՊԱՐ  
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 

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

  V Չի պահպանվել  "Բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի ե/   
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանա-
կության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
կառավարման պլանը 

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

30.06.2015թ. 

նաեւ նախագծման առաջա-
դրանքների նախագծերը, 
"Քաղաքաշինության մասին" 
Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքի պահա-
նջներին համապատասխան, 
կառավարության սահմանած 
կարգով ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը 
 



 

 

 

 

մշակվվում է համայնքի 
ղեկավարի կողմից: 

2. համայնքների վարչական 
սահմաններում գտնվող տեղական 
նշանակության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգի կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2007 
թվականի օգոստոսի 30-ի  N 
1044-Ն որոշուման 11 –րդ կետի 
2-րդ ենթակետի պահանջները՝ 
համաձայն որոնց համայնքների 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանա-
կության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգ չի իրականացվել 

Առաջարկվում է մոնիտորինգի 
կազմակերպում և սահմանված 
կարգով քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 

30.06.2015թ. 

3. Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Չի պահպանվել    ՀՀ կա- 
ռավարության 2003թ. Մարտի  
7- ի N 218 – Ն որոշման թիվ 2 
հավելվածի առաջին կետի 2-րդ 
ենթակետի և երկրորդ կետի 13 
–րդ ենթակետի պահանջները 
համաձայն որոնց  համայնքը 
պետք է ունենա հաստատված 
տեղանքի հատակագիծ (սխե-
մա), որտեղ արտացոլվում է 
ջրօգտագործման կետի 
(կոորդինատական առանց-
քներ)՝ դրա հարևանությամբ 
գտնվող որևէ հայտնի օբյեկտի 
հետ կապը, և ջրօգտոգործման 
թույլտվություն/ 
 

Առաջարկվում է տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների կազմում և 
առաջնորդվել: 
 

30.06.2015թ. 

 
 
 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ  
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 

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. 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: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը 
եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
օրենսդրությամբ սահմանված 
ժամկետում բյուջեի ընթացքի 
մասին հաղորդումներ է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 

պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաարկվել է բյուջեի 
կատարման  տարեկան 

հաշվետվությունը 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանուն՝ մինչև 
հաշվետու տարվան 

հաջորդող տարվա մարտի  
1-ը                       

2. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված լինելու առկայությունը:  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն 
ներկայացնում է մինչեւ 
հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող տարվա 
մարտի 1-ը 
 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաջարկվել է բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը մինչև 
հաշվետու տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-
ը ներկայացնել համայնքի 
ավագանուն 



 

 

 

 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված է 

Թերի է 
Պահպանվ

ած 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 
ժամկետները 

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

  V  
Չի պահպանվել  "Բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների մասին" ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի ե/   
ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական 
նշանակության բնության 
հատուկ պահպանվող 
տարածքների կառավարման 
պլանի մշակում չի 
իրականացվել 
 

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

30.06.2015թ. 

2. համայնքների վարչական 
սահմաններում գտնվող տեղական 
նշանակության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգի կազմակերպում 

  V Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2007 
թվականի օգոստոսի 30-ի  N 
1044-Ն որոշուման 11 –րդ կետի 
2-րդ ենթակետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքների 
վարչական սահմաններում 
գտնվող տեղական նշանա-
կության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների 
մոնիթորինգ չի իրականացվել 

Առաջարկվում է մոնիտորինգի 
կազմակերպում և սահմանված 
կարգով քննարկել ավագանու 
նիստում: 
 

30.06.2015թ. 

3. Համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

  V Չի պահպանվել                Թա-
փոնների մասին" ՀՀ օրենքի 11-
րդ հոդվածի  1-ին կետի–բ 
ենթակետի պահանջը համա-
ձայն որի համայնքի վարչական 
սահմաններում տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաներ չի կազմվել: 

Առաջարկվում է տարածքների 
սանիտարական մաքրման 
սխեմաների կազմում և 
առաջնորդվել: 
 

30.06.2015թ. 



 

 

 

 

4. Տեղանքի հատակագիծը 
(սխեմա) հաստատող փաստաթղթի 
առկայություն 
 

  V Չի պահպանվել    ՀՀ կա- 
ռավարության 2003թ. Մարտի  
7- ի N 218 – Ն որոշման թիվ 2 
հավելվածի առաջին կետի 2-րդ 
ենթակետի և երկրորդ կետի 13 
–րդ ենթակետի պահանջները  
համաձայն որոնց չունի 
հաստատված տեղանքի 
հատակագիծը (սխեմա), որտեղ 
արտացոլվում է 
ջրօգտագործման կետի 
(կոորդինատական 
առանցքներ)՝ դրա 
հարևանությամբ գտնվող որևէ 
հայտնի օբյեկտի հետ կապը, և 
ջրօգտոգործման 
թույլտվություն/ 
 

Առաջարկվում է համայնքում 
ունենալ  Տեղանքի հատակագիծը 
(սխեմա) հաստատող փաստաթղթ 
և ջրօգտա- գործման թույլ-
տվություններ 

30.06.2015թ. 

 
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Դրույթների անվանումը Պահպան

ված է 
Թերի է 

պահպանվ
ած 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ հսկողության 
ընթացքում հայտնաբերված 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 
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: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը 
եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի Հանրապետու-
թյան բյուջետային օրենսդրութ-
յամբ սահմանված ժամկետում 
բյուջեի ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 

պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաարկվել է բյուջեի 
կատարման  տարեկան 

հաշվետվությունը 
ներկայացնել համայնքի 

ավագանուն՝ մինչև 
հաշվետու տարվան 

հաջորդող տարվա մարտի  
1-ը                       



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպան

ված է 
Թերի է 
Պահպանվ
ած 

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  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ հոդվածի 
2-րդ կետի պահանջները` 
համաձայն որոնց առևտրի 
օբյեկտներում սննդամթերքի և 
ոչ պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև գյուղատնտե-
սական արտադրանքի 
վաճառքը պետք է կատարվի 
ըստ ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

1 ամիս 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 

2. Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի 
առանձնահատկություններից` 
առևտրի օբյեկտը պետք է 

 v  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 4-րդ հոդվածի 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

1 ամիս 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 

 
2. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու հաստատմանը 
ներկայացված լինելու առկայությունը:  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ  
կետի պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն ներկա-
յացնում է մինչեւ հաշվետու 
բյուջետային տարվան հաջոր-
դող տարվա մարտի 1-ը: 

Սահմանված ժամկետում և կարգով 
ապահովել ՏԻՄ օրենքի 
պահանջների կատարումը /69 
հոդված/ 

Առաջարկվել է բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը մինչև 
հաշվետու տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-
ը ներկայացնել համայնքի 
ավագանուն 



 

 

 

 

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 սենյակներով: 

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: 

3. Ապրանքը վաճառքի հանելուց 
առաջ առաջարկվող ապրանքի որակի 
ստուգումն ըստ արտաքին 
հատկանիշների. 
 
սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող 
առևտրի օբյեկտի աշխատողների 
աշխատանքային արտահագուստի 
կրումը ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան: 

v  
 
v 

 Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 2-րդգլխի 6-րդ հոդվածի 
1-ին  կետի ե/ ենթակետի 
պահանջները` ըստ որի 
սննդամթերքի վաճառքով 
զբաղվող առևտրի օբյեկտի 
աշխատողները պետք է կրեն 
աշխատանքային 
արտահագուստներ: 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

10 օր 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/ 

4. ՀՀ օրենքի պահանջների 
համաձայն վաճառողը պետք է ունենա 
ճաշացուցակ, որը ներկայացվում է 
սպառողին (գնորդին):  
Ճաշացուցակում նշվում է 
խոհարարական արտադրանքի 
զանգվածը և վերջինիս այն գինը, որը 
ենթակա է սպառողի կողմից 
վերջնական վճարման 

 
 
 
 
 

v  Չի պահպանվել Առևտրի և 
ծառայությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 3-րդգլխի 12-րդ 
հոդվածի 3-րդ  կետի 
պահանջները` ըստ որի 
վաճառողը պետք է ունենա 
ճաշացուցակ, որը 
ներկայացվում է սպառողին 
(գնորդին):  

Ճաշացուցակում նշվում է 
խոհարարական արտադրանքի 

Ձեռնարկել միջոցներ 
խախտումները վերացնելու համար 

1 ամիս 
/ստուգված օբյեկտներում 
թերությունը վերացված է/  



 

 

 

 

զանգվածը և վերջինիս այն 
գինը, որը ենթակա է սպառողի 
կողմից վերջնական վճարման: 
 

 
 

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 
 

ԱԼՎԱՆՔ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված է 

Թերի է 
պահպանվ

ած 

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 

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել 
"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 ղեկա-
վարի ներկայացմամբ 
 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան իրավական 
ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Սահմանված կարգով հաստատված 
գյուղապետարանի աշխատակազմի 
կանոնադրության առկայություն 

X Թերի է 
պահպանվա
ծ 

X Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 26-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու որոշմամբ հաստատել 
"Հայաստանի Հանրապետության 
Սյունիքի մարզի Ալվանքի 
գյուղապետարանի աշխատակազմ" 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

Դրույթների անվանումը Պահպան
ված է 

Թերի է 
պահպանվ

ած 

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 ավագանին 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ որոշում է 
ընդունում աշխատակազմի եւ 
բյուջետային հիմնարկների 
կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը եւ 
պաշտոնային դրույքաչափերը 
հաստատելու վերաբերյալ 
 

ՀԿՀ կանոնադրությունը, 
սահմանված կարգով կատարել 
կանոնադրության գրանցում և 
համայնքի ղեկավարի կողմից ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի 
ղեկավարի 2010-11-03 25-Ա 
որոշումը։ 

 
 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ  
 

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

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

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի ղեկա-
վարի ներկայացմամբ 

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

 Թերի են 
պահպանված 

 Չի պահպանվել "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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ): 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 

3. Համայնքի ղեկավարը օրենքով իրեն 
վերապահված լիազորությունների 
շրջանակում հսկողություն է 
իրականացնում առևտրի, հանրային 

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 1-րդ կետի 

Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով քննարկել 
ապրանքների վաճառքի 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 
սննդի և կենցաղային ծառայությունների 
ոլորտում. 

պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը օրենքով 
իրեն վերապահված 
լիազորությունների շրջանակում 
հսկողություն է իրականացնում 
առեւտրի, հանրային սննդի եւ 
կենցաղային ծառայություն-ների 
ոլորտում: 

համապատասխան 
թույլտվություններ տալու 
հարցը, այսուհետ կազմել 

կատարված հսկողությունը 
փաստող համապատասխան 

փաստաթղթեր։ 

 
 
 

ԲԱԼԱՔ  
 

ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան իրավական 
ակտ, պատշաճ մակարդակի 
բերել գյուղապետարանում 

տարվող գործավարությունը 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
ներկայացնում է համայնքի 
շահերն այլ անձանց հետ: 

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

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղա-
կան ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին 
որոշում է կամավոր 
լիազորությունների իրակա-
նացման կարգը եւ անհրա-
ժեշտ ֆինանսական միջոց-
ները` համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան իրավական 

ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննա-
րկում եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինք-
նակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերա-
բերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

առաջին մասի 10.1-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկա-
յացնում համայնքի ավագա-
նուն` համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերա-
բերյալ: 

 
 

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել 
"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 
գյուղական համայնքում` 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ): 

6. 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: 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել 
"Տեղական 
ինքնակառավարման մասին" 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 11 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 

 
 
 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ  
 

ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

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

 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պսհանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ կետի  պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը առաջար-
կություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` 
համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերա-
բերյալ: 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման մա-
սին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի առաջին մասի  
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիս-
տերի օրակարգի նախա-
գիծը ձեւավորում են 
համայնքի ղեկավարն ու 
ավագանու անդամները` 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի քարտու-
ղարին նիստից առնվազն 
տաս օր առաջ ներկա-
յացրած գրավոր հարցերից: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 
Սույն օրենքի իմաստով 
աշխատակազմ է համար-
վում քաղաքային համայն-
քում` քաղաքապետարանի, 
իսկ գյուղական համայն-
քում` գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

6. 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: 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին" ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 11 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 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ԿՈՌՆԻՁՈՐ  

 
ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին" ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ, պատշաճ 
մակարդակի բերել 
գյուղապետարանում 
տարվող գործավարությունը 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին" ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 5-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

3. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 

  Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին" ՀՀ օրենքի 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 որոշման առկայություն 16-րդ հոդվածի առաջին 

մասի 33-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
քննարկում եւ որոշում է 
կայացնում համայնքում 
տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ 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: 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

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

 Թերի են 
պահպանված 

 Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 
պահանջը  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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ: 

6. 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 

 Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 
իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 
ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
հաստատելու վերաբերյալ 
 

7. 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 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավ-արման 
մասին" ՀՀ օրենքի 33,1-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետով սահմանված 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է տեղական 
ինքնա-կառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթա-օրենսդրական 
կարևորա-գույն 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի, մասնա-
վորապես 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 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 
լսումներ 
 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 
քննարկումներ, դրանց 
վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը եւ ներկայացումը 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի հեղինակներին 
 

8. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվության 
առկայություն 

 Թերի է  Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, բյուջեի` 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկած փոփո-
խությունները եւ բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Առաջարկվել է բացառել 
նմանատիպ դեպքերը 

Անհապաղ 

9. Համայնքի ղեկավարը օրենքով իրեն 
վերապահված լիազորությունների 
շրջանակում հսկողություն է 
իրականացնում առևտրի, հանրային 
սննդի և կենցաղային ծառայությունների 
ոլորտում. 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 40-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 1-
րդ կետով սահմանված 
պահանջը՝ համաձայն որի  
Համայնքում գործում են 
առևտրի օբյեկտներ։ 
Սակայն այդ օբյեկտներին 
համապատասխան տեսակի 
ապրանքների վաճառք 
կատարելու թույլտվություն 

Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
քննարկել ապրանքների 
վաճառքի 
համապատասխան 
թույլտվություններ տալու 
հարցը, այսուհետ կազմել 
կատարված հսկողությունը 
փաստող համապատասխան 
փաստաթղթեր։ 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 
տալու մասին որոշում, 
կատարված հսկողության 
վերաբերյալ որևէ 
արձանագրություն, 
տեղեկանք կամ այլ տեսակի 
փաստաթուղթ չի 
ներկայացվել։ 

 
 
 

ԼԻՃՔ  
 

ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

իրավական ակտ, պատշաճ 
մակարդակի բերել 

գյուղապետարանում 
տարվող գործավարությունը 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձեւավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը  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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 

6. 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: 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակա-ռավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 

իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 

ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ՇԻԿԱՀՈՂ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
 

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

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-
րդ կետի պահանջը՝ 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

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

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ 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 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ՇՈՒՌՆՈՒԽ  

 
ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

իրավական ակտ, պատշաճ 
մակարդակի բերել 

գյուղապետարանում 
տարվող գործավարությունը 

Եռամսյա ժամկետում 

հաստատելու վերաբերյալ: 
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: 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
Համայնքի ավագանու 
նիստերի օրակարգի 
նախագիծը ձեւավորում են 
համայնքի ղեկավարն ու 
ավագանու անդամները` 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի քարտուղա-
րին նիստից առնվազն տաս 
օր առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից:  

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 
իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 
ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

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

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

4. Համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 համայնքի ավագանուն 
ներկայացված առաջարկության 
առկայություն 

հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը  առաջարկութ-
յուն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` 
համայնքի ղեկավարին կից, 
համայնքի տարածքում 
հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակը, 
անվանումներն ու 
ձեւավորման կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

 Թերի են 
պահպանված 

 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը  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` 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 
քաղաքապետարանի, իսկ 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ: 

6. 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 

 Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստա-
տելու վերաբերյալ: 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 

իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 

ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 

7. 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 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 33,1-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետով սահմանված 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է տեղական 
ինքնա-կառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթա-օրենսդրական 
կարևորագույն նախաձեռ-
նությունների եւ նախա-
գծերի, մասնա-վորապես 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 

լսումներ 
 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 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 
 

8. Սահմանված կարգով հաստատված 
գյուղապետարանի աշխատակազմի 
կանոնադրության առկայություն 

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, բյուջեի` 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկած փոփո-

Առաջարկվում է համայնքի 
ավագանու որոշմամբ 

հաստատել "Հայաստանի 
Հանրապետության Սյունիքի 

մարզի Շուռնուխի 
գյուղապետարանի 

աշխատակազմ" ՀԿՀ 
կանոնադրությունը, 

սահմանված կարգով 
կատարել կանոնադրության 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
խությունները եւ բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

գրանցում։ 

 
 
 
 

ՇՎԱՆԻՁՈՐ  
 

ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել 
"Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին" ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի առաջին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 

իրավական ակտ, պատշաճ 
մակարդակի բերել 

գյուղապետարանում 
տարվող գործավարությունը 

Եռամսյա ժամկետում 

2. Համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական Առաջարկվում է ընդունել Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 
որոշման առկայություն 

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

համապատասխան 
իրավական ակտ 

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

X X Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 
բնակիչների մասնակցութ-
յան կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը  
առաջարկություն է 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին 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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ: 

6. 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 

 Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 

իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 

ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 

 
 
 

ՍՐԱՇԵՆ 
 
 

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

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է աշխատա-
կազմի գործավա-րության 
կարգը: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 

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

  Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

 Թերի են 
պահպանված 

 Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ 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: 

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 

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 

 Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը  Համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 
ղեկավարն ու ավագանու 
անդամները` համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 

իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 

ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
քարտուղարին նիստից 
առնվազն տաս օր առաջ 
ներկայացրած գրավոր 
հարցերից: Սույն օրենքի 
իմաստով աշխատակազմ է 
համարվում քաղաքային 
համայնքում` 
քաղաքապետարանի, իսկ 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ: 

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 

  Պահպանված չէ Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 
 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 

լսումներ 
 

Անհապաղ 

 
 
 
 



 

 

 

 

ՈՒՅԾ  
 

ՏԻՄ 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 ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն 

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ, 

ապահովել անհրաժեշտ 
գործավարական 
փաստաթղթերի 
առկայությունը։ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 5-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորութ-
յունների իրականացման 
կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

Առաջարկվում է ընդունել 
համապատասխան 
իրավական ակտ 

Եռամսյա ժամկետում 

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

X X Պահպանված չէ    
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 33-

Առաջարկվել է ընդունել 
համապատասխան որոշում 

Եռամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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 
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը քննարկում եւ 
որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական 
ինքնակառա-վարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ: 

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

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 
10,1-րդ 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: 

Առաջարկվել է հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկությամբ 

Երկամսյա ժամկետում 

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

X Թերի են 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի  

Առաջարկվում է այսուհետ 
ապահովել ավագանու 
անդամների պատշաճ 

ծանուցումը 

Անմիջապես 



 

 

 

 

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 ավագանու 
նիստերի օրակարգի 
նախագիծը ձեւավորում են 
համայնքի ղեկավարն ու 
ավագանու անդամները` 
համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի քարտու-
ղարին նիստից առնվազն 
տաս օր առաջ ներկա-
յացրած գրավոր հարցերից: 
Սույն օրենքի իմաստով 
աշխատակազմ է համար-
վում քաղաքային համա-
յնքում` քաղաքապետարա-
նի, իսկ գյուղական 
համայնքում` գյուղապետա-
րանի աշխատակազմը 
(այսուհետ` աշխատակազմ: 

6. 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: 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել  "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 11 
կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  
առաջարկություն է 
ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն` համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

Առաջարկվում է ապահովել 
համայնքի ղեկավարի 

իրավական անհատական 
ակտերի պատշաճ 

ծանուցումը ավագանու 
անդամներին 

Երկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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. 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 

X X Պահպանված չէ Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 33,1-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետով սահմանված 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է տեղական 
ինքնա-կառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարևորա-գույն 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի, մասնա-
վորապես 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 

Առաջարկվել է այսուհետ 
կազմակերպել նմանատիպ 

լսումներ 
 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 
առաջարկությունների 
ընդունումը եւ ներկայացումը 
նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի հեղինակներին 
 

8. Համայնքի ղեկավարը օրենքով իրեն 
վերապահված լիազորությունների 
շրջանակում հսկողություն է 
իրականացնում առևտրի, հանրային 
սննդի և կենցաղային ծառայությունների 
ոլորտում. 

X X Պահպանված չէ 
 

Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին  հաստատում է 
համայնքի բյուջեն, բյուջեի` 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկած փոփո-
խությունները եւ բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը: 

Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
քննարկել ապրանքների 

վաճառքի 
համապատասխան 

թույլտվություններ տալու 
հարցը, այսուհետ կազմել 

կատարված հսկողությունը 
փաստող համապատասխան 

փաստաթղթեր։ 

Անհապաղ 

9. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում 

X Թերի է 
պահպանված 

X Չի պահպանվել "Տեղական 
ինքնակառա-վարման 
մասին" ՀՀ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի առաջին մասի 3-
րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Առաջարկվում է 
օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 
ապահովել եկամուտների 
հավաքագրումը, ինչպես 

նաև 
ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից 
տրված մեթոդական 

ցուցումների համաձայն 
համայնքի բյուջեի 

եկամտային մասի կազմման 
գործընթացում տարեկան 

Անհապաղ 



 

 

 

 

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 
հաշվարկային 

ցուցանիշների ընդունման 
ժամանակ ապառքներից 
ներառված 1670000 հողի 

հարկի և գույքահարկի 
գումարների 

հավաքագրումը։ 
 

                                                                                        
 
 

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 
 

ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ 

 
ԱԻՆ   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 

 V 
Քաղաքապետի 
23.08.20013թN 5 
326-Ա որոշմամբ 
ստեղծվել է 

 Չի պահպանվել <<Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի, ՀՀ 
կառավարության 18.08.2011 թ 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման 
 պլան: 

20 օր 



 

 

 

 

հանձնաժողովի հաստատված 
կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
տարահանման պլան 

տարահանման 
հանձնաժողով և 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 
կանոնադրություն: 

N  1180-Ն որոշման 19-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն 
որոնց տարահանման 
հանձնաժողովի կազմում` 
կապված հանձնաժողովի  որոշ 
անդամների աշխատանքային 
գործունեության դադարեցման 
հետ, անհրաժեշտ  
փոփոխություններ չեն 
կատարվել: 

Տարահանման հանձնաժողովի 
կազմում կատարել 
անհրաժեշտ  
փոփոխություններ: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 V 
  
 

 
  

Թերի են պահպանվածլ 
<<Քաղաքացիական պաշտպա-
նության մասին>> ՀՀ  օրենքի 
14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
<<գ>> կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը  կազմակերպում է 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների 
պլանավորումը և 
իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  
N 824 որոշման: 

    Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով մշակել 
և հաստատել 
տարահանված 
բնակչության` 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլանը: 

 

 
 
        20 օր 

3. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

  V 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 
թվականի հունիսի 10-ի N 
919-Ն որոշման 7-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի, 
տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված պլանների 
իրականացման համար 12-
ամսյա ժամկետում ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն պետք է 
ներկայացնեն պլանների 

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 
վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

20 օր 



 

 

 

 

համակողմանի ապահով-
ման մասին հայտեր:  

                                                 
 
 
 
 

ԱՐԱԳՅՈՒՂ  ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

ԱԻՆ 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 49-
Ա որոշմամբ 
ստեղծվել է 

տարահանման 
հանձնաժողով և 
հաստատվել է 
տարահանման 
հանձնաժողովի 

կանոնադրություն: 

 Չի պահպանվել <<Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի, ՀՀ 
կառավարության 18.08.2011 թ 
N  1180-Ն որոշման 19-րդ կետի 
պահանջները՝ համաձայն 
որոնց տարահանման 
հանձնաժողովի կազմում` 
կապված հանձնաժողովի  որոշ 
անդամների աշխատանքային 
գործունեության դադարեցման 
հետ, անհրաժեշտ  
փոփոխություններ չեն 
կատարվել: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման 

 պլան: 

20 օր 

2. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 

  
 

 
V 

Թերի է պահպանվելլ 
<<Քաղաքացիական պաշտպա-

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

 
 



 

 

 

 

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 

  
 

նության մասին>> ՀՀ  օրենքի 
14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
<<գ>> կետի պահանջը` 
համաձայն որի Համայնքի 
ղեկավարը  կազմակերպում է 
համայնքի քաղաքացիական 
պաշտպանության  միջոցա-
ռումների պլանավորումը և 
իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  
N 824 որոշման: 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

20 օր 

3. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի պահպանվել 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 

 
 
 
 
 
 
 

                      ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

 
 

Դրույթի անվանումը Պահպանված է Թերի է 
Պահպանված 

Պահպանված չէ Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. Հայտնաբերված 
իրավախախտումների վերաբերյալ 
եռօրյա ժամկետում բնապահպանական 
պետական տեսչության 
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանմանը պատշաճ ձևով 
տեղեկացում 

  v Չի պահպանվել ՙՙԲնապա-
հպանական վերահսկո-
ղության՚՚ մասին ՀՀ օրենքի  
36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինները հսկո-
ղություն են իրականացնում 
իրենց ենթակայության տակ 
գտնվող կառույցների, 
բնապահպանական օրենս-
դրությամբ ամրագրված 
պահպանման ենթակա 
նորմերի կատարման 
նկատմամբ եւ հայտնաբեր-
ված իրավախախտումների 
մասին եռօրյա ժամկետում 
պատշաճ ձեւով տեղյակ 
պահում բնապահպանական 
պետական տեսչության 
համապատասխան տարած-
քային ստորաբաժանմանը` 
միաժամանակ միջոցներ 
ձեռնարկելով իրավա-
խախտումը կանխելու 
համար: 

Հիմք ընդունելով 
,,,Բնապահպանական 
վերահսկողության ,, մասին 
ՀՀ օրենքի  հոդ.36-ի 
պահանջները՝ 
հայտնաբերված 
իրավախախտումների 
դեպքում եռօրյա ժամկետում 
պատշաճ ձևով տեղյակ 
պահել բնապահպանական 
պետական տեսչության 
համապատասխան 
ստորաբաժանմանը 

Ընդունել ի գիտություն 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ 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  
/Համայնքի 
տարածքում  
գործում են  4 
առևտրի 
օբյեկտնր:/ 
Թերի է կատարվել 

 Չի պահպանվել «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» 
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի, 
3-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի առևտրի 
իրականացման վայրերում 
սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև գյուղա-
տնտեսական արտադրանքի 
վաճառքը պետք է 
կատարվի ըստ ապրան-
քախմբերի տարանջատված 
մեկուսամասերում:      

    Առաջարկվում է` 
սահմանված կարգով, 
առևտրի օբյեկտներում, 
վաճառքը  կատարել ըստ 
ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում: 
    Առաջարկվում է նաև՝ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, նշված 
օբյեկտներում  
հսկողությունները 
իրականացնել 
լիարժեք,/համայնքի 
վարչական տարածքում 
գործում է 4 առևտրի 
օբյեկտ/: /<<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին>> 
ՀՀ օրենքի  17.1-րդ  հոդված, 
/մաս 6, 7/:  

 
Վաճառքը`  ըստ 
ապրանքախմբերի 
տարանջատված 
մեկուսամասերում, 
բացթողումների վերացման 
համար  
      20 օր:  
 
Հսկողությունները`  
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, լիարժեք 
իրականացնել` տարվա 
ընթացքում: 
 
 



 

 

 

 

2. Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 
 
 

        
           V  

      
 
 

Թերի է պահպանվել ՀՀ 
Կառավարության 
19.02.2002թ. թիվ 270-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
պահանջի 3-րդ կետը` 
համաձայն որի կազմակեր-
պության 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 4  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ`  20 օր:  

 
 
 
 
 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎՌ 
 
 

 
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 ղեկավարի ներկայացմամբ 
կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգի և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ 

        V  Չի պահպանվել << 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` 

Ի գիտություն 



 

 

 

 

որոշման առկայություն: համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի 
ղեկավարի ներկայացմամբ 
 

կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 
ավագանու սահմանած 
կարգով: 

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

      V 
/տես. հավելվ. 15/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մա-
սին>> ՀՀ օրենքի 38-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 2-րդ 
կետի պահանջը`  համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը` 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինա-կան 
կադաստրը, կազմում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և ներկա-
յացնում  համայնքի ավագա-
նու հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

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

               
            
  

          V    
 

   Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
>> ՀՀ օրենքի 30-րդ 
հոդվածի, 3-րդ մասի 1-ին 
կետի պահանջը` համաձայն 
որի աշխատակազմի քարտո-
ւղարը ապահովում է 
համայնքի ավագանու 
նիստերի նախապատրաս-
տումը, արձանագրումը  և 
նիստին ներկա ավագանու 
անդամների կողմից արձա-
նագրության վավերացումը:                       

 

        Առաջարկվում է 
կազմել ավագանու 
նիստերի 
արձանագրությունները  
համաձայն 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 

 
Ի գիտություն 
 
 



 

 

 

 

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

          
            

      V 
 

                Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին 
>>  ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
1-ին 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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ): 

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և 
գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:  

    
         

Ի գիտություն  

5. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

              
 

       V 
     
  

    Չի պահպանվել <<Տեղա-
կան ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետի`  համայնքի ավագանու 
անդամի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցվում 
են, եթե`  նա մեկ տարվա 
ընթացքում անհարգելի 
պատճառով բացակայել է 
ավագանու նիստերի ավելի 
քան կեսից:  

  Առաջարկվում է 
ձեռնարկել օրենքով  
սահմանված կարգով 
միջոցառումներ: ՏԻՄ ՀՀ 
օրենք հ. 20, մաս1, 1-ին 
կետ, հ. 21, մաս 1, կետ 7:  

 
 
Ընթացիկ տարվա ավարտին: 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 

          V        
        

  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 

        Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով` 

       20 օր 



 

 

 

 

գործավարության կարգի առկայություն: ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 1-
ին մասի 3-րդ կետի  պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգ 

համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ, հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգ:  

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

                 
         

          V Չի պահպանվելլ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 1-
ին մասի 19-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Օրենքով կամ կառավարութ-
յան սահմանած կարգով 
վարում է համայնքի քաղա-
քաշինական, բնապահպա-
նական, գյուղատնտեսական և 
այլ կադաստրներ: 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 

8. 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  
 

  Թերի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 33.1-րդ հոդվածի, 
1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Կազմակերպում է տեղական 
ինքնակառավարմանն առը-
նչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական կարևո-
րագույն նախաձեռնություն-
ների և նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի 
տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի 
գլխավոր հատակագծի, 

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
33.1-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետ/ 

    Ի գիտություն 



 

 

 

 

քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային 
լսումներ կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ընդունումը  ներկայացնում 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի հեղինակներին: 

9. 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  
  

             
 

Թերի են պահպանվել <<Տե-
ղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 
և 54.1 հոդվածների պահանջ-
ները համաձայն որոնց 
Համայնքի ղեկավարը մինչև 
համայնքի  տարեկան բյուջեի 
նախագիծը 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: 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարմա
ն մասին>> ՀՀ 
օրենքի 54.1-րդ 
հոդված/    

Ի գիտություն 



 

 

 

 

Խորհրդակցական մարմնի 
գործունեության կարգը, 
հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման և դրանց 
վերաբերյալ ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգը 
սահմանում է համայնքի 
ավագանին: 

                                                                                                                  
 
 
 
 

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 

Չի պահպանվել ՀՀ քաղաքա-
շինության մասին ՀՀ օրենքի 
14/3 հոդվածի 32 կետի  
պահանջը համաձայն որի 
Արգելվում է 2016 թվականի 
հունվարի 1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով հաս-
տատված համայնքի քաղա-
քաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի, կառուցա-
պատման նպատակներով 
հողամասերի և (կամ) ճարտա-

Առաջարկել  մինչև 2016թ 
պատվիրել և ավարտել  
գլխ. Հատակագիծը   

20.12.2016թ 



 

 

 

 

րապետահատակագծային 
առաջադրանքների տրամա-
դրումը: 

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

 
 
 
      

      v Չի պահպանվել հողային 
օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի 2-
րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի Մրցույթն անցկացնելուց 
մեկ ամիս առաջ 
զանգվածային լրատվության 
միջոցներով հանձնաժողովը 
տեղեկատվություն է 
հրապարակում մրցույթի 
առարկայի, ձեւի, անցկացման 
տեղի, ամսվա, օրվա, ժամի եւ 
հանձնաժողովի կողմից 
մշակված` մրցույթի 
պայմանների ու պահանջների, 
մրցույթի անցկացման կարգի, 
ներառյալ` մրցույթում 
մասնակցության 
ձեւակերպման, մրցույթում 
հաղթած անձի որոշման, 
ինչպես նաեւ մրցույթի 
առարկայի նախնական գնի 
մասին: 

Առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը: 

Ժամկետ՝ մեկ  ամիս: 

                                                                                                               
 
 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 
 



 

 

 

 

 
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. Մշակութային կազմակերպությունների 
(թանգարան, գրադարան, թատրոն, 
համերգասրահ, մշակույթի տուն, 
կենտրոն և այլն) բնականոն 
գործունեության ապահովման աջակցում 

 V 
Համայնքում  
առկա  է 
մշակույթի 
/կուլտուրայի/ տուն 
և գրադարան:   

 Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի, 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
Համայնքի ղեկավարը՝ ապա-
հովում է համայնքի տարա-
ծքում պետական մշակութային 
քաղաքականության իրական-
ացումը: 

Առաջարկվում է` 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 
աջակցել մշակութային 
կազմակերպությունների 
(գրադարան,  մշակույթի 
տուն և այլն) բնականոն 
գործունեությանը` 
հստակեցնել մշակույթի 
տան  
կազմակերպաիրավական  
կարգավիճակը:  

Ի գիտություն: 
 

2. Մշակութային օբյեկտների 
(բացառությամբ պատմամշակութային 
հուշարձանների) կառուցման, 
վերանորոգման, վերակառուցման 
աշխատանքների կազմակերպում 
ֆինանսական միջոցների 
նախատեսմամբ` ելնելով համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական 
հնարավարություններից և ըստ 
հրատապության 
առաջնահերթություններից 

  V 
/Ստուգվող 
ժամանակահատվ
ածում 
աշխատանքներ   
չեն իրականացվել/ 
 
  

Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի, 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը՝ որպես 
պարտադիր լիազորություն, 
կազմակերպում է համայնքի 
կողմից ստեղծված մշակու-
թային կազմակերպությունների 
գործունեությունը, մշակութա-
յին  օբյեկտների շահագործ-
ման և նորոգման աշխատանք-
ները: 

Առաջարկվում է ելնելով 
համայնքի բյուջեի 
ֆինանսական 
հնարավարություններից և 
ըստ հրատապության 
առաջնահերթությունների
ց իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
աշխատանքներ: 
 

2015թ ընթացքում: 

3. Տեղական նշանակության 
հուշարձանների ամրակայման, 
վերականգնման, նորոգման և 
տարածքների բարեկարգման 
աշխատանքների կազմակերպում 

  V 
/ Կատարված 
աշխատանքների 
մասին փաստեր և 
փաստաթղթեր 
չկան/ 

   Չի պահպանվել 
«Պատմության և մշակույթի 
անշարժ հուշարձանների ու 
պատմական միջավայրի 
պահպանության և 
օգտագործման մասին» ՀՀ 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  
 

Ի գիտություն, ելնելով բյուջեի 
հնարավորություններից: 



 

 

 

 

օրենքի, հոդված 11, կետ գ-ի 
պահանջը՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը՝ 
սահմանված կարգով 
կազմակերպում է տեղական 
նշանակության 
հուշարձանների ամրակայման, 
նորոգման, վերականգնման և 
տարածքի բարեկարգման 
աշխատանքները:  

/Համայնքի վարչական 
տարածքում առկա են 11 
տեղական նշանակության 
հուշարձաններ:/ 

 
 
 
 
 

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. Համայնքի զինապարտների գրանցա-
մատյանները վարվում են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

              V           Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի 
մայիսի 27-ի թիվ 657-Ն որոշման 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյանների վարումը 
իրականացվում է օրենսդրու-
թյանը համապատասխան:  

Առաջարկվում է 
զինապարտների գրանցա-
մատյանների վարումը 
իրականացնել  ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով` սահմանված 
ժամկետներում: /ՀՀ 
փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման 
նախարարի, ՀՀ 
պաշտպանության 

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 

նախարարի, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
ՀՀ ոստիկանության պետի 
համատեղ հրամանով 
հաստատված մեթոդական 
ուղեցույց/: 

2. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն: 

 V  
/Նման 
որոշումներ  
ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել, չկան 
նաև փաստեր/ 

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի, 2-րդ 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը սույն բնագավառում, 
աջակցում է բնակչության, 
հատկապես երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիրակությանը:  

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով, իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 
գործառույթներ:  

Ի գիտություն 

 
 

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. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



 

 

 

 

կետի պահանջը՝ համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը` համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր հատա-
կագիծը եւ քաղաքա-շինական 
գոտիավորման նախագիծը եւ 
(կամ) դրանց փոփոխություններն 
ու նախագծման առաջա-
դրանքները: 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
Քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի եւ (կամ) դրանց 
փոփոխությունների, ինչպես նաեւ 
նախագծման առաջադրանքների 
նախագծերը, "Քաղաքաշինութ-
յան մասին" Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի պա-
հանջներին համապատասխան, 
կառավարության սահմանած 
կարգով ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու հաստա-
տմանը: 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

3. 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 

  V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1.1-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  կազմում 
եւ վարում է համայնքի ընթացիկ 
քաղաքաշինական քարտեզը 
(այսուհետ` ընթացիկ քարտեզ) 
 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



 

 

 

 

գոտիավորման նախագծի 
փոփոխությունները: 

 
 
 
 
 

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. 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 Չի պահպանվել <<Հայաստանի 
Հանրապետությունում հաշման-
դամների սոցիալական պաշտ-
պանության 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 

Առաջարկվում է համայնքի 
ղեկավարին ապահովվել 
<<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 
պահանջները, տեղադրել 
հարթակներ պահանջվող 
վայրերում 

Ժամկետը սահմանել 20 օր 



 

 

 

 

հաղորդակցության, կապի եւ 
տեղեկատվության միջոցներից, 
հանգստի եւ ժամանցի վայրերից 
անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
 
 
 

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 ղեկավարը նպաստում է 
համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգաց
մանը՝                                       
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 

 v 
 /Համայնքում 
առկա է մեկ 

ֆուտբոլի 
դաշտ:/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը նպաստում է 
համայնքում ֆիզիկական կուլտո-
ւրայի և սպորտի զարգացմանը, 
իրականացնում է սպորտային 
հրապարակների և մարզական 
այլ կառույցների շինարարություն, 
ստեղծում է հանգստի գոտիներ: 

Առաջարկվում է 
հնարավորության 
սահմաններում`  նպաստել 
համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը,                                        
ինչպես նաև ստեղծել 
հասարակական վայրերում 
ֆիզիկական կուլտուրայով և 
սպորտով զբաղվելու համար 
համապատասխան 
պայմաններ: 

Տարվա ընթացքում: 
 

Ընդգրկել զարգացման 
ծրագրերում: 



 

 

 

 

պայմանների առկայություն 
                                              
 
 

 

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 
/Առկա է 
համայնքի 
ղեկավարի 
29.08.2013թ. 
թիվ 131 
որոշումը, 
սակայն 
բացակայում են 
որոշումով 
հաստատված 
հավելվածները/ 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառա-
վարության 18.08. 2011 թ N  1180-
Ն որոշման 20-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետի և 22-րդ կետի 
պահանջները համաձայն որոնց 
Տարահանման հանձնաժողով-
ները ստեղծվում են համայնքի 
ղեկավարի որոշմամբ, ինչպես 
նաև Տարահանման հանձնա-
ժողովները գործում են իրենց 
կանոնադրությունների համա-
ձայն, որոնք հաստատվում են 
հանձնաժողովներն ստեղծող 
մարմինների ղեկավարների 
կողմից: Կանոնադրությունների 
օրինակելի ձեւերը մշակում է 
Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությունը: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով` ստեղծել 

տարահանման հանձնաժողով, 
հաստատել տարահանման 
հանձնաժողովի  
կանոնադրություն, և 
տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման 
պլան: 

20 օր 

2. Տարահանված բնակչության  V  Չի պահպանվել <<Քաղաքացիա-       Առաջարկվում է  



 

 

 

 

կենսաապահովում. Բնակչության 
կենսաապահովման գործընթացների 
նախապատրաստման միջոցառումների 
պլան: 

 
 

  
 
 

 կան պաշտպանության մասին>> ՀՀ  
օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
<<գ>> կետի պահանջը` համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը  կազմա-
կերպում է համայնքի քաղաքա-
ցիական պաշտպանության  միջո-
ցառումների պլանավորումը և 
իրականացումը: 

սահմանված կարգով մշակել 
և հաստատել տարահանված 
բնակչության` 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլանը: 

 

 
           20 օր 

3. 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 պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 
5-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում մշակում է 
ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ արտա-
կարգ իրավիճակների նախա-
րարության համապատասխան 
տարածքային ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ և ներկայացնում 
համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 
մարմնի ղեկավարի 
հաստատմանը:  

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 
արձանագրված խախտումը:  

 
 
            20 օր 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման 7-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինները սույն որոշման 
5-րդ կետով հաստատված 
պլանների իրականացման 
համար 12-ամսյա ժամկետում  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն պետք է 
ներկայացնեն պլանների համա-
կողմանի ապահովման մասին 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 
արձանագրված խախտումը:  

20 օր 



 

 

 

 

հայտեր:  
 
 
 

                                                                                              
 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ 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  
 

 Թերի է պահպանվել «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» ՀՀ 
օրենքի 5-րդ հոդվածի, 3-րդ 
մասի պահանջը՝ 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, 
առևտրի օբյեկտներում, 
վաճառքը  կատարել ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 
    Առաջարկվում է նաև՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, նշված օբյեկտներում 
իրականացնել 
հսկողություններ  
/համայնքի վարչական 
տարածքում գործում է 20 
առևտրի օբյեկտ/: /<<Առևտրի 
և ծառայությունների մասին>> 
ՀՀ օրենքի  17.1-րդ  հոդված, 
/մաս 6, 7/: / 

 
Վաճառքը`  ըստ 
ապրանքախմբերի 
տարանջատված 
մեկուսամասերում, 
բացթողումների վերացման 
համար  
      10 օր:  
 
Հսկողությունները`  
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, լիարժեք 
իրականացնելու համար 20 օր:  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

2. Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 
 
 

         
           V  

      
 
 

Թերի է պահպանվել ՀՀ 
Կառավարության 19.02.2002թ. 
թիվ 270-Ն որոշմամբ 
հաստատված պահանջի 3-րդ 
կետը` համաձայն որի 
համայնքում գործող 
կազմակերպության ճակատային 
մասում փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են կազմակերպութ-
յան (ֆիրմայի) անվանումը, 
կազմակերպականիրավական 
ձևը, իսկ մուտքի դռան 
ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային ռեժիմը: 

Ապահովել  ՀՀ 
կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում: 
/Համայնքի տարածքում 
գործում են  առևտրի 20  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ`  10 օր:  

3. 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, 

  
 
 
 

             V  
 

 Թերի է պահպանվել  
<<Առևտրի և ծառայությունների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 4-րդ  
հոդվածի 7-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի Հեղուկ վառելիքի, 
սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի 

Ապահովել  օրենսդրությամբ 
սահմանած պահանջները 
բավարարող 
ցուցանակներով` գործող 
բոլոր օբյեկտներում 

             V  
 



 

 

 

 

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: 

մանրածախ առեւտրի կետերը 
պետք է ապահովված լինեն 
օրենսդրությանը 
համապատասխան կառուցված 
վճարովի կամ անվճար 
հասարակական 
զուգարաններով: 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: 

5. Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է 
ապահովված լինի Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

                       V 
 

 
 

Թերի է պահպանվել ՀՀ 
Կառավարության 19.02.2002թ. 
թիվ 270-Ն որոշմամբ 
հաստատված պահանջի 3-րդ 
կետը՝ համաձայն որի 
համայնքում գործող կազմակեր-
պության 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 3  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ 10 օր:  

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

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

        V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է կամավոր 
լիազորություն-ների 
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 

2. Աշխատակազմի և բյուջետային 
հիմնարկների կանոնադրությունները, 
աշխատակիցների քանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 
սահմանված դրույքաչափերին 
համապատասխան) հաստատելու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
որոշման առկայություն: 

           V 
/Ավագանու 
11.10.2013թ. թիվ 44 
որոշումով 
հաստատվել է 
<<Արամուսի 
մարզամշակույթային 
կենտրոն>> 
բյուջետային 
հիմնարկի նոր 
կանոնադրությունը: 
Ամեն տարի,  

           V 
Ավագանու 
04.04.2013թ. 
թիվ 10 
որոշումով 
հաստատվել է 
աշխատակազմ
ի 
կանոնադրությ
ունը:  

 Չի պահպանվել <Իրավա-կան 
ակտերի մասին> ՀՀ օրենքի 72-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ 
և 3-րդ ենթակետերի 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
Իրավական ակտն ուժը կորցրած 
է ճանաչվում` 

1) իրավաստեղծ մարմնի, 
դրա իրավահաջորդի կամ 
համապատասխան 
լիազորություններով օժտված 
վերադաս մարմնի որոշմամբ, 

       Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

       20 օր 



 

 

 

 

ավագանու 
որոշումներով 
հաստատվել են 
աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
քանակը, 
հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային 
դրույքաչափերը:  

եթե` 
ա) դադարել է իրավական 

ակտով կարգավորվող 
իրավահարաբերությունների 
հետագա իրավական 
կարգավորման 
անհրաժեշտությունը, 

բ) իրավական ակտով 
կարգավորվող 
իրավահարաբերությունները 
կարգավորվում կամ 
կարգավորվելու են այլ 
իրավական ակտով 
 

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

      V 
/տես. հավելվ. 

15/  

  Չի պահպանվել <<Տեղա-կան 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի  համայնքի 
ղեկավարը` սահմանված 
կարգով վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական կադաստրը, 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինա-կան 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում  համայնքի 
ավագանու հաստատ-մանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

4. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած 
վերահսկողության և այլ իրավասու 
պետական մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքներ վերաբերյալ 
որոշման առկայություն. 

               
 

       V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակա-ռավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 32-րդ կետի պահանջը՝ 
համա-ձայն որի համայնքի 
ավագանին քննարկում է 
Հայաստանի Հանրապետության 
վերա-հսկիչ պալատի իրականա-
ցրած վերահսկողության եւ այլ 
իրավասու պետական 
մարմինների իրականա-ցրած 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված գործառույներ:  

 

Ընդունել ի գիտություն: 



 

 

 

 

ստուգումների արդյունքները եւ 
իր իրավասության շրջանակ-ում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

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

          
            

      V 
 

                Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 
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 համայն-
քում` քաղաքապետարանի, իսկ 
գյուղական համայնքում` գյուղա-
պետարանի աշխատակազմը 
(այսուհետ` աշխատակազմ) 

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:  

   Ավագանու նիստերի 
օրակարգի ձևավորման 
գործընթացում պահպանել 
ՏԻՄ օրենքի պահանջները: 

Ընդունել ի գիտություն 

6. Համայնքի ավագանու անդամի 
ավագանու նիստերին պարտադիր 
մասնակցություն: 

              
 

       V 
    2013թ. 
գումարվել է 
ավագանու 19 
նիստ,      
2014թ. /մինչև 
ստ./ 15 նիստ:     
  

   Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 7-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանու անդամի լիազորութ-
յունները վաղաժամկետ դադա-
րեցվում են, եթե` նա մեկ տարվա 
ընթացքում անհարգելի 
պատճառով բացակայել է 
ավագանու նիստերի ավելի քան 
կեսից:  

Առաջարկվում է ձեռնարկել 
օրենքով  սահմանված 
կարգով միջոցառումներ: 
ՏԻՄ ՀՀ օրենք հ. 20, մաս1, 
1-ին կետ, հ. 21, մաս 1, կետ 
7:  

 
 

Ընթացիկ տարվա ավարտին: 

7. Համայնքի ղեկավարի անհատական 
ակտերի ընդունումից հետո օրենքով 
սահմանված երկօրյա ժամկետում 

         V         Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի  1-ին 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 

Ընդունել ի գիտությոն: 
Տարվա ընթացքում, 
օրենսդրությամբ սահմանված 



 

 

 

 

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

մասի 1.1- կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայն-
քի ղեկավարը անհատական 
ակտեր ընդունելուց հետո 
պարտավոր է  երկօր-
յա ժամկետում այն ուղարկել 
համայնքի ավագանու 
անդամներին և փակցնել 
համայնքի ավագանու 
նստավայրում` բոլորի համար 
տեսանելի տեղում: 

սահմանված 
գործառույթներ: 

ժամանակահատվածում: 

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

                 
         

          V   Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 19-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը օրենքով կամ 
կառավարության սահմանած 
կարգով վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, բնապահ-
պանական, գյուղատնտեսական 
և այլ կադաստրներ: 

    Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը: 

9. 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 

          V  
 

   Թերի է պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 33.1-րդ հոդվածի, 1-
ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը`համաձայն որի համա-
յնքի ղեկավարը կազմակերպում է 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական կարևորա-
գույն նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման 
ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 3-րդ 
կետ/ 

    Տարվա ընթացքում 



 

 

 

 

աշխատանքների առկայություն: ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, կենսագոր-
ծունեության միջավայրի ծրա-
գրվող փոփոխությունների 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ, դրանց վերա-
բերյալ առաջարկությունների 
ընդունումը  ներկայացնում 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի հեղինակներին: 

10. 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  
 

             
 

Թերի է պահպանվել <<Տեղա-
կան ինքնակառավարման մա-
սին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ և 54.1 
հոդվածների պահանջներըը. 
Համաձայն որոնց 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 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարը տրամադրում է 
տեղեկատվություն համայնքի 
ավագանուն: 
Խորհրդակցական մարմնի 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

        /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդված/    

Տարվա ընթացքում 



 

 

 

 

գործունեության կարգը, 
հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և 
դրանց վերաբերյալ ավագանուն 
տեղեկատվություն տրամադրելու 
կարգը սահմանում է համայնքի 
ավագանին: 
 

 

 
 
 
 

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 

Չի պահպանվել ՀՀ քաղա-
քաշինության մասին օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի  պահանջը 
համաձայն որի համայնքում 
Արգելվում է 2016 թվականի 
հունվարի 1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի, 
կառուցապատման 
նպատակներով հողամասերի եւ 
(կամ) 
ճարտարապետահատակագծայի
ն առաջադրանքների 

Առաջարկել  մինչև 2016թ 
պատվիրել և ավարտել  գլխ. 
Հատակագիծը   

20.12.2016թ 



 

 

 

 

տրամադրում: 
 2. Հողամասերն աճուրդային կարգով 
օտարվում են Հայաստանի 
Հանրապետության հողային օրենսգրքի 
67-րդ, 68-րդ, 69-րդ և 70-րդ 
հոդվածներով, հրապարակային 
սակարկությունների մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով, դասական աճուրդով: 
 

 
 
 
 

       
 
 
          v 

Չի պահպանվել ՀՀ Հողային 
օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին և 
2-րդ կետերի պահանջները 
համաձայն որոնց  Համայնքի 
ղեկավարը վերահսկողություն է 
իրականացնում` 

1) հողօգտագործողների 
կողմից հողային օրենսդրության 
պահանջների կատարման 
նկատմամբ. 

2) հողամասերն ըստ 
նպատակային եւ գործառնական 
նշանակությամբ օգտագործելու 
նկատմամբ. 

 
 
 
առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը 

 
 
 
 
ժամկետէ 1 ամիս 

 
 
 
 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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. Մշակութային օբյեկտների 
(բացառությամբ պատմամշակութային 
հուշարձանների) կառուցման, 
վերանորոգման, վերակառուցման 
աշխատանքների կազմակերպում 
ֆինանսական միջոցների 
նախատեսմամբ` ելնելով համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական 

 V 
/Ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում 
աշխատանքներ   
չեն 
իրականացվել/  

 
 
  

Չի պահպանվել  «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի, 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը՝ որպես 
պարտադիր լիազորություն՝ 
կազմակերպում է համայնքի 

Առաջարկվում է ելնելով 
համայնքի բյուջեի 
ֆինանսական 
հնարավարություններից և 
ըստ հրատապության 
առաջնահերթություններից 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 

2015թ ընթացքում: 



 

 

 

 

հնարավարություններից և ըստ 
հրատապության 
առաջնահերթություններից 

կողմից ստեղծված մշակութային 
կազմակերպությունների 
գործունեությունը, մշակութային  
օբյեկտների շահագործման և 
նորոգման աշխատանքները: 

աշխատանքներ: 
 

2. Պետական, ազգային նշանակություն 
ունեցող միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

 V   Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի Համայնքի 
ղեկավարը` 

1) ապահովում է համայնքի 
տարածքում պետական մշակու-
թային քաղաքականության իրա-
կանացումը:  

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 վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն: 

  V  
/Նման 
որոշումներ  
ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել, չկան 
նաև փաստեր/ 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի, 2-րդ 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը աջակցում է 
բնակչության՝ հատկապես երի-
տասարդության ռազմահա-
յրենասիրական դաստիարա-
կությանը: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով, իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 
գործառույթներ:  

Տարվա ընթացքում 

2. ՏԻՄ-ի կազմում զորահավաքային մար-
մին ստեղծելու մասին որոշման 
առկայություն: 

             
  

          V 
 

Չի պահպանվել <<Զորահավա-
քային նախապատրաստության և 
զորահավաքի մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
Համաձայն որի ՀՀ 
կառավարության 20.05.2002թ. 
թիվ 591 որոշման`` 
զորահավաքային մարմիններն 
ստեղծվում են, տեղական 
ինքնակառավարման մարմին-
ներում: 

Ստեղծել`  սահմանված 
կարգով զորահավաքային 
մարմին:  

10 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. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերը` համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր 
հատակագիծը եւ քաղաքա-
շինական գոտիավորման 
նախագիծը եւ (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու նախա-
գծման առաջադրանքները 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը եւ 
ներկայացնում է համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

3. գլխավոր հատակագիծը մշակվել է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
համաձայնեցված և հաստատված 
նախագծային առաջադրանքի հիման վրա 

  V Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերին 
համապատասխան` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



 

 

 

 

կարգով կառուցապատողներին 
տալիս է 
ճարտարապետահատակագծայի
ն առաջադրանք (կամ 
նախագծման թույլտվություն), 
որում ներառվում են իր կողմից 
ինժեներական սպասարկում 
իրականացնող 
ծառայություններին 
ներկայացված հարցման հիման 
վրա ստացված` օբյեկտի 
նախագծման տեխնիկական 
պայմանները 

 
 
 
 
 
 

ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ   
 

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 

 V 
/Համայնքի 
ղեկավարի 
28.06.20013թN 
142-Ա որոշում/  

 Չի պահպանվել <<Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի վտանգավոր 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման 
պլան: 

20 օր 



 

 

 

 

հանձնաժողովի հաստատված 
կանոնադրություն, տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
տարահանման պլան 

 տարածքից բնակչության 
տարահանման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությունը: 

Ելնելով 
անհրաժեշտությունից` 
բնակչությունը վտանգավոր 
տարածքից կարող է 
տարահանվել հետիոտն` 
կազմակերպված շարասյուներով: 

Տարահանումը եւ 
տարահանվող բնակչության 
ընդունումը եւ տեղաբաշխումն 
իրականացնում են պետական 
կառավարման տարածքային եւ 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
V 
  
 

 
  

Թերի է պահպանվել <<Քաղա-
քացիական պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 14-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի 
քաղաքացիական 
պաշտպանության  
միջոցառումների պլանավորումը 
և իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  
N 824 որոշման: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով մշակել և հաստատել 
տարահանված բնակչության` 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլանը: 

 

 
 
20 օր 

3. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանություն. 
Համայնքի ղեկավարի կողմից մշակված, 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության  համապատասխան 
տարածքային ստորաբաժանման 
ղեկավարի հետ համաձայնեցված, 

  
 
 

 
V 
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 
5-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 6-
ամսյա ժամկետում մշակում է 
ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 
արձանագրված խախտումը:  

 
 
20 օր 



 

 

 

 

համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային մարմնի 
ղեկավարի կողմից հաստատված ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում գործողությունների 
պլան 

գործողությունների պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության 
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի 
հետ և ներկայացնում 
համապատասխան պետական 
կառավարման տարածքային 
մարմնի ղեկավարի 
հաստատմանը:  

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի 
ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման 7-
րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինները սույն 
որոշման 5-րդ կետով 
հաստատված պլանների իրակա-
նացման համար 12-ամսյա 
ժամկետում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարութ-
յուն պետք է ներկայացնեն 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտեր:  

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 
արձանագրված խախտումը:  

20 օր 

       
       
   
 
 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ 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  
 

 Թերի էպահպանվել «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» ՀՀ 
օրենքի 5-րդ հոդվածի, 3-րդ 
մասի պահանջները համաձայն 
որոնց առևտրի իրականացման 
վայրերում սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը պետք է 
կատարվի ըստ ապրանքա-
խմբերի տարանջատված մեկուս-
ամասերում: Առևտրի օբյեկտ-
ներում հսկողությունների 
իրականացումը կատարվել է ոչ 
լիարժեք, այն կրել է 
հիմնականում ձևական բնույթ:   

    Առաջարկվում է` 
սահմանված կարգով, 
առևտրի օբյեկտներում, 
վաճառքը  կատարել ըստ 
ապրանքախմբերի` առանձին 
բաժիններում: 
    Առաջարկվում է նաև՝ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, նշված օբյեկտներում 
իրականացնել 
հսկողություններ  
/համայնքի վարչական 
տարածքում գործում է 18` 
նշված վաճառքը 
իրականացնող, առևտրի 
օբյեկտ/: /<<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին>> 
ՀՀ օրենքի  17.1-րդ  հոդված, 
/մաս 6, 7/: / 

Վաճառքը`  ըստ 
ապրանքախմբերի 
տարանջատված 
մեկուսամասերում, 
բացթողումների վերացման 
համար  20 օր:  
 Հսկողությունները`  
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, լիարժեք 
իրականացնումը` ընդունել ի 
գիտություն: 
 

2. Առևտրի օբյեկտները պետք է 
ապահովված լինեն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող 
ցուցանակով 
 
 
 

  
             V  

      
 
 

Թերի է պահպանվել ՀՀ Կառա-
վարության 19.02.2002թ. թիվ 
270-Ն որոշմամբ հաստատված 
3-րդ կետըի հահանջը` ամաձայն 
որի .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 24  
օբյեկտներ/:  

Ժամկետ`  20 օր:  

3. Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է                           V  Թերի պահպանվել ՀՀ Ապահովել  ՀՀ Ժամկետ 20 օր:  



 

 

 

 

ապահովված լինի Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած պահանջները բավարարող 
ցուցանակով: 

   Կառավարության 19.02.2002թ. 
թիվ 270-Ն որոշմամբ 
հաստատված պահանջի 3-րդ 
կետըի պահանջը` համաձայն որի 
կազմակերպության ճակատային 
մասում փակցված ցուցանակի 
վրա նշվում են 
կազմակերպության (ֆիրմայի) 
անվանումը, կազմակերպական-
իրավական ձևը, իսկ մուտքի 
դռան ցուցանակի վրա՝ 
աշխատանքային ռեժիմը:  

կառավարության սահմանած 
պահանջները բավարարող 
ցուցանակներով: /Համայնքի 
տարածքում գործում են  
հանրային սննդի 3  
օբյեկտներ/:  

 
 
 
 

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

        V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է կամավոր 
լիազորությունների իրակա-
նացման կարգը և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմանը 

Համաձայն <<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասի` 
կամավոր 
լիազորություններն 
իրականացվում են 
համայնքի բյուջեով 
նախատեսված 
հատկացումներին 
համապատասխան և 

Ի գիտություն 



 

 

 

 

ավագանու սահմանած 
կարգով: 

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

      V 
/տես. հավելվ. 

15/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը` սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական կադաստրը, 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում  համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

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

          
            

V 
 

                Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 
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 
գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ): 

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:  

   Կազմել` օրենքով 
սահմանված կարգով, 
ավագանու  որոշումների  
նախագծերը /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ, 
15-րդ հոդվածներ/: 

         

Ի գիտություն  

4. Համայնքի քաղաքաշինական,                            V Չի պահպանվել <<Տեղական     Առաջարկվում է Ի գիտություն: 



 

 

 

 

բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ 
կադաստրների օրենքով սահմանված 
կարգով վարում: 

         ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 19-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը օրենքով կամ 
կառավարության սահմ-անած 
կարգով վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատն-
տեսական և այլ կադաստրներ: 

իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

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 կատրված 
աշխատանքների առկայություն: 

          V  
 

 Թերի է պահպանվել <<Տեղա-
կան ինքնակառավար-ման մա-
սին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է տեղական 

ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի  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  
ներկայացնում 

        Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված գործառույթներ: 
/<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 3-րդ 
կետ/ 

    Ի գիտություն 



 

 

 

 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի հեղինակներին: 

 
 
 
 
 
 

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 

Չի պահպանվել ՀՀ քաղա-
քաշինության մասին օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի  պահանջը 
համաձայն որի համայնքում 
Արգելվում է 2016 թվականի 
հունվարի 1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի, 
կառուցապատման 
նպատակներով հողամասերի եւ 
(կամ) 
ճարտարապետահատակագծայի
ն առաջադրանքների 
տրամադրում: 

Առաջարկել  մինչև 2016թ 
պատվիրել և ավարտել  գլխ. 
Հատակագիծը   

20.12.2016թ 

 2. Հողամասերն աճուրդային կարգով 
օտարվում են Հայաստանի 
Հանրապետության հողային օրենսգրքի 

 
 
 

       
 
 

Չի պահպանվել ՀՀ Հողային 
օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին և 
2-րդ կետերի պահանջները 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

67-րդ, 68-րդ, 69-րդ և 70-րդ 
հոդվածներով, հրապարակային 
սակարկությունների մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով, դասական 
աճուրդով: 
 

           v համաձայն որոնց  Համայնքի 
ղեկավարը վերահսկողություն է 
իրականացնում` 

1) հողօգտագործողների 
կողմից հողային օրենսդրության 
պահանջների կատարման 
նկատմամբ. 

2) հողամասերն ըստ 
նպատակային եւ գործառնական 
նշանակությամբ օգտագործելու 
նկատմամբ. 

առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը 

 
ժամկետէ 1 ամիս 

 
 
 
 
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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. Մշակութային օբյեկտների 
(բացառությամբ պատմամշակութային 
հուշարձանների) կառուցման, 
վերանորոգման, վերակառուցման 
աշխատանքների կազմակերպում 
ֆինանսական միջոցների 
նախատեսմամբ` ելնելով համայնքի 
բյուջեի ֆինանսական 
հնարավարություններից և ըստ 
հրատապության 
առաջնահերթություններից 

 V 
/Ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում 
աշխատանքներ   
չեն 
իրականացվել/  

 
 
  

Չի պահպանվել  «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի, 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը՝ որպես 
պարտադիր լիազորություն՝ 
կազմակերպում է համայնքի 
կողմից ստեղծված մշակութային 
կազմակերպությունների 
գործունեությունը, մշակութային  

Առաջարկվում է ելնելով 
համայնքի բյուջեի 
ֆինանսական 
հնարավարություններից և 
ըստ հրատապության 
առաջնահերթություններից 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ սահմանված 
աշխատանքներ: 
 

2015թ ընթացքում: 



 

 

 

 

օբյեկտների շահագործման և 
նորոգման աշխատանքները: 

2. Պետական, ազգային նշանակություն 
ունեցող միջոցառումների ծրագրերի 
մշակում ու իրականացում  

 V   Չի պահպանվել «Մշակութային 
օրենսդրության հիմունքների 
մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի Համայնքի 
ղեկավարը` 

1) ապահովում է համայնքի 
տարածքում պետական մշակու-
թային քաղաքականության իրա-
կանացումը:  

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. Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանների առկայություն: 

                V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 1-ին կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը օրենքով սահմանված 
կարգով, վարում է համայնքի 
զինապարտների 
գրանցամատյան:  

Վարել սահմանված կարգով 
համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյան:  

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 

2. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն: 

 V  
/Նման 
որոշումներ  
ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել, չկան 
նաև փաստեր/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի, 2-րդ 
մասի 3-րդ կետի պահանջները 
համաձայն որոնց համայնքի 
ղեկավարը սույն բնագավառում, 
որպես  կամավոր լիազորություն` 
աջակցում է բնակչության, 
հատկապես երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը:  

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 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի 
գլխավոր հատակագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 



 

 

 

 

փաստաթղթերը` համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր 
հատակագիծը եւ քաղաքա-
շինական գոտիավորման 
նախագիծը եւ (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու նախա-
գծման առաջադրանքները 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

  V Չի պահպանվել ՏԻՄ 
օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը եւ 
ներկայացնում է համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

Պատվիրել գլխավոր 
հատակագծ 

01.08.2015թ 

 
 
 

 
 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ 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. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է  v  Չի պհպանվել <<Տեղական Առաջարկվում է Տարվա ընթացքում: 



 

 

 

 

համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգաց
մանը՝                                       
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 

 /Համայնքում 
առկա է մեկ 
ֆուտբոլի 
դաշտ:/  

ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի  համայնքի 
ղեկավարը սույն բնագավառում 
իրականացնում է, որպես  
կամավոր լիազորություն` 
նպաստում է համայնքում 
ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի զարգացմանը, 
իրականացնում է սպորտային 
հրապարակների և մարզական 
այլ կառույցների շինարարություն, 
ստեղծում է հանգստի գոտիներ: 

հնարավորության 
սահմաններում`  նպաստել 
համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը,                                        
ինչպես նաև ստեղծել 
հասարակական վայրերում 
ֆիզիկական կուլտուրայով և 
սպորտով զբաղվելու համար 
համապատասխան 
պայմաններ: 

 
Ընդգրկել զարգացման 
ծրագրերում: 

 
 

 
ԲՋՆԻ   

 
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 
28.06.20013թN 
142-Ա որոշում/  
 

 Չի պահպանվել <<Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  
Վտանգավոր տարածքից 
բնակչության տարահանման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով`  

տարահանման 
հանձնաժողովի կողմից 

մշակել տարահանման պլան: 

20 օր 



 

 

 

 

կառավարությունը: 
Ելնելով անհրաժեշտությունից` 
բնակչությունը վտանգավոր 
տարածքից կարող է տարահանվել 
հետիոտն` կազմակերպված 
շարասյուներով: 
Տարահանումը եւ տարահանվող 
բնակչության ընդունումը եւ 
տեղաբաշխումն իրականացնում են 
պետական կառավարման 
տարածքային եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
V 
  
 

 
  

Թերի է պահպանվել <<Քաղա-
քացիական պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 14-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի 
քաղաքացիական պաշտպանության  
միջոցառումների պլանավորումը և 
իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  N 
824 որոշման: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով մշակել և հաստատել 
տարահանված բնակչության` 

կենսաապահովման 
գործընթացների 

նախապատրաստման 
միջոցառումների պլանը: 

 

 
 

20 օր 

3. 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 պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 6-ամսյա 
ժամկետում մշակում է ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության 
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի հետ 
և ներկայացնում համապատասխան 
պետական կառավարման 

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 

արձանագրված խախտումը:  

 
 

20 օր 



 

 

 

 

տարածքային մարմնի ղեկավարի 
հաստատմանը:  

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման 7-րդ 
կետի պահանջը` համաձայն որի 
տեղական ինքնակառա-վարման 
մարմինները սույն որոշման 5-րդ 
կետով հաստատված պլանների 
իրակա-նացման համար 12-ամսյա 
ժամկետում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարութ-յուն 
պետք է ներկայացնեն պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտեր:  

Առաջարկվում է. սահմանված 
կարգով վերացնել 
արձանագրված խախտումը:  

20 օր 

  

 
 

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

        V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 

 
 
 

20 օր 



 

 

 

 

ավագանին որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմանը 

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

      V 
/տես. հավելվ. 

15/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 2-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը` սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական կադաստրը, 
կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում  համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

  

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

          
            

V 
 

                    Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 
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 
գյուղական համայնքում` 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 



 

 

 

 

գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ): 

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

                 
         

          V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 1-ին 
մասի 19-րդ կետի պահանջը` 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը օրենքով կամ 
կառավարության սահմ-անած 
կարգով վարում է համայնքի 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, գյուղատն-
տեսական և այլ կադաստրներ: 

Համապատասխանեցնել 
գույքագրման 
փաստաթղթերը: 

2014թվականի գույքագրման 
փաստաթղթերի հաստատման 
ժամանակ: 

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 կատրված 
աշխատանքների առկայություն: 

          V  
 

 Թերի է պահպանվել <<Տեղա-
կան ինքնակառավար-ման մա-
սին>> ՀՀ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի, 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
կազմակերպում է տեղական 

ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի  տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային 

        Առաջարկվում է կազմել 
ավագանու նիստերի 
արձանագրություններ,  
համաձայն 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:   

         

 
Ի գիտություն 

 
 



 

 

 

 

լսումներ կամ քննարկումներ, 
դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների ընդունումը  
ներկայացնում 
նախաձեռնությունների և 
նախագծերի հեղինակներին: 

 
 

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

        V  Չի պահպանվել 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին որոշում է կամավոր 
լիազորությունների 
իրականացման կարգը եւ 
անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները` համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմանը 

       Առաջարկվում է 
ավագանու նիստերի 
հրավիրումը և գումարումը 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:  

   /<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ, 
15-րդ հոդվածներ, 11-րդ 
հոդված 2-րդ մաս/: 

         

Ի գիտություն  

 

 
 

 
 
                                               

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 



 

 

 

 

                    

 
       

 ԿԱՄԱՐԻՍ   
 

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. 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 
28.06.20013թN 
142-Ա որոշում/  
 

 Չի պահպանվել <<Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  
Վտանգավոր տարածքից 
բնակչության տարահանման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարությունը: 
Ելնելով անհրաժեշտությունից` 

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով` 
ստեղծել 

տարահանման հանձնաժողով, 
հաստատել տարահանման 

հանձնաժողովի  
կանոնադրություն, և 

տարահանման հանձնաժողովի 
կողմից մշակել տարահանման 

պլան: 

20 օր 

1. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն: 

  V  
/Նման 
որոշումներ  
ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել, չկան 
նաև փաստեր/ 

Պահպանված չէ <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի, 2-րդ 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը սույն բնագավառում, 
որպես  կամավոր լիազորություն` 
աջակցում է բնակչության, 
հատկապես երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը:  

Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով, 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  

Տարվա ընթացքում 



 

 

 

 

բնակչությունը վտանգավոր 
տարածքից կարող է տարահանվել 
հետիոտն` կազմակերպված 
շարասյուներով: 
Տարահանումը եւ տարահանվող 
բնակչության ընդունումը եւ 
տեղաբաշխումն իրականացնում են 
պետական կառավարման 
տարածքային եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները: 

2. Տարահանված բնակչության 
կենսաապահովում. 
Բնակչության կենսաապահովման 
գործընթացների նախապատրաստման 
միջոցառումների պլան 

 
 
 

 
V 
  
 

 
  

Թերի է պահպանվել <<Քաղա-
քացիական պաշտպանության 
մասին>> ՀՀ  օրենքի 14-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը  
կազմակերպում է համայնքի 
քաղաքացիական պաշտպանության  
միջոցառումների պլանավորումը և 
իրականացումը. համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 24.06.2010թ.  N 
824 որոշման: 

Առաջարկվում է սահմանված 
կարգով մշակել և 
հաստատել տարահանված 
բնակչության` 
կենսաապահովման 
գործընթացների 
նախապատրաստման 
միջոցառումների պլանը: 

 

 
 
        20 օր 

3. 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 պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման` 5-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 6-ամսյա 
ժամկետում մշակում է ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանները՝ 
համաձայնեցնելով ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության 
համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի հետ 
և ներկայացնում համապատասխան 
պետական կառավարման 
տարածքային մարմնի ղեկավարի 
հաստատմանը:  

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը: 

 
 
                 20օր 



 

 

 

 

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտերի ներկայացում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

   
V 
 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշման 7-րդ 
կետի պահանջը` համաձայն որի 
տեղական ինքնակառա-վարման 
մարմինները սույն որոշման 5-րդ 
կետով հաստատված պլանների 
իրակա-նացման համար 12-ամսյա 
ժամկետում ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարութ-յուն 
պետք է ներկայացնեն պլանների 
համակողմանի ապահովման մասին 
հայտեր:  

Առաջարկվում է. 
սահմանված կարգով 

վերացնել արձանագրված 
խախտումը:  

 
 

20 օր 

                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                 ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ 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   
 

Թերի է պահպանվել «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» ՀՀ 
օրենքի 5-րդ հոդվածի, 3-րդ 
մասի պահանջը՝ համաձայն որի 
Առևտրի իրականացման 
վայրերում սննդամթերքի և ոչ 
պարենային ապրանքների, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վաճառքը պետք է 
կատարվի ըստ ապրանք-
ախմբերի տարանջատված 
մեկուսամասերում: 

    Առաջարկվում է` 
սահմանված կարգով, 
առևտրի օբյեկտներում, 
վաճառքը  կատարել ըստ 
ապրանքախմբերի` 
առանձին բաժիններում: 
    Առաջարկվում է նաև՝ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, նշված 
օբյեկտներում իրականացնել 
հսկողություններ  
/համայնքի վարչական 
տարածքում գործում է 5 
առևտրի օբյեկտ/: 
/<<Առևտրի և 
ծառայությունների մասին>> 
ՀՀ օրենքի  17.1-րդ  հոդված, 
/մաս 6, 7/: / 

 
      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. 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 

Չի պահպանվել ՀՀ քաղա-
քաշինության մասին օրենքի 14/3 
հոդվածի 32 կետի  պահանջը 
համաձայն որի համայնքում 
Արգելվում է 2016 թվականի 
հունվարի 1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի, 
կառուցապատման 
նպատակներով հողամասերի եւ 
(կամ) 
ճարտարապետահատակագծայի
ն առաջադրանքների 
տրամադրում: 

Առաջարկել  մինչև 2016թ 
պատվիրել և ավարտել  գլխ. 
Հատակագիծը   

20.12.2016թ 

 2. Հողամասերն աճուրդային կարգով 
օտարվում են Հայաստանի 
Հանրապետության հողային օրենսգրքի 
67-րդ, 68-րդ, 69-րդ և 70-րդ 
հոդվածներով, հրապարակային 
սակարկությունների մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով, դասական աճուրդով: 
 

 
 
 
 

       
 
 
          v 

Չի պահպանվել ՀՀ Հողային 
օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին և 
2-րդ կետերի պահանջները 
համաձայն որոնց  Համայնքի 
ղեկավարը վերահսկողություն է 
իրականացնում` 

1) հողօգտագործողների 
կողմից հողային օրենսդրության 
պահանջների կատարման 
նկատմամբ. 

2) հողամասերն ըստ 
նպատակային եւ գործառնական 

 
 
 
առաջարկվել է վերացնել 
խախտումը 

 
 
 
 
ժամկետէ 1 ամիս 



 

 

 

 

նշանակությամբ օգտագործելու 
նկատմամբ. 

 
 
 
 
 

ՏԻՄ 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 ավագանու կողմից 

հաստատված համայնքի 
զարգացման ծրագրի առկայություն: 

                       V  
/Հաստատվել է 

ավագանու 
19.03.2013. 
թիվ 7-Ն 
որոշմամբ/ 

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 53-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի  Համայնքի 
ղեկավարը մշակում է համայնքի 
քառամյա զարգացման ծրագիրը, 
որը ներկայացնում է նորընտիր 
ավագանու հաստատմանը` 
վերջինիս լիազորությունների 
ստանձնման օրվանից եռամսյա 
ժամկետում: Եթե համայնքի 
նորընտիր ղեկավարի 
լիազորություններ ստանձնելու 
ժամկետը համընկնում է 
նորընտիր ավագանու 
լիազորություններն ստանձնելու 
օրվանից եռամսյա ժամկետին, 
ապա համայնքի նորընտիր 
ղեկավարը քառամյա ծրագիրը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Ի գիտություն: 



 

 

 

 

կամ ավագանու 
լիազորություններն ստանձնելու 
օրվանից եռամսյա ժամկետում 
կամ իր լիազորություններն 
ստանձնելու օրվանից հետո` 
երկամսյա ժամկետում 
    

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

        V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
5-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի 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 

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

             
 

                V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
8-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին  
որոշում է համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը 
  

Առաջարկվում է օրենքով 
սահմանված կարգով որոշել 
համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը, 
մինչև աշխատակազմի 
հաստիքացուցակի 
հաստատումը, համաձայն` 
<<Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքի 27-րդ 
հոդվածի: 

Ընդունել ի գիտություն: 

4. Համայնքի ղեկավարի ներկայացրած` 
բյուջետային հիմնարկների և ոչ 
առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների թեկնածուներին 
համաձայնություն տալու 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

         V  
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
15-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին  իր 
որոշմամբ համաձայնություն է 
տալիս համայնքի ղեկավարի 

Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ:  
Սահմանված կարգով 
համայնքի ավագանին`  

10 օր 



 

 

 

 

որոշման առկայություն: ներկայացրած` բյուջետային 
հիմնարկների եւ ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների թեկնածուներին 
: 

 իր որոշմամբ, 
համաձայնություն է տալիս 
համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած` բյուջետային 
հիմնարկների և ոչ 
առևտրային 
կազմակերպությունների 
ղեկավարների 
թեկնածուներին:  
 

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

      V 
/տես. հավելվ. 

15/  

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 38-րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
2-րդ կետի պահանջը` համաձայն 
որի  համայնքի ղեկավարը` 
սահմանված կարգով վարում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում է համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը և 
ներկայացնում  համայնքի 
ավագանու հաստատմանը: 

      Առաջարկվում է 
իրականացնել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված 
գործառույթներ: 

Մինչև ընթացիկ տարվա 
ավարտը 

6. Համայնքում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու վերաբերյալ 
որոշման առկայություն: 

      V   Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
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: 

       Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների 
մասնակցության կարգը: 

         20 օր 

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

          
 

      V Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
34-րդ կետի պահանջը՝ համաձայն 
որի համայնքի ավագանին  
քննարկում եւ որոշում է կայացնում 

       Առաջարկվում է 
սահմանված կարգով 
հաստատել համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում 
հասարակական կարգով 

20 օր 



 

 

 

 

                                                                     

                                                
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

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

գործող խորհրդակցական 
մարմինների քանակի, 
անվանումների ու 
ձևավորման կարգը: 

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

               
            
  

 
 

          V   
 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 30-րդ հոդվածի, 3-րդ մասի 
1-ին կետի պահանջը` համաձայն 
որի համայնքի  աշխատակազմի 
քարտուղարը պահովում է 
համայնքի ավագանու նիստերի 
նախապա-տրաստումը, 
արձանագրումը  և նիստին ներկա 
ավագանու անդամների կողմից 
արձա-նագրության վավերացումը:                            

        Առաջարկվում է կազմել 
ավագանու նիստերի 
արձանագրություններ,  
համաձայն 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:   

        Ինչպես նաև ավագանու 
հերթական  նիստերը 
գումարել օրենքով 
սահմանված 
ժամկետներում:  

 
Ի գիտություն 

 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված 

Պահպանված 
չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված խախտումները 
վերացնելու նպատակով 

սահմանված ժամկետները 



 

 

 

 

 
 

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

            
 

1.Համայնքի զինապարտների գրան-
ցամատյանների առկայություն: 

                V  Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 36-րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
1-ին կետի պահանջը`համաձայն 
որի  համայնքի ղեկավարը 
օրենքով սահմանված կարգով 
վարում է համայնքի 
զինապարտների 
գրանցամատյան:  

Վարել սահմանված կարգով 
համայնքի զինապարտների 
գրանցամատյան:  

20 օր 

2. Բնակչության, հատկապես երիտա-
սարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը աջակցության 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և փաստերի առկայություն: 

  V  
/Նման 
որոշումներ  
ստուգվող 
ժամանակահա
տվածում չեն 
ընդունվել, 
չկան նաև 
փաստեր/ 

Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 36-րդ հոդվածի, 2-րդ 
մասի 3-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը սույն բնագավառում, 
որպես  կամավոր լիազորություն` 
աջակցում է բնակչության, 
հատկապես երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը:  

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 վերցման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է 
համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի, այդ թվում՝ 
մանկապատանեկան սպորտի զարգացմ
անը՝                                       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 
առկա է մեկ 
ֆուտբոլի 
դաշտ:/  

 Չի պահպանվել <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքի 42-րդ հոդվածի, 1-ին մասի 
3-րդ կետի. 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 
հնարավորության 
սահմաններում`  նպաստել 
համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը,                                        
ինչպես նաև ստեղծել 
հասարակական վայրերում 
ֆիզիկական կուլտուրայով և 
սպորտով զբաղվելու համար 
համապատասխան 
պայմաններ: 

Տարվա ընթացքում: 
 
Ընդգրկել զարգացման 
ծրագրերում: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզ 

ԱՐԴԵՆԻՍ  

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է      

 1  2 3 4 5 6 7 
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 



 

 

 

 

կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

3. Համայնքի քաղաքաշինական   Համայնքի Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ Համայնքի քաղաքաշինական ՀՀ օրենսդրու-թյամբ 



 

 

 

 

կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ օրենքի 37-րդ հոդվածի 
երկրորդ մասի 3-րդ կետով 
սահմանված քաղաքաշինական այն 
փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը. 

 

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):  

սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 
որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

Մինչև 20 օր: 

6. Համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով 

  Համայնքի 
ավագանին 

Չի  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 34-րդ կետի 

Մշակել և համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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 պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ 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: 

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: 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

8. Օրենքով սահմանված կարգով  
տեղական ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և ենթաօրենսդրական 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի  

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 

Մշտապես: 

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

որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
ղեկավարին կից 
համայնքի 
տարածքում 
հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցակա
ն 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: 



 

 

 

 

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: 

համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ
ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 

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: 

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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 



 

 

 

 

բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

       
9. 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 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո
ւմ համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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): 

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) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

10. 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 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 
բաց լսումներ 
ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
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: 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

Մշտապես  



 

 

 

 

բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 
(ավագանու 
որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 

13. 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: 

 2012թ. հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 

 Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 

Օրենքով սահմանված կարգով 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  

Մշտապես 



 

 

 

 

գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 54.1 
%-ով,   

 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 

համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 



 

 

 

 

սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս
խան միջոցներ 
չեն 
ձեռնարկվել: 

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 

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

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

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 



 

 

 

 

կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

 
 
 

Քաղաքաշինության բնագավառ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

  Համայնքի  
գլխավոր հատակագծի 
նախագծի վերաբերյալ 
հարցը  քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ 

- 



 

 

 

 

(բնակավայրի) գլխավոր 
հատակագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

3. 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 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

Չի պահպանվել 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 դրույթները 

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 

4. Թաղումների և գերեզմանատեղերի 
գրանցման մատյանի վարումը և  

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 23.11.2003թ. N1910-Ն 

Առաջարկել համայնքի 
ավագանուն և համայնքի 

20-օրյա 



 

 

 

 

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

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 

ղեկավարին ապահովել ՀՀ 
կառավարության 23.11.2003թ. 
N1910-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Թաղման և 
դիակիզման կարգի» 9-րդ 
կետի պահանջները 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 
գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 

 
 
 
 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ և ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 



 

 

 

 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

 
Թերի է 

պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների իրականացման 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 
հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 

 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
- 

 
 
- 

Սանիտարակ
ան մաքրման 
սխեմա 
կազմված չէ 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
ա/ իրականացնում է հսկողություն 
աղբահանման նկատմամբ, 

Կազմել սանիտարական 
մաքրման և 
աղբահանության սխեմա, 
ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

 
 
28.12.2014թ. 
 



 

 

 

 

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: 

 
  
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
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. 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 
 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 
կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

 
 

                    
 
 

ԿՐԱՇԵՆ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  
hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

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

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ 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 օրենսդրու-թյամբ 
սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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  

  Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից որոշում 
չի ընդունվել 
անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպման 
համար 
անհրաժեշտ 
ճանապարհային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման 

Համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 
կողմից հաստատվելուց 
հետո, համայնքի ղեկավարի 
կողմից որոշում ընդունել 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

6. 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: 
 

Չի  պահպանվել 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 օր: 



 

 

 

 

երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի 
ու այլ 
տեխնիկական 
միջոցների 
տեղադրման 
վերաբերյալ:  

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ: 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 
տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

8. 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: 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին 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: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 
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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 
բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

9. 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 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո
ւմ համայնքի 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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 

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 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների  
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ): 

անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

10. 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 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 
բաց լսումներ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
համաձայն որի՝ համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 

Մշտապես  



 

 

 

 

ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ: 

բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 
(ավագանու 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 

13. Համայնքի ղեկավարի կողմից  2012թ. հողի  Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-Օրենքով սահմանված կարգով Մշտապես 



 

 

 

 

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: 

հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 54.1 

րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 

ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  



 

 

 

 

%-ով,   
 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս
խան միջոցներ 

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

չեն 
ձեռնարկվել: 

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

    <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 
կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

- 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

3. 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 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 53-
րդ հոդվածի 2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն որի  
համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր կարգով 
ներառվում են համայնքի 
տարածական զարգացումը 

Համաձայն  
<<Քաղաքաշինության մասին 
>> ՀՀ  օրենքի 142  կետի՝ 
արգելվում է 2016 թ. հունվարի 
1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 

 20-օրյա 



 

 

 

 

ծրագրում 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին դրույթները 

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 

4. 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 պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 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 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 
գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 



 

 

 

 

հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 
 
 
 
 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 
 

Պահպանված է 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և 
հարկադիր միջոցառումների 
իրականացման վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 
հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 

 
 
 



 

 

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
- 

 
 
- 

Սանիտարակ
ան մաքրման 
սխեմա 
կազմված չէ 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
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 

 
 
28.12.2014թ. 
 

 
  
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 



 

 

 

 

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. 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 
 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 
կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 
 
 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

Մինչև 20 օր 

                    
 

ՄԵՂՐԱՇԵՆ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  
hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

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

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ 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 օրենսդրու-թյամբ 
սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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  

  Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից որոշում 
չի ընդունվել 
անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպման 
համար 
անհրաժեշտ 
ճանապարհային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման 

Համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 
կողմից հաստատվելուց 
հետո, համայնքի ղեկավարի 
կողմից որոշում ընդունել 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

6. 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: 
 

Չի  պահպանվել 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 օր: 



 

 

 

 

երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի 
ու այլ 
տեխնիկական 
միջոցների 
տեղադրման 
վերաբերյալ:  

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ: 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 
տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

8. 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: 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին 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: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 
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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 
բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

9. 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 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո
ւմ համայնքի 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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 

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 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների  
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ): 

անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

10. 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 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 
բաց լսումներ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
համաձայն որի՝ համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 
ծրագրի և (կամ) տարեկան 

Մշտապես  



 

 

 

 

ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ: 

բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 
(ավագանու 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 

13. Համայնքի ղեկավարի կողմից  2012թ. հողի  Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-Օրենքով սահմանված կարգով Մշտապես 



 

 

 

 

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: 

հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 54.1 

րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 

ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  



 

 

 

 

%-ով,   
 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս
խան միջոցներ 

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

չեն 
ձեռնարկվել: 

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

    <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 
կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

- 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

3. 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 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 53-
րդ հոդվածի 2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն որի  
համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր կարգով 
ներառվում են համայնքի 
տարածական զարգացումը 

Համաձայն  
<<Քաղաքաշինության մասին 
>> ՀՀ  օրենքի 142  կետի՝ 
արգելվում է 2016 թ. հունվարի 
1-ից հետո, առանց 
սահմանված կարգով 
հաստատված համայնքի 

 20-օրյա 



 

 

 

 

ծրագրում 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին դրույթները 

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 

4. 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 պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 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 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 
գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 



 

 

 

 

հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 
 

Անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի և սննդամթերքի անվտանգության բնագավառ 
 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

 
Թերի է 

պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների իրականացման 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 
հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 

 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 

 
 

 
 

Սանիտարակ
ան մաքրման 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 

Կազմել սանիտարական 
մաքրման և 

 
 



 

 

 

 

սխեմաների առկայություն - - սխեմա 
կազմված չէ 

11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
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: 

աղբահանության սխեմա, 
ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

28.12.2014թ. 
 

 
  
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող հողամասերը 
օտարվում կամ օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի քաղաքաշինական 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

ծրագրային փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած 
պայմաններով 
 

կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 
 
 

փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

 
 

ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  
hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

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

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ 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 օրենսդրու-թյամբ 
սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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  

  Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից որոշում 
չի ընդունվել 
անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպման 
համար 
անհրաժեշտ 
ճանապարհային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման 

Համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 
կողմից հաստատվելուց 
հետո, համայնքի ղեկավարի 
կողմից որոշում ընդունել 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

6. 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: 
 

Չի  պահպանվել 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 օր: 



 

 

 

 

երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի 
ու այլ 
տեխնիկական 
միջոցների 
տեղադրման 
վերաբերյալ:  

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ: 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 
տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

8. 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: 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին 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: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 
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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 
բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

       
9. 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 

  Համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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 

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 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

խորհրդակցական մարմնի առկայություն:  ւմ համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների  
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ): 

ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

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

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով չեն 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
համաձայն որի՝ համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը համայնքի 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 

Մշտապես  



 

 

 

 

առկայություն: բաց լսումներ 
ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ: 

ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

(ավագանու 
որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 



 

 

 

 

13. 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: 

 2012թ. հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 

 Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  

Մշտապես 



 

 

 

 

կատարվել է 54.1 
%-ով,   

 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

խան միջոցներ 
չեն 
ձեռնարկվել: 

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

    <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 
կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

- 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

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

- - Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 53-
րդ հոդվածի 2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն որի  
համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր կարգով 

Համաձայն  
<<Քաղաքաշինության մասին 
>> ՀՀ  օրենքի 142  կետի՝ 
արգելվում է 2016 թ. հունվարի 
1-ից հետո, առանց 

 20-օրյա 



 

 

 

 

զարգացման 
քառամյա 
ծրագրում 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

ներառվում են համայնքի 
տարածական զարգացումը 
սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին դրույթները 

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 

4. 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 պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 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 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 



 

 

 

 

գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 
 

 

 
Դրույթների անվանումը 

 
Պահպանված է 

 
Թերի է 

պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների իրականացման 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 
հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 



 

 

 

 

Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
- 

 
 
- 

Սանիտարակ
ան մաքրման 
սխեմա 
կազմված չէ 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
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 

 
 
28.12.2014թ. 
 

 
  
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

Պահպանված 
Պահպանվա

ծ չէ  
Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 



 

 

 

 

խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

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 
 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 
կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 
 
 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

Մինչև 20 օր 

 
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  
hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

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

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ 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 օրենսդրու-թյամբ 
սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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  

  Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից որոշում 
չի ընդունվել 
անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպման 
համար 
անհրաժեշտ 
ճանապարհային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման 

Համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 
կողմից հաստատվելուց 
հետո, համայնքի ղեկավարի 
կողմից որոշում ընդունել 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

6. 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: 
 

Չի  պահպանվել 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 օր: 



 

 

 

 

երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի 
ու այլ 
տեխնիկական 
միջոցների 
տեղադրման 
վերաբերյալ:  

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ: 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 
տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

8. 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: 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին 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: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 
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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 
բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

       
9. 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 

  Համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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 

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 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

խորհրդակցական մարմնի առկայություն:  ւմ համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների  
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ): 

ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

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

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով չեն 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
համաձայն որի՝ համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը համայնքի 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 

Մշտապես  



 

 

 

 

առկայություն: բաց լսումներ 
ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ: 

ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

(ավագանու 
որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 



 

 

 

 

13. 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: 

 2012թ. հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 

 Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  

Մշտապես 



 

 

 

 

կատարվել է 54.1 
%-ով,   

 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

խան միջոցներ 
չեն 
ձեռնարկվել: 

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

    <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 
կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

- 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

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

- - Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 53-
րդ հոդվածի 2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն որի  
համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր կարգով 

Համաձայն  
<<Քաղաքաշինության մասին 
>> ՀՀ  օրենքի 142  կետի՝ 
արգելվում է 2016 թ. հունվարի 
1-ից հետո, առանց 

 20-օրյա 



 

 

 

 

զարգացման 
քառամյա 
ծրագրում 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

ներառվում են համայնքի 
տարածական զարգացումը 
սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին դրույթները 

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 

4. 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 պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 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 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 



 

 

 

 

գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 
 
 
 
 
 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 
 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 
 

Պահպանված է 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված 
որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 



 

 

 

 

հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

 
 
 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

 
Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
- 

 
 
- 

Սանիտարակ
ան մաքրման 
սխեմա 
կազմված չէ 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
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 

Կազմել սանիտարական 
մաքրման և 
աղբահանության սխեմա, 
ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

 
 
28.12.2014թ. 
 



 

 

 

 

գործընթացին բնակչության 
մասնակցությունը: 

 
  
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
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. 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 
 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 
կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 
 
 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

Մինչև 20 օր 

 
 



 

 

 

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 



 

 

 

 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվության առկայություն: 

   Համայնքի 
ղեկավարը՝ 
2012-2014 
թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
վերաբերյալ 
հաշվետվությ
ուններ չի 
ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

   Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը` համաձայն որի  
hամայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել օրենքով 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում:  

Մինչև հաշվետու բյուջետա 
յին տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

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

  Համայնքը 
քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթեր 
չունենալու, 
ինչպես նաև 
դրանց 
նախագծման 
համար 
առաջադրանքն
եր 
ներկայացրած 
չլինելու  
պատճառով, 
համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
«Քաղաքաշինո
ւթյան մասին» 

Չի պահպանվել  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 մա 
սին 

  Համայնքի 
քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի`  

համայնքի գլխավոր 
հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  
քննարկել իրավասու 
մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետութ
յան օրենքով 
սահմանված 
կարգով այդ 
փաստաթղթեր
ը հաստատելու 
վերաբերյալ 
որոշումներ չեն 
կայացվել: 

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

  Համայնքի 
ավագանին  
որոշում չի 
կայացրել 
համայնքի 
քաղաքաշինակա
ն 
կանոնադրությու
նը հաստատելո  
վերաբերյալ: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստատում 
է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաև 
ՏԻՄ 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 օրենսդրու-թյամբ 
սահմանված ժամկետում 

4. 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: 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 28.1-րդ կետի 
պահանջը` համաձայն որի  համայնքի 
ավագանին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով որոշում է 
ընդունում համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու  
մասին. 

Համայնքի հողերի 
օգտագործման սխեմայի 
վերաբերյալ   հարցը  քննարկել   
իրավասու մարմինների հետ: 

Մինչև 20 օր: 

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

  Համայնքի 
ավագանին 
որոշում չի 
կայացրել 

Չեն  պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ կետի 
պահանջները` համաձայն որոնց 
համայնքի ավագանին քննարկում և 

Մշակել և համայնքի 
ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնել համայնքում 
տեղական 

Մինչև 20 օր: 



 

 

 

 

7. 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  

  Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից որոշում 
չի ընդունվել 
անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպման 
համար 
անհրաժեշտ 
ճանապարհային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի, 13.1-րդ 
կետի պահանջը,  համաձայն որի 
համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը կայացնում է 
որոշումներ՝ համայնքում 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման 

Համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման 
կազմելուց և այն ավագանու 
կողմից հաստատվելուց 
հետո, համայնքի ղեկավարի 
կողմից որոշում ընդունել 
անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպման համար 

Ճանապարհա-յին երթևեկության 
կազմակերպ-ման սխեման 
հաստատելուց հետո՝ 10-օրյա 
ժամկետում: 

համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար
մանը 
բնակիչների 
մասնակցության 
կարգը 
հաստատելու 
վերաբերյալ:  

որոշում է կայացնում համայն-
քում տեղական ինքնակառավարման
ը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ 

ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
կարգը: 

6. 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: 
 

Չի  պահպանվել 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 օր: 



 

 

 

 

երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր 
մարմնի հետ: 

երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի 
ու այլ 
տեխնիկական 
միջոցների 
տեղադրման 
վերաբերյալ:  

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ 
երթևեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ: 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 
տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ: 

8. 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: 

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով 
համայնքում 
հանրային 
լսումներ կամ 
քննարկումներ 
չեն 
իրականացվել 
տեղական 
ինքնակառավար
մանն առնչվող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրա
կան 
կարևորագույն 
նախաձեռնությու
նների և 
նախագծերի, 
մասնավորապես 
համայնքի 
զարգացման 
ծրագրերի և 
տարեկան 
բյուջեի, 
համայնքի 
կողմից 
մատուցվող 
հանրային 
ծառայություններ

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-րդ 
հոդվածի 1-ին 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: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնել 
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 համայնքի 
ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինական, 
բնապահպանական, 
կենսագործունեության 
միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների 
վերաբերյալ: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

ի ոլորտներում 
համայնքի 
ավագանու և 
համայնքի 
ղեկավարի 
որոշումների, 
համայնքի 
գլխավոր 
հատակագծի, 
քաղաքաշինակ
ան, 
բնապահպանակ
ան, 
կենսագործունեո
ւթյան 
միջավայրի 
ծրագրվող 
փոփոխություննե
րի վերաբերյալ: 

       
9. 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 

  Համայնքի 
ավագանու 
որոշմամբ 
հաստատված 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և (կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
կառավարման 
(կազմման, 
հանրային 
քննարկման, 
իրականացման 
(կատարման) և 
վերահսկման) 
գործընթացներո

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10.2-րդ կետի և 
54.1.-րդ հոդված 1-ին մասի 
պահանջները, 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 

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 

Մինչև 20 օր 



 

 

 

 

խորհրդակցական մարմնի առկայություն:  ւմ համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցություն
ն ապահովելու 
համար 
աշխատակազմի 
և համայնքային 
կազմակերպությ
ունների 
համապատասխ
ան 
մասնագետների 
ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաև 
համայնքի 
ավագանու 
մեկից մինչև 
երեք 
անդամների, 
բնակիչների, 
փորձագետների 
և այլ 
շահագրգիռ 
անձանց 
ներգրավմամբ 
(վերջիններիս 
համաձայնությա
մբ) համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցակա
ն մարմին չի 
ստեղծվել: 

համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների  
փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաձայնությամբ): 

ավագանու մեկից մինչև երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների և այլ 
շահագրգիռ անձանց 
ներգրավմամբ (վերջիններիս 
համաձայնությամբ) համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել 
խորհրդակցական մարմին: 

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

  Օրենքով 
սահմանված 
կարգով չեն 
կազմակերպվ
ել և 
հանրային 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 54.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, 
համաձայն որի՝ համայնքի ղեկավարը 
մինչև համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերը համայնքի 

Օրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպել և 
հանրային բաց լսումներ ու 
(կամ) քննարկումներ 
անցկացնել համայնքի 
զարգացման քառամյա 

Մշտապես  



 

 

 

 

առկայություն: բաց լսումներ 
ու (կամ) 
քննարկումնե
ր չեն 
անցկացվել 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրի և 
(կամ) 
տարեկան 
բյուջեի 
նախագծերի 
վերաբերյալ: 

ավագանու հաստատմանը 
ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ: 

ծրագրի և (կամ) տարեկան 
բյուջեի նախագծերի 
վերաբերյալ: 

11. 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: 

 Օրենքով 
սահմանված կարգով 
կազմվել և համայնքի 
ավագանու 
հաստատմանն է 
ներկայացվել 
համայնքի 2013 և 
2014թթ բյուջեների 
նախագծերը 
(ավագանու 
որոշումներ՝        
26.12.2012թ. թիվ 16-
Ն, 06.12.2013թ. թիվ 
15-Ն), 
Համայնքի 
ավագանու կողմից 
թվով 4 որոշումներ են 
կայացվել  համայնքի 
բյուջեներում 
փոփոխություններ 
կատարելու 
համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությունների 
վերաբերյալ 

 

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 
Չեն ապահովվել ՏԻՄ օրենքի 69-րդ 
հոդվածի և «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջները, համաձայն որոնց 
համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը 
մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին 
հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի  

ավագանուն: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 
Եռամսյակը մեկ անգամ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և 
ժամկետում բյուջեի 
ընթացքի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնել 
համայնքի ավագանուն: 

Օրենքով սահմանված ժամկետնե 
րում: 

 



 

 

 

 

(ավագանու 
որոշումներ՝  
25.09.2012թ. N 2, 
27.11.2013թ. N 17-Ն, 
17.01.2014թ. N 1, 
10.07.2014թ. N 2, 
և այլն): 

Սակայն 
համայնքի 
ղեկավարը՝ 2012-
2014 թվականների 
բյուջեների 
կատարման 
ընթացքի 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումներ և 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր չի ներկայացրել 
համայնքի 
ավագանու 
քննարկմանը: 

12. Օրենքով սահմանված ժամկետում 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացված լինելու 
առկայությունը:  

    Օրենքով 
սահմանված 
կարգով և 
ժամկետներու
մ համայնքի 
բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությ
ունները 
համայնքի 
ավագանու 
հաստատման
ը չեն 
ներկայացվել:  

Չի պահպանվել «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի  
35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված կարգը, համաձայն որի  
համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

Բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվությունը 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
բյուջետային տարին 
ավարտվելուց հետո 
սահմանված ժամկետում: 

Մշտապես 



 

 

 

 

13. 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: 

 2012թ. հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 84.4 
%-ով, 
գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 27.6%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 
կատարվել է 79.3 
%-ով,    

2013թ. հողի հարկի 
պլանը կատարվել է 
91.6 %-ով, 
գույքահարկի պլանը 
կատարվել է 100.0%-
ով, համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը կատարվե  
է 69.4 %-ով,   
2014թ. տաս 
ամսում հողի 
հարկի պլանը 
կատարվել է 101.1 
%-ով, 
 գույքահարկի 
պլանը կատարվել 
է 48.0%-ով, 
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող հողի 
վարձավճարների 
գանձումը 

 Թերի է պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 34-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի 
պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
ղեկավարը oրենքով սահմանված 
կարգով կազմակերպում է տեղա-
կան հարկերի, տուրքերի և 
վճարների, համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի վարձավճարների 
գանձումն ու վերահսկումը: 

Օրենքով սահմանված կարգով 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
կատարումը:  

Մշտապես 



 

 

 

 

կատարվել է 54.1 
%-ով,   

 Տեղական հարկերը՝ 
հողի հարկ  
գույքահարկ, 
վարձակալական 
հողի վարձավճար 
չմուծած անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի ղեկավարի 
կողմից  օրենքեվ 
սահմանված կարգով 
համապատասխան 
միջոցներ չեն 
ձեռնարկվել:   

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

 Պահպանված է 
թերի  
սեփական  
եկամուտները 
(արձանագրվել են 
նվազում) 
  2012թ.՝ 
կատարվել են  
79.3%-ով 
 2013թ.՝ 93.4 %-ով, 
 2014թ.ութ ամսում՝ 
64.6 %-ով:   

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

Տեղական տուրքերը և 
վճարները չվճարող անձանց 
նկատմամբ oրենքով 
սահմանված կարգով կիրառել 
համապատասխան միջոցներ: 
 

Մշտապես: 

15. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասի 
կատարման գործընթացում եկամուտների 
հավաքագրման ցածր ցուցանիշների 
ապահովման դեպքում` պատճառների 
բացահայտում և ձեռնարկված միջոցների 
իրականացում:  

  Հարկերը 
չվճարած 
անձանց 
նկատմամբ 
համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից  
օրենքեվ 
սահմանված 
կարգով 
համապատաս

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

Առաջարկվում է  oրենքով 
սահմանված կարգով 
համապատասխան միջոցներ 
կիրառել տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ, 
ապահովել համայնքի բյուջեի 
եկամուտների ամբողջական 
հավաքագրումը: 

Մշտապես: 



 

 

 

 

խան միջոցներ 
չեն 
ձեռնարկվել: 

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

    <<Գնումների 
մասին>> ՀՀ 
օրենքի և ՀՀ 
կառավարության 
2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի 
<<Գնումների 
գործընթացի 
կազմակերպման 
մասին>> թիվ 
168 որոշման 
պահանջներին 
համապատասխ
ան 2011, 2012, 
2013 և 
2014թթ.համայնք
ում չեն կազմվել 
գնումների պլան 
և չեն 
հրապարակվել, 
չեն սահմանել 
գնումների 
համակարգող ու 
գնհատող 
հանձնաժողով: 
  

Չի պահպանվել  <Գնումների 
մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
1-ին, 3-րդ մասերի 10-րդ հոդվածի և 
ՀՀ կառա-վարության 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ի <<Գնում-ների 
գործընթացի կազմա-կերպման>> 
մասին թիվ 168 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 13-րդ և 27-րդ 
կետի  պահանջները, համաձայն 
որոնց՝  պատվիրատուի ղեկավարը` 
սահմանում է՝ 
գնումները համակարգող, 
պատասխանատու 
ստորաբաժանում, 
գնահատող հանձնաժողով, 
մինչև յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի  
1-ը պատվիրատուի ղեկավարը 
հաստատում է գնումների պլանը և 
հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ձեռնարկում միջոցներ` 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
սահմանած կարգով այն 
հրապարակելու համար: 

Առաջարկվում է ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով սահմանել գնումների 
համակարգող, գնհատող 
հանձնաժողով, հաստատել  
գնումների պլան և 
հրապարակել: 

 

Մինչև 10 օր 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
պահպանված Պահպանված չէ Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն-ներ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատված համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի գլխավոր 
հատակագիծ 

Չի պահպանվել  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 

- 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաստատցած գոտևորման 
նախագծի առկայություն 

- - Համայնքը  
չունի 
գոտևորման 
նախագիծ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ին կետի  
պահանջը, համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում է 
քաղաքաշինական գոտևորման 
նախագիծը և (կամ) դրանց 
փոփոխություններն ու 
նախագծման առաջադրանքները 

  Համայնքի  
Գոտևորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ:   

 

- 

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

- - Քաղաքաշինակ
ան ծրագրային 
փաստաթղթերը 
բացակայում են: 

Համայնքի 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 53-
րդ հոդվածի 2-րդ մասերի 
պահանջը, համաձայն որի  
համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրում պարտադիր կարգով 

Համաձայն  
<<Քաղաքաշինության մասին 
>> ՀՀ  օրենքի 142  կետի՝ 
արգելվում է 2016 թ. հունվարի 
1-ից հետո, առանց 

 20-օրյա 



 

 

 

 

զարգացման 
քառամյա 
ծրագրում 
նախատեսվա
ծ  չէ գլխավոր 
հատակագծի 
մշակում: 

ներառվում են համայնքի 
տարածական զարգացումը 
սահմանող` քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման կամ դրանց փոփոխման 
(լրացման) մասին դրույթները 

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 

4. 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 պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 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 

5. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառա-
վարության 23.11.2003թ. N1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների» N4 
հավելվածի 10-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի յուրաքանչյուր 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը 

20-օրյա 



 

 

 

 

գործող գերեզմանատան համար 
համայնքի ղեկավարը 
հաստատում է գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագիծը (սխեման): 
 
 
 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 
 
 

 
 

Դրույթների անվանումը 
 

Պահպանված է 
 

Թերի է 
պահպանված 

 
Պահպանվա

ծ չէ 

 
Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 

համար սահմանված 
ժամկետները 

1. Մարզի տարածքում 
անասնահակահամաճարակային 
կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և հարկադիր 
միջոցառումների իրականացման 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից 
ընդունված որոշում: 

 
 
- 

 
 
- 

Դրույթի 
պահանջները 
պահպանված 
չեն, 

Չի պահպանվել  ՀՀ կառավա-
րության 2008թ. հունիսի 26-ի թիվ 
671-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
անասնահամաճարակի վերաց-
մանն ուղղված կարանտինային 
միջոցառումների կազմակերպման, 
ղեկավարման և համադասման 
նպատակով ստեղվծվում են 
հանրապետական, մարզային և 
համայնքային հակաանասնա-
համաճարակային հանձնաժ-
ողովներ: 

Ստեղծել համապատասխան 
հանձնաժողով  

 
Մինչև 
13.10.2014թ. 



 

 

 

 

 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթի 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. Համայնքի վարչական սահմաններում 
տարածքների սանիտարական մաքրման 
սխեմաների առկայություն 

 
 
- 

 
 
- 

Սանիտարակ
ան մաքրման 
սխեմա 
կազմված չէ 

Թերի է պահպանվել <<Թափոն-
ների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ի պահանջը, համաձայն որի 
թափոնների գործածության 
ոլորտում համայնքի ղեկավարը 
համայնքի վարչական սահման-
ներում` 
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 

 
 
28.12.2014թ. 
 

 
  
 
 
 



 

 

 

 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
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. 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 
 

  Արդենիս 
համայնքը 
կառավարությ
ան 
սահմանված 
կարգով 
կազմված 
հողերի 
գոտիավորմա
ն 
/քաղաքաշին
ական 
ծրագրային 
փաստաթուղ
թ/ և 
օգտագործմա
ն սխեմա   
չունի  

Չի պահպանվել ՀՀ  հողային 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի` Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կազմում և հաստատում 
են համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավոր հատակագիծը 
քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծն ու հողերի 
օգտագործման սխեման 
 
 

Առաջնորդվել  ՏԻՄ  օրենքի 
84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
դրութներով: 

  Համայնքի քաղաքաշինական 
ծրագրային երկու 
փաստաթղթերի` համայնքի 
գլխավոր հատակագծի և 
քաղաքաշինական 
գոտիավորման նախագծի 
վերաբերյալ հարցը  քննարկել 
իրավասու մարմինների հետ: 

 

Մինչև 20 օր 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 
 

ԱՐԵՎՇԱՏ 
 

ԱԻՆ 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 



 

 

 

 

1. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի ներկայացում 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  V 
պլանը չի 

վել 
հայտեր չեն 

այացվել 

Չի պահպանվել ՀՀ 
վարության 10.06.2011թ.    N 919-Ն 
ան պահանջները, 

ՀՀ կառավարության 2011թ հունիսի 
 <<ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում ՀՀ 
չության պաշտպանության 
ակերպման պլանը հաստատելու 
ն>> N919-Ն  որոշում, կետ 7 

Սահմանված  կարգով 
ապահովել ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտի  
ներկայացումը ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

 
 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 10-օր 

 
 

 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 

 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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 

  պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին համայնքի 
ղեկավարի առաջարկությամբ 

առաջարկվում է 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող 
գյուղատնտեսական 
նշանակության 

մեկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած 
պայմաններով 
 

որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին, որում պետք է նշվեն 
օգտագործման տրամադրման 
կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման 
դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը եւ վճարի չափը, 
ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
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 
 

հողամասերի 
օգտագործման 
տրամադրման հարցը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու քննարկմանը  

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

 
 

 պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 76 հոդվածի 3-րդ 
կետի, 78 և 80 հոդվածների 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
Պետության եւ համայնքների 
սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվում են 
մրցույթով 
  

 
Համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող  հողամասերը 
վարձակալությանիրավունքո
վ տրամադրել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 
մրցույթով 

 
 
երկամսյա ժամկետում 

 



 

 

 

 

Պարտադիր լիազորությունների  բնագավառ 
 
 

1. 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 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
16-րդ հոդվածի 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 ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով : 

ընթացքում 

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

Համայնքի 
ղեկավարի 
որոշմամբ է 
հաստատվել 

 Չի 
պահպան
վել 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 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 
 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 
հաստատել համայնքի 
ավագանու որոշումամբ: 

տարվա ընթացքում 

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 

  պահպանված 
է 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 32-րդ 
հոդվածի 1.1- րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը անհատական ակտեր 
ընդունելուց հետո պարտավոր է 
երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել 
համայնքի ավագանու անդամ-

Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի 

ընդունումից հետո 
օրենքով սահմանված 
երկօրյա ժամկետում 

ուղարկել 
ավագանու անդամներին 

այսուհետ 



 

 

 

 

անհատական ակտերի  փակցված լինելու 
առկայություն: 

ներին և փակցնել համայնքի 
ավագանու նստա-վայրում` բոլորի 
համար տեսանելի տեղում 

  
4. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու կողմից  
հաստատված համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման սխեմայի 
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 
կայացվել 

ավագանու 
կողմից  

հաստատվ
ած 

համայնքու
մ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

սխեմայի 
համապատ

ասխան 
անվտանգ 
երթևեկությ

ան 
կազմակեր

պման 
համար 

անհրաժեշ
տ 

ճանապար
հային 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
32-րդ հոդվածի 1-ին մասի  13.1- 
րդ կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ 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 

Որոշում կայացնել 
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: 

այսուհետ 



 

 

 

 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

կահավորա
նքի ու այլ 

տեխնիկակ
ան 

միջոցների 
տեղադրմա

ն 
վերաբերյա

լ՝ 
երթևեկությ

ան 
անվտանգո

ւթյան 
մասով 

համաձայն
եցնելով 

պետական 
լիազոր 
մարմնի 

հետ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը 
Պ

ա
հպ

ա
նվ

ա
ծ 

 

Թ
եր

ի 
է 

պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
չէ

 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 23.11.2003թ. N 
1910-Ն որոշմամաբ հաստատված 
<<Թաղման և դիահրկիզման 
կարգի>> 9-րդ կետի պահանջըը 
համաձայն որի գերեզմանատան 
տնօրինությունը մահվան 
վյկայականի հիման վրա 
համապատասխան գրանցում է 
կատարում թաղումների և 
գերեզմանատների գրանցման 
մատյանում և հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալիս է գերեզմանի վկայական: 

Առաջարկվել է համայնքի 
ավագանուն և համայնքի 
ղեկավարին ապահովել ՀՀ 
կառավարության 
23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
<<Թաղման և 
դիահրկիզման կարգի>> 9-
րդ կետի պահանջները 
մահվան վյկայականի 
հիման վրա 
համապատասխան 
գրանցում կատարել 
թաղումների և 
գերեզմանատների 
գրանցման մատյանում և 
հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալ գերեզմանի վկայական: 

20 օրյա ժամկետում 

2. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված <<գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների>> 9-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար, գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը: 

2 ամիս 



 

 

 

 

յուրաքանչյուր գործող գերեզ-
մանատան համար համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագիծը 
/սխեման/: 

3. 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) 
 

- Ապահովված է 
գերեզմանատան 
տարածքի 
մաքրությունը և 
կազմակերպում 
աղբահանությունը 
գերեզմանատան 
մուտքի մոտ  
տեղադրված չէ 
գերեզմանատան 
հատակագիծըև 
գերեզմանատնից 
օգտվելու 
կանոնները 

- Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 22.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների 15-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
գերեզմանատան մուտքի մոտ 
տեղադրվում են գերեզմանատան 
հատակագիծը և գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները: 

Ապահովել գերեզմանատան 
մուտքի մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատներից 
օգտվելու կանոնները  

1 ամիս 

 
 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 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. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով 

  ճանապարհա
յին 

 
Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 

Մեկանսյա ժամկետ 



 

 

 

 

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) է 
ներկայացված լինելու առկայությունը: 
 
 

նշաններով 
կահավորման 
տարատեղմա
ն սխեմաները 
և առկա 
նշանների 
սխեմաները 
բացակայում 
են 

32-րդ հոդվածի 13.1- րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ 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: 

 
 

ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ 



 

 

 

 

 
ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 
1. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի ներկայացում 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  V 
պլանը չի 

վել 
հայտեր չեն 

այացվել 

Չի պահպանվել ՀՀ 
վարության 10.06.2011թ.    N 919-Ն 
ան պահանջները, 

ՀՀ կառավարության 2011թ հունիսի 
 <<ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում ՀՀ 
չության պաշտպանության 
ակերպման պլանը հաստատելու 
ն>> N919-Ն  որոշում, կետ 7 

Սահմանված  կարգով 
ապահովել ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտի  
ներկայացումը ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

 
 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 10-օր 

 
 

 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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 
 

  պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին համայնքի 
ղեկավարի առաջարկությամբ 
որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին, որում պետք է նշվեն 
օգտագործման տրամադրման 
կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման 
դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը եւ վճարի չափը, 
ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
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 
 

առաջարկվում է 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող 
գյուղատնտեսական 
նշանակության 
հողամասերի 
օգտագործման 
տրամադրման հարցը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու քննարկմանը  

մեկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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

 
 

 պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 76 հոդվածի 3-րդ 
կետի, 78 և 80 հոդվածների 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
Պետության եւ համայնքների 
սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվում են 
մրցույթով 
  

 
Համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող  հողամասերը 
վարձակալությանիրավունքո
վ տրամադրել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 
մրցույթով 

 
 
երկամսյա ժամկետում 

 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

1. 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 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
16-րդ հոդվածի 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 ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով : 

ընթացքում 

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

Համայնքի 
ղեկավարի 
որոշմամբ է 
հաստատվել 

 Չի 
պահպան
վել 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 16-րդ 
հոդվածի 28-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ 
սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 
հաստատել համայնքի 
ավագանու որոշումամբ: 

տարվա ընթացքում 



 

 

 

 

երկրորդ մասի 3-րդ կետով 
սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը 
 

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: 

  պահպանված 
է 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 32-րդ 
հոդվածի 1.1- րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը անհատական ակտեր 
ընդունելուց հետո պարտավոր է 
երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել 
համայնքի ավագանու անդամ-
ներին և փակցնել համայնքի 
ավագանու նստա-վայրում` բոլորի 
համար տեսանելի տեղում 

  

Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի 

ընդունումից հետո 
օրենքով սահմանված 
երկօրյա ժամկետում 

ուղարկել 
ավագանու անդամներին 

այսուհետ 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու կողմից  
հաստատված համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման սխեմայի 
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 
կայացվել 

ավագանու 
կողմից  

հաստատվ
ած 

համայնքու
մ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

սխեմայի 
համապատ

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
32-րդ հոդվածի 1-ին մասի  13.1- 
րդ կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 

Որոշում կայացնել 
ավագանու կողմից  

հաստատված 
համայնքում 

ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
սխեմային 

համապատասխան 
անվտանգ 

երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական 
միջոցների տեղադրման 

այսուհետ 



 

 

 

 

ասխան 
անվտանգ 
երթևեկությ

ան 
կազմակեր

պման 
համար 

անհրաժեշ
տ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

կահավորա
նքի ու այլ 

տեխնիկակ
ան 

միջոցների 
տեղադրմա

ն 
վերաբերյա

լ՝ 
երթևեկությ

ան 
անվտանգո

ւթյան 
մասով 

համաձայն
եցնելով 

պետական 
լիազոր 

մասով) եւ 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 

 
 

վերաբերյալ՝ 
երթևեկության 

անվտանգության մասով  
համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր 

մարմնի հետ: 



 

 

 

 

մարմնի 
հետ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
 

Թ
եր

ի 
է 

պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
չէ

 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 23.11.2003թ. N 
1910-Ն որոշմամաբ հաստատված 
<<Թաղման և դիահրկիզման 
կարգի>> 9-րդ կետի պահանջըը 
համաձայն որի գերեզմանատան 
տնօրինությունը մահվան 
վյկայականի հիման վրա 
համապատասխան գրանցում է 
կատարում թաղումների և 
գերեզմանատների գրանցման 
մատյանում և հուղարկավորության 

Առաջարկվել է համայնքի 
ավագանուն և համայնքի 
ղեկավարին ապահովել ՀՀ 
կառավարության 
23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
<<Թաղման և 
դիահրկիզման կարգի>> 9-
րդ կետի պահանջները 
մահվան վյկայականի 
հիման վրա 
համապատասխան 

20 օրյա ժամկետում 



 

 

 

 

կազմակերպումն ստացողին 
տալիս է գերեզմանի վկայական: 

գրանցում կատարել 
թաղումների և 
գերեզմանատների 
գրանցման մատյանում և 
հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալ գերեզմանի վկայական: 

2. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված <<գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների>> 9-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
յուրաքանչյուր գործող գերեզ-
մանատան համար համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագիծը 
/սխեման/: 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար, գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը: 

2 ամիս 

3. 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) 
 

- Ապահովված է 
գերեզմանատան 
տարածքի 
մաքրությունը և 
կազմակերպում 
աղբահանությունը 
գերեզմանատան 
մուտքի մոտ  
տեղադրված չէ 
գերեզմանատան 
հատակագիծըև 
գերեզմանատնից 
օգտվելու 
կանոնները 

- Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 22.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների 15-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
գերեզմանատան մուտքի մոտ 
տեղադրվում են գերեզմանատան 
հատակագիծը և գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները: 

Ապահովել գերեզմանատան 
մուտքի մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատներից 
օգտվելու կանոնները  

1 ամիս 

 
 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 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. 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) է 
ներկայացված լինելու առկայությունը: 
 
 

  ճանապարհա
յին 
նշաններով 
կահավորման 
տարատեղմա
ն սխեմաները 
և առկա 
նշանների 
սխեմաները 
բացակայում 
են 

 
Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 

32-րդ հոդվածի 13.1- րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ կայացնում է 
որոշումներ` այդ սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթեւեկության կազմակերպման 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման: 

Մեկանսյա ժամկետ 



 

 

 

 

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթեւեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ` 
երթեւեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ. 
 

 
 

ԲՅՈՒՐԱՎԱ 
Ն 

ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
  

Դրույթների անվանումը 
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ա
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ա
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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 



 

 

 

 

1. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի ներկայացում 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  V 
պլանը չի 

վել 
հայտեր չեն 

այացվել 

Չի պահպանվել ՀՀ 
վարության 10.06.2011թ.    N 919-Ն 
ան պահանջները, 

ՀՀ կառավարության 2011թ հունիսի 
 <<ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում ՀՀ 
չության պաշտպանության 
ակերպման պլանը հաստատելու 
ն>> N919-Ն  որոշում, կետ 7 

Սահմանված  կարգով 
ապահովել ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտի  
ներկայացումը ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

 
 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 10-օր 

 
 

 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 

 

Դրույթների անվանումը 
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ծ 
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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 

  պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին համայնքի 
ղեկավարի առաջարկությամբ 

առաջարկվում է 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող 
գյուղատնտեսական 
նշանակության 

մեկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և սահմանած 
պայմաններով 
 

որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին, որում պետք է նշվեն 
օգտագործման տրամադրման 
կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման 
դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը եւ վճարի չափը, 
ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
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 
 

հողամասերի 
օգտագործման 
տրամադրման հարցը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու քննարկմանը  

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

 
 

 պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 76 հոդվածի 3-րդ 
կետի, 78 և 80 հոդվածների 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
Պետության եւ համայնքների 
սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվում են 
մրցույթով 
  

 
Համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող  հողամասերը 
վարձակալությանիրավունքո
վ տրամադրել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 
մրցույթով 

 
 
երկամսյա ժամկետում 

 



 

 

 

 

ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

1. 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 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
16-րդ հոդվածի 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 ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով : 

ընթացքում 

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

Համայնքի 
ղեկավարի 
որոշմամբ է 
հաստատվել 

 Չի 
պահպան
վել 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 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 
 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 
հաստատել համայնքի 
ավագանու որոշումամբ: 

տարվա ընթացքում 

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 

  պահպանված 
է 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 32-րդ 
հոդվածի 1.1- րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը անհատական ակտեր 
ընդունելուց հետո պարտավոր է 
երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել 
համայնքի ավագանու անդամ-

Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի 

ընդունումից հետո 
օրենքով սահմանված 
երկօրյա ժամկետում 

ուղարկել 
ավագանու անդամներին 

այսուհետ 



 

 

 

 

անհատական ակտերի  փակցված լինելու 
առկայություն: 

ներին և փակցնել համայնքի 
ավագանու նստա-վայրում` բոլորի 
համար տեսանելի տեղում 

  
4. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու կողմից  
հաստատված համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման սխեմայի 
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 
կայացվել 

ավագանու 
կողմից  

հաստատվ
ած 

համայնքու
մ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

սխեմայի 
համապատ

ասխան 
անվտանգ 
երթևեկությ

ան 
կազմակեր

պման 
համար 

անհրաժեշ
տ 

ճանապար
հային 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
32-րդ հոդվածի 1-ին մասի  13.1- 
րդ կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ 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 

Որոշում կայացնել 
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: 

այսուհետ 



 

 

 

 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

կահավորա
նքի ու այլ 

տեխնիկակ
ան 

միջոցների 
տեղադրմա

ն 
վերաբերյա

լ՝ 
երթևեկությ

ան 
անվտանգո

ւթյան 
մասով 

համաձայն
եցնելով 

պետական 
լիազոր 
մարմնի 

հետ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 23.11.2003թ. N 
1910-Ն որոշմամաբ հաստատված 
<<Թաղման և դիահրկիզման 
կարգի>> 9-րդ կետի պահանջըը 
համաձայն որի գերեզմանատան 
տնօրինությունը մահվան 
վյկայականի հիման վրա 
համապատասխան գրանցում է 
կատարում թաղումների և 
գերեզմանատների գրանցման 
մատյանում և հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալիս է գերեզմանի վկայական: 

Առաջարկվել է համայնքի 
ավագանուն և համայնքի 
ղեկավարին ապահովել ՀՀ 
կառավարության 
23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
<<Թաղման և 
դիահրկիզման կարգի>> 9-
րդ կետի պահանջները 
մահվան վյկայականի 
հիման վրա 
համապատասխան 
գրանցում կատարել 
թաղումների և 
գերեզմանատների 
գրանցման մատյանում և 
հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալ գերեզմանի վկայական: 

20 օրյա ժամկետում 

2. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված <<գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների>> 9-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար, գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը: 

2 ամիս 



 

 

 

 

յուրաքանչյուր գործող գերեզ-
մանատան համար համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագիծը 
/սխեման/: 

3. 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) 
 

- Ապահովված է 
գերեզմանատան 
տարածքի 
մաքրությունը և 
կազմակերպում 
աղբահանությունը 
գերեզմանատան 
մուտքի մոտ  
տեղադրված չէ 
գերեզմանատան 
հատակագիծըև 
գերեզմանատնից 
օգտվելու 
կանոնները 

- Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 22.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների 15-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
գերեզմանատան մուտքի մոտ 
տեղադրվում են գերեզմանատան 
հատակագիծը և գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները: 

Ապահովել գերեզմանատան 
մուտքի մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատներից 
օգտվելու կանոնները  

1 ամիս 

 
 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 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. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով 

  ճանապարհա
յին 

 
Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 

Մեկանսյա ժամկետ 



 

 

 

 

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) է 
ներկայացված լինելու առկայությունը: 
 
 

նշաններով 
կահավորման 
տարատեղմա
ն սխեմաները 
և առկա 
նշանների 
սխեմաները 
բացակայում 
են 

32-րդ հոդվածի 13.1- րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ 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: 

 
 
 



 

 

 

 

ՄՐԳԱՎԱՆ 
 

ԱԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
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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 
1. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի իրականացման 
համար՝ պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտերի ներկայացում 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

  V 
պլանը չի 

վել 
հայտեր չեն 

այացվել 

Չի պահպանվել ՀՀ 
վարության 10.06.2011թ.    N 919-Ն 
ան պահանջները, 

ՀՀ կառավարության 2011թ հունիսի 
 <<ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում ՀՀ 
չության պաշտպանության 
ակերպման պլանը հաստատելու 
ն>> N919-Ն  որոշում, կետ 7 

Սահմանված  կարգով 
ապահովել ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների պլանի 
իրականացման համար՝ 
պլանների համակողմանի 
ապահովման մասին հայտի  
ներկայացումը ՀՀ ԱԻ 
նախարարություն: 

 
 
 
 
 
 

Ժամկետ՝ 10-օր 

 
 

 
 
 
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ  
 

 



 

 

 

 

Դրույթների անվանումը 
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 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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 
 

  պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 16 հոդվածի 20-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին համայնքի 
ղեկավարի առաջարկությամբ 
որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող 
գույքն օգտագործման 
տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին, որում պետք է նշվեն 
օգտագործման տրամադրման 
կամ օտարման եղանակը, 
ժամկետները, նպատակը, 
օգտագործման տրամադրման 
դեպքում` օգտագործման 
ժամկետը եւ վճարի չափը, 
ուղղակի վաճառքի դեպքում` 
վաճառքի գինը, իսկ 
հրապարակային 
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 
 

առաջարկվում է 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող 
գյուղատնտեսական 
նշանակության 
հողամասերի 
օգտագործման 
տրամադրման հարցը 
ներկայացնել համայնքի 
ավագանու քննարկմանը  

մեկամսյա ժամկետում 



 

 

 

 

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

 
 

 պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 76 հոդվածի 3-րդ 
կետի, 78 և 80 հոդվածների 
պահանջները՝ համաձայն որոնց 
Պետության եւ համայնքների 
սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը վարձակալության 
կամ կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվում են 
մրցույթով 
  

 
Համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող  հողամասերը 
վարձակալությանիրավունքո
վ տրամադրել 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով` 
մրցույթով 

 
 
երկամսյա ժամկետում 

 
ՏԻՄ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

1. 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 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
16-րդ հոդվածի 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 ավագանու 
որոշմամբ հաստատել 

համայնքի 
քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, 
ինչպես նաև նախագծման 

առաջադրանքները 
«Քաղաքաշինության 
մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով : 

ընթացքում 

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

Համայնքի 
ղեկավարի 
որոշմամբ է 
հաստատվել 

 Չի 
պահպան
վել 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 16-րդ 
հոդվածի 28-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ավագանին հաստատում է 
համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ 
սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 

Համայնքի 
քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը 
հաստատել համայնքի 
ավագանու որոշումամբ: 

տարվա ընթացքում 



 

 

 

 

երկրորդ մասի 3-րդ կետով 
սահմանված քաղաքաշինական 
այն փաստաթղթերը, որոնց 
պատվիրատուն է համայնքը 
 

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: 

  պահպանված 
է 

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 32-րդ 
հոդվածի 1.1- րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը անհատական ակտեր 
ընդունելուց հետո պարտավոր է 
երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել 
համայնքի ավագանու անդամ-
ներին և փակցնել համայնքի 
ավագանու նստա-վայրում` բոլորի 
համար տեսանելի տեղում 

  

Համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերի 

ընդունումից հետո 
օրենքով սահմանված 
երկօրյա ժամկետում 

ուղարկել 
ավագանու անդամներին 

այսուհետ 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշման 
առկայություն համայնքի ավագանու կողմից  
հաստատված համայնքում ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման սխեմայի 
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 
կայացվել 

ավագանու 
կողմից  

հաստատվ
ած 

համայնքու
մ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

սխեմայի 
համապատ

Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 
32-րդ հոդվածի 1-ին մասի  13.1- 
րդ կետի պահանջը համաձայն 
որի համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 

Որոշում կայացնել 
ավագանու կողմից  

հաստատված 
համայնքում 

ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
սխեմային 

համապատասխան 
անվտանգ 

երթևեկության 
կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ 
ճանապարհային 
երթևեկության 

կազմակերպման 
կահավորանքի ու այլ 

տեխնիկական 
միջոցների տեղադրման 

այսուհետ 



 

 

 

 

ասխան 
անվտանգ 
երթևեկությ

ան 
կազմակեր

պման 
համար 

անհրաժեշ
տ 

ճանապար
հային 

երթևեկությ
ան 

կազմակեր
պման 

կահավորա
նքի ու այլ 

տեխնիկակ
ան 

միջոցների 
տեղադրմա

ն 
վերաբերյա

լ՝ 
երթևեկությ

ան 
անվտանգո

ւթյան 
մասով 

համաձայն
եցնելով 

պետական 
լիազոր 

մասով) եւ 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 

 
 

վերաբերյալ՝ 
երթևեկության 

անվտանգության մասով  
համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր 

մարմնի հետ: 



 

 

 

 

մարմնի 
հետ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Դրույթների անվանումը 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
 

Թ
եր

ի 
է 

պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 

Պ
ա

հպ
ա

նվ
ա

ծ 
չէ

 Հայտնաբերված խախտումները 

Առաջարկություն 
ներ հսկողության 

նթացքում հայտնաբերված 
խախտումների վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբեր 
ված խախտումները 

ացնելու 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ 
կառավարության 23.11.2003թ. N 
1910-Ն որոշմամաբ հաստատված 
<<Թաղման և դիահրկիզման 
կարգի>> 9-րդ կետի պահանջըը 
համաձայն որի գերեզմանատան 
տնօրինությունը մահվան 
վյկայականի հիման վրա 
համապատասխան գրանցում է 
կատարում թաղումների և 
գերեզմանատների գրանցման 
մատյանում և հուղարկավորության 

Առաջարկվել է համայնքի 
ավագանուն և համայնքի 
ղեկավարին ապահովել ՀՀ 
կառավարության 
23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
<<Թաղման և 
դիահրկիզման կարգի>> 9-
րդ կետի պահանջները 
մահվան վյկայականի 
հիման վրա 
համապատասխան 

20 օրյա ժամկետում 



 

 

 

 

կազմակերպումն ստացողին 
տալիս է գերեզմանի վկայական: 

գրանցում կատարել 
թաղումների և 
գերեզմանատների 
գրանցման մատյանում և 
հուղարկավորության 
կազմակերպումն ստացողին 
տալ գերեզմանի վկայական: 

2. 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) 

- - Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 23.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված <<գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների>> 9-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
յուրաքանչյուր գործող գերեզ-
մանատան համար համայնքի 
ղեկավարը հաստատում է 
գերեզմանատների հողերի 
օգտագործման հատակագիծը 
/սխեման/: 

Ապահովել համայնքի 
գործող գերեզմանատան 
համար, գերեզմանատների 
հողերի օգտագործման 
հատակագծերի մշակումը և 
հաստատումը: 

2 ամիս 

3. 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) 
 

- Ապահովված է 
գերեզմանատան 
տարածքի 
մաքրությունը և 
կազմակերպում 
աղբահանությունը 
գերեզմանատան 
մուտքի մոտ  
տեղադրված չէ 
գերեզմանատան 
հատակագիծըև 
գերեզմանատնից 
օգտվելու 
կանոնները 

- Չի պահպանվել ՀՀ կառավա-
րության 22.11.2003թ. N 1910-Ն 
որոշմամբ հաստատված գերեզ-
մանատների շահագործման 
ընդհանուր կանոնների 15-րդ 
կետի պահանջը, համաձայն որի 
գերեզմանատան մուտքի մոտ 
տեղադրվում են գերեզմանատան 
հատակագիծը և գերեզմանատնից 
օգտվելու կանոնները: 

Ապահովել գերեզմանատան 
մուտքի մոտ 
գերեզմանատան 
հատակագծի և 
գերեզմանատներից 
օգտվելու կանոնները  

1 ամիս 

 
 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 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. 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) է 
ներկայացված լինելու առկայությունը: 
 
 

  ճանապարհա
յին 
նշաններով 
կահավորման 
տարատեղմա
ն սխեմաները 
և առկա 
նշանների 
սխեմաները 
բացակայում 
են 

 
Չի պահպանվել ՀՀ ՏԻՄ օր. 

32-րդ հոդվածի 13.1- րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
կարգով կազմում եւ Հայաստանի 
Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված 
ճանապարհների մաս 
հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող 
մասով (բացառությամբ Երեւան 
քաղաքի) լիազոր մարմնի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո 
համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքում ճանապարհային 
երթեւեկության կազմակերպման 
սխեման (համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների 
մասով) եւ կայացնում է 
որոշումներ` այդ սխեմային 
համապատասխան անվտանգ 
երթեւեկության կազմակերպման 

Համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել 
համայնքում 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կազմակերպման սխեման: 

Մեկանսյա ժամկետ 



 

 

 

 

համար անհրաժեշտ 
ճանապարհային երթեւեկության 
կազմակերպման կահավորանքի 
ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ` 
երթեւեկության անվտանգության 
մասով համաձայնեցնելով 
պետական լիազոր մարմնի հետ. 
 

 
 
 
 

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ  
 

ՕՀԱՆԱՎԱՆ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի գործավա-
րության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստատում 
է աշխատակազմի գործավարութ-
յան կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 



 

 

 

 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել <<Գործուղում-
ների մասին>> N2335-Ն ՀՀ 
օրենքի պահանջը, համաձայն որի 
գործուղման թերթիկները և 
վկայականները պետք է լրացվեն 
լիարժեք և առանց ջնջումների:  
 

Առաջարկվել է գործուղման  
թերթիկները լրացնել   
առանց ջնջումների և 
լիարժեք 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են 
բանակցա-յին ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ՋՐԱՄԲԱՐ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է պահպանված Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու կողմից   Պահպանված Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի Համայնքի 2013թ. բյուջեի Համայնքի ավագանու 



 

 

 

 

հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

չէ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է 
մինչեւ հաշվետու բյուջետային 
տարվան հաջորդող տարվա 
մարտի 1-ը: 

կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը  

առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը 
 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

10 օր 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ  
կառավարության 2010թ.-ի 
նոյեմբերի 18-ի նիստի N45 
որոշման պահանջները համաձայն 
որի  գույքա-գրումը պետք է 
կատարվի  սահմանված կարգով 
(համայնքի ղեկավարի 
կարգադրությամբ և վերջնական 
ակտերով): 

Գույքագրման առանձին 
տեսակների կանոնների 
խախտումների 13-րդ կետի 
համեմատականի կազմում 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 
 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել գնումների մասին 
ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են բանակ-
ցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 



 

 

 

 

 
 
 

ՄԵԼԻՔԳՅՈՒՂ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է պահպանված Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը 
 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին 
հաստատում է համայնքի 
սեփականության ամենամյա 
գույքագրման փաստաթղթերը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

3. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը 
 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

7 օր 



 

 

 

 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ  
կառավարության 2010թ.-ի 
նոյեմբերի 18-ի նիստի N45 
որոշման պահանջները համաձայն 
որի  գույքա-գրումը պետք է 
կատարվի  սահմանված կարգով 
(համայնքի ղեկավարի 
կարգադրությամբ և վերջնական 
ակտերով): 

Գույքագրման առանձին 
տեսակների կանոնների 
խախտումների 13-րդ կետի 
համեմատականի կազմում 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 
 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել գնումների մասին 
ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են բանակ-
ցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

 
 

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանվա

ծ է 
Թերի է պահպանված Պահպանվա

ծ չէ 
Հայտնաբերված խախտումները Առաջարկություններ 

հսկողության ընթացքում 
հայտնաբերված 
խախտումների վերցման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները վերացնելու 
նպատակով սահմանված 
ժամկետները 

1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
Համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանուն ներկայացնում է 
մինչեւ հաշվետու բյուջետային 

Համայնքի 2013թ. բյուջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը 
նեռկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

տարվան հաջորդող տարվա 
մարտի 1-ը: 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը 
 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ 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 
 

Առնվազն երկու ամիսը մեկ 
անգամ   հրավիրվել և  
անցկացնել ավագանու 
նիստեր 

Հետագայում բացառել նման 
խախտումները 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը 
աշխատակազմի գործավարության 
կարգը  

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

10 օր 

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

  Պահպանված 
չէ 

Խախտվել է ՀՀ գնումների մասին 
օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 
6-րդ պարբերության պահանջը, 
համաձայն որի գնումները 
կատարվում են բանակ-ցային 
ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 



 

 

 

 

 
 
 

ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

2. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրեքի 32-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության կարգը 

7 օր 

3. Ամենամյա պարտադիր գույքագրման 
վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշման 
առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

  
 
 
 

Լուսակն  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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 

մարտի 1-ը 
 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել դրամարկղային 
գործառությունների մասին ՀՀ 
օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջը. 
համաձայն որի հավաքագրված 
գումարները դրամարկղում պետք 
է պահվեն 3 աշխատանքային 
օրից ոչ ավել: 
2. 25.08.2005թ թիվ 1471-Ն 
աշխատաժամանակի հաշվարկի 
տեղեկագրի ոչ ճիշտ լրացում, 
համաձայն որի աշխատաժամերը 
նշվում են 8, 4 և այլ թվանշանով: 

1.Վարձակալական 
գումարները պետք է 
մուտքագրվեն 
դրամարկղ նոր        
միայն ելքագրվեն; 

 
2. ճիշտ լրացման աշխա 
տաժամերը նշվում է 8, 4 և 

այլ թվանշանով, 
ամփոփիչ սյունակում 
նշել   աշխատած 
օրերի և ժամերի թիվը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են 
բանակցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 



 

 

 

 

1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ): 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

5. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման 
և նպատակային օգտագործման համա-
պատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ   

 

Չի պահպանվել ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքի 158-րդ 
հոդվածի պահանջը, համաձայն 
որի Ամենամյա արձակուրդն 
աշխատանքային օրերով հաշվա-
րկվող ժամանակահատված է, որը 
տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատու-
նակությունը վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը (պաշտոնը) եւ 
վճարվում է միջին 
աշխատավարձը 
 

Առաջարկվել  է պահպանել 
ամենամյա արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են 
բանակցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

 
 



 

 

 

 

ՍՈՐԻԿ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի Համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի եւ 
(կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, 
իրականացման (կատարման) եւ 
վերահսկման) գործընթացներում 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն ապահովելու 
համար համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ եւ համայնքի 
ավագանու որոշմամբ 
ձեւավորվում է համայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ): 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ 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 
 

Առնվազն երկու ամիսը մեկ 
անգամ   հրավիրվել և  
անցկացնել ավագանու 
նիստեր 

Հետագայում բացառել նման 
խախտումները 

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 
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7. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման 
և նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ   

 

Չի պահպանվել ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքի 158-րդ 
հոդվածի պահանջը, համաձայն 
որի Ամենամյա արձակուրդն 
աշխատանքային օրերով հաշվա-
րկվող ժամանակահատված է, որը 
տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատու-
նակությունը վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը (պաշտոնը) եւ 
վճարվում է միջին 
աշխատավարձը 
 

Առաջարկվել  է պահպանել 
ամենամյա արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են 
բանակցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

 
 

 
 

ՀԱԿՈ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ): 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

5. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման 
և նպատակային օգտագործման համա-
պատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ   

 

Չի պահպանվել ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքի 158-րդ 
հոդվածի պահանջը, համաձայն 
որի Ամենամյա արձակուրդն 
աշխատանքային օրերով հաշվա-
րկվող ժամանակահատված է, որը 
տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատու-
նակությունը վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը (պաշտոնը) եւ 
վճարվում է միջին 
աշխատավարձը 
 

Առաջարկվել  է պահպանել 
ամենամյա արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՀՀ գնումների 
մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-
րդ կետի 6-րդ պարբերության 
պահանջը, համաձայն որի 
գնումները կատարվում են 
բանակցային ընթացակարգով: 

Գնման գինը չպետք է 
գերազանցի  
գնումների բազային 
միավորին: (Մինչև 1 
մլն ՀՀ դրամ) 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 

 

 
 



 

 

 

 

 
ՈՍԿԵՀԱՏ 

 
ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

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. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի պահանջը՝ 
համաձայն որի Համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի եւ 
(կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, 
հանրային քննարկման, 
իրականացման (կատարման) եւ 
վերահսկման) գործընթացներում 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն ապահովելու 
համար համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ եւ համայնքի 
ավագանու որոշմամբ 
ձեւավորվում է համայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ): 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

5. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման 
և նպատակային օգտագործման համա-
պատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ   

 

Չի պահպանվել ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքի 158-րդ 
հոդվածի պահանջը, համաձայն 
որի Ամենամյա արձակուրդն 
աշխատանքային օրերով հաշվա-
րկվող ժամանակահատված է, որը 
տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատու-
նակությունը վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը (պաշտոնը) եւ 
վճարվում է միջին 

Առաջարկվել  է պահպանել 
ամենամյա արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 



 

 

 

 

 
 
 

ԿՈՇ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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 

աշխատավարձը 
 

1. Համայնքի ավագանու կողմից 
հաստատված բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
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  

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 29-րդ մասի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին հաստա-
տում է համայնքի սեփակա-
նության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը:հաջորդող մինչև 
մարտի 1-ը: 

Համայնքի սեփականության 
ամենամյա 
գույքագրման 
փաստաթղղթերը 
ներկայացնել 
ավագանու 
հաստատմանը 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 



 

 

 

 

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

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ): 

Ավագանու որոշմամբ 
Համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմին ստեղծել 

Համայնքի ավագանու 
առաջիկա նիստին 

4. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն: 

  Պահպանված 
չէ 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը՝ 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը հաստա-տում է 
աշխատակազմի գործա-
վարության կարգը աշխատա-
կազմի գործավարության կարգը: 

Համայնքի ղեկավարի 
որոշումով հաստատել 
աշխատակազմի 
գործավարության 
կարգը 

7 օր 

5. Համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման 
և նպատակային օգտագործման համա-
պատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը:  
 

  Պահպանված 
չէ   

 

Չի պահպանվել ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքի 158-րդ 
հոդվածի պահանջը, համաձայն 
որի Ամենամյա արձակուրդն 

Առաջարկվել  է պահպանել 
ամենամյա արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

Հետագայում բացառել նման 
թերությունները 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 
 

ՃՈՃԿԱՆ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

աշխատանքային օրերով հաշվա-
րկվող ժամանակահատված է, որը 
տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատու-
նակությունը վերականգնելու 
համար: Այդ ընթացքում 
պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը (պաշտոնը) եւ 
վճարվում է միջին 
աշխատավարձը 
 



 

 

 

 

ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 

 



 

 

 

 

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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 



 

 

 

 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

 v  

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

2011- 14.10. 2014թթ. 
ընթացքում մարզպետարան 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

 

9. 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: 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 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 

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 
 



 

 

 

 

նախաձեռնությունների եւ 
նախագծերի հեղինակներին 

 
10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 

 



 

 

 

 

ՂՈՒՐՍԱԼ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՌ 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 



 

 

 

 

ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին 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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  
6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

 v  

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

2011- 14.10. 2014թթ. 
ընթացքում մարզպետարան 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

 

9. 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 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կազմակերպում է 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարեւորագույն 

Կազմակերպել 
տեղական ինքնա-

կառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 

Մշտապես 
 



 

 

 

 

ավագանու և ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնելու համար 
կատարված աշխատանքների առկայություն: 

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 

 

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 

10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 



 

 

 

 

յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

 
 

ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 



 

 

 

 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 
ղեկավարն ու ավագանու 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 

 



 

 

 

 

անդամները` համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից առնվազն 
տաս օր առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից: Սույն օրենքի 
իմաստով աշխատակազմ է 
համարվում քաղաքային 
համայնքում` քաղաքապետարանի, 
իսկ գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության  v  Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-

րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
2011- 14.10. 2014թթ. 

ընթացքում մարզպետարան  



 

 

 

 

կազմակերպում:  համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

9. 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: 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 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 

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 
 



 

 

 

 

 
10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 

 
 
 



 

 

 

 

ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 



 

 

 

 

ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին 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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  
6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

 v  

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

2011- 14.10. 2014թթ. 
ընթացքում մարզպետարան 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

 

9. 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 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կազմակերպում է 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարեւորագույն 

Կազմակերպել 
տեղական ինքնա-

կառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 

Մշտապես 
 



 

 

 

 

ավագանու և ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնելու համար 
կատարված աշխատանքների առկայություն: 

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 

 

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 

10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 



 

 

 

 

յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

 
 

ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ  
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 



 

 

 

 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 
ղեկավարն ու ավագանու 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 

 



 

 

 

 

անդամները` համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից առնվազն 
տաս օր առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից: Սույն օրենքի 
իմաստով աշխատակազմ է 
համարվում քաղաքային 
համայնքում` քաղաքապետարանի, 
իսկ գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության  v  Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-

րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
2011- 14.10. 2014թթ. 

ընթացքում մարզպետարան  



 

 

 

 

կազմակերպում:  համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

9. 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: 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 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 

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 
 



 

 

 

 

 
10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 

 
 
 



 

 

 

 

ՊԵՏՐՈՎԿԱ 
  

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 

20 օր 



 

 

 

 

համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

մասնակցության կարգը 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին 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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

 v  

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

2011- 14.10. 2014թթ. 
ընթացքում մարզպետարան 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

 

9. Օրենքով սահմանված կարգով՝ տեղական 
ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, մասնավորապես համայնքի 
զարգացման ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից մատուցվող հանրային 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կազմակերպում է 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 

Կազմակերպել 
տեղական ինքնա-

կառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 

Մշտապես 
 



 

 

 

 

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: 

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 

 

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 

10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 



 

 

 

 

եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

 
 

ՔԱՐԱԲԵՐԴ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 



 

 

 

 

յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  
2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 

 



 

 

 

 

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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով  v  Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33- 2011- 14.10. 2014թթ.  



 

 

 

 

քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

ընթացքում մարզպետարան 
է ներկայացվել 

հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

9. 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: 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 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 

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 
 



 

 

 

 

նախագծերի հեղինակներին 
 

10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 

 
 



 

 

 

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 



 

 

 

 

ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին 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 գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  
6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության 
կազմակերպում:  

 v  

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

2011- 14.10. 2014թթ. 
ընթացքում մարզպետարան 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

 

9. 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 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը 
համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կազմակերպում է 
տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող օրենսդրական եւ 
ենթաօրենսդրական 
կարեւորագույն 

Կազմակերպել 
տեղական ինքնա-

կառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, 

Մշտապես 
 



 

 

 

 

ավագանու և ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ իրականացնելու համար 
կատարված աշխատանքների առկայություն: 

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 

 

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 

10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 



 

 

 

 

յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

 
 

ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ 
 

ՏԻՄ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին որոշում է 
կամավոր լիազորությունների իրա-
կանացման կարգը եւ անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները` համա-
յնքի ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Անհրաժեշտ է սահմանել 
կամավոր 

լիազորությունների 
իրականացման կարգը և 

անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները 

20 օր 



 

 

 

 

2. Իր իրավասիության շրջանակում  
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի իրականացրած վերահսկողության 
և  այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքներ 
վերաբերյալ որոշման առկայություն. 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
է Հայաստանի Հանրապետության 
վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած վերահսկողության 
եւ այլ իրավասու պետական 
մարմինների իրականացրած 
ստուգումների արդյունքները եւ իր 
իրավասության շրջանակում 
դրանց վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում: 

Այսուհետ կատարել 
Տեղական 

ինքնակառավարման 
մասին ՀՀ  օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ 

կետի  պահանջները 

 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ 
կետի պահանջը՝ համաձայն որի 
համայնքի ավագանին քննարկում 
եւ որոշում է կայացնում 
համայնքում տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մաս-
նակցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է օրենքով 
սահմանված կարգով 
հաստատել տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 
համաձայն որի քննարկվող 
հարցերի վերաբերյալ ավագանին 
ընդունում է որոշումներ եւ 
ուղերձներ: Սույն օրենքով 
սահմանված դեպքերում 
ավագանին կազմում է 
արձանագրություններ: 

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:  

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

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջը համաձայն որի 
Համայնքի ավագանու նիստերի 
օրակարգի նախագիծը 
ձեւավորում են համայնքի 
ղեկավարն ու ավագանու 

Անհրաժեշտ է համայնքի 
ավագանու նիստերի 
օրակարգում ընդգրկվելիք 
հարցերը` աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացնել 
նիստից առնվազն տասը օր 
առաջ: Հարցերի 

 



 

 

 

 

անդամները` համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
քարտուղարին նիստից առնվազն 
տաս օր առաջ ներկայացրած 
գրավոր հարցերից: Սույն օրենքի 
իմաստով աշխատակազմ է 
համարվում քաղաքային 
համայնքում` քաղաքապետարանի, 
իսկ գյուղական համայնքում` 
գյուղապետարանի 
աշխատակազմը (այսուհետ` 
աշխատակազմ) 

 

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:  

6. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 
հաստատված աշխատակազմի 
գործավարության կարգի առկայություն:   V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 
պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը հաստա-
տում է աշխատակազմի գործավա-
րության կարգը: 

Անհրաժեշտ է սահմանել 
գործավարության կարգը 
հաշվի առնելով գործող 

էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությ

ան համակարգը 

20 օր 

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

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 32-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10.1-րդ 
կետի պահանջը համաձայն որի 
համայնքի ղեկավարը 
առաջարկություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն` համայն-
քում տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության կարգը հաստատելու 
վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է մշակել և 
ավագանու  հաստատմանը 

ներկայացնել  տեղական 
ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 
մասնակցության կարգը 

20 օր 

8. Օրենքով սահմանված կարգով 
քաղաքացիների ընդունելության  v  Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33-

րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջը 
2011- 14.10. 2014թթ. 

ընթացքում մարզպետարան  



 

 

 

 

կազմակերպում:  համաձայն որի համայնքի 
ղեկավարը կատարում է 
քաղաքացիների ընդունելություն, 
օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղա-
քացիների առաջարկությունները, 
դիմումները եւ բողոքները եւ 
ձեռնարկում է միջոցներ: 

 

է ներկայացվել 
հաշվետվություն համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու  

մոտ  ընդունելության 
մասնակցած  

քաղաքացիների 
վերաբերյալ, սակայն 

քաղաքացիների 
ընդունելության մատյանում 

համապատասխան 
գրառումներ կատարված չեն 

9. 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: 

  V 

Չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 33.1-
րդ հոդվածի 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 

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 
 



 

 

 

 

 
10. 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  պահպանված  Չի պահպանվել ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 
54.1-րդ հոդվածի 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 խորհրդա-
կցական մարմին` աշխատակազմի 
եւ համայնքային կազմակերպութ-
յունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, 
ինչպես նաեւ համայնքի 
ավագանու մեկից մինչեւ երեք 
անդամների, բնակիչների, 
փորձագետների եւ այլ 
շահագրգիռ անձանց ներգրավ-
մամբ (վերջիններիս համաձայ-
նությամբ):անցկացնում է 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված 
ժամկետում:  

Ազգաբնակչության 
մասնակցությամբ 
կազմակերպել հանրային 
բաց լսումներ և 
քննարկումներ: 

Հետագայում բացառել 

 
 
 


	ՀՀ ԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

