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ձԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅՈԻՆ 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի 2,անյւապետա.թյան Լաան մարզի 
Կարմիր Աղեկ համայնք, գ. Կարմիր Աղեկ Փ2, Շ19 
հեո. 091 929305, է|.փոսա karniiragliegi.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ

«15» մարտի 2017 թվականի N 5 ֊Ն

ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30 ֊Ի  
«ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ԹԻՎ 18-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈ1ՍՈԻԹՅՈԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տերտ իա ն ինքնակառավարման մասին>> ! Հայաստանի 
Հանրապևաաթյան օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կևստվ, << Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջևտային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրևևրի ՅՅ ֊րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Իրա վա կա ն ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 7 0 ֊ր դ  հոդվածի 6-րդ մասով

Կարմիր Աղեկ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Կարմիր Ագնի համայնքի ավագանու 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Վ ա րմիր Աւյնկ 
համայնքի 2017 թվականի բյուջեն հաստատեյու մ ա ս ի ն » թիվ 18-Ն որոշման մեջ 
կատարն] փոփոխության ն շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1՜ից թիվ 6 
հատվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 
տասներորդ օրը:

Նիստին ներկա Լին և քվեարկեցին կսվագանա հետնյալ աևդամնևրր

VN
Ազգանուն անուն հայրանա ն Կողմ Դեմ Ձեռնպահ

1 Աբրահամյան Սնակ Արտավագդի

2 Ալեքսանյան Արարատ Վանիչկայի cuj=r
3 Երեկյան Վրեժ Ռուբենի

4 Հովասափյան Արմինև Ս՜որայի

5 Հովհաննիսյան Վահն Վւպագանի (£ь<2 )̂

ՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ձԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ 
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԱԱԳԱՆԻ

Հայաստանի ձանրապետության Լոռու մարզի 
Կարմիր Լէղնկ համայևր, q. Կարմիր Աղեկ Փ2, Շ19
եեռ. 091 929305,1,].փոստ karmiraghegi.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ  ՈԻ Մ

“15” մարտի 2017 թվականի N 6-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹ8ԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2ԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱՄԱՎՈՐ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱ2ՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 2,աևրսւպետաթյաև օրենքի 18-րդ հոդվածի 1֊ ին 

մասի 7- րդ կետին և «Իրավական ակաերի մասին» 2այաստաևի 2աևրապետությաև օրենքի 60-րդ հողվածի 
Լին մասին, 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետին համապատասխան' Կարմիր Աղեկ համայնքի 
ավագանին որորու մ Լ.

1. Սահմաեև} 2,այաստաևի Լանրապնտության Լոոու մարզի Կարմիր Ադեկ համայնքի կամավոր 
խնդիրևերր, կամավոր խնդիրներին ու դրված սեփական լիազորությունները և դրանց ւուծման 
իրականացման կարգր համաձայն հավեւվածի:

2. Ուժը կորցրած Ճանաչել Կարմիր Ադեկ համայնքի ավագանա 2014 թվականի նոյեմբերի 27 ֊ ի 
«Լայաստաեի 2.աևրապևտությաև օրենսդրությամբ Կարմիր Աղեկ համայնքի ցեկա վարին վերապահված 
կամավոր լիազորությունների իրականացման և դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
հատկացման կարգյւ հաստատնյու մասին» N 21-Ա որոշումը:

3. Լամայնքի դևկավարին սույն որոշումը ուժի մեջ մտևեյաց հետո երկամսյա ժամկետում ավագանա 
եաստատմանր ներկայացնել որոշումիդ բխող «Կարմիր Աղեկ համայնքի 2017 թվականի րյա շեն 
հաստատելու մասին» համայնքի ավագանու որոշման մեջ փոփոխություններ | կատարելու մասին» 
ավագանու որոշման նախագիծը:

4. Սու յն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի մարտի 27֊ից:
Նիստին ներկա Լին հ քվեարկեցին ավագանա հետևյալ անդամները

Ազգանուն անուն հայրանան

Աբրահամյան Մնակ Աըտավագդի 
Ալեքսանյան Արարատ Վանիչկայի 
Երևմյան Վրեժ Ռուբևևի 
Լովասափյան Արմինև Սորայի 
ձովհւքյյիիսրձփ Վահե Վաչագաևի

ԿԱՎ ԱՐ

Դեմ Ձեռնպահ

Վ. 2ՈՎձԱՆՆԻՍՅԱՆ
(սւեա և, ազգանան)
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2ավելւ|ած
ՀՀ Լոռու մարզի Կարմիր Այոեկ համայնքի ավագանու 

2017 թվականի մար|տի 15 ֊ի N 6 Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐ ԱԴ.ԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱԿՈՐ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ

ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Սույն կարգու] կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կարմիր Ագևկ 
համայնքի (այսուհևտե' եամայևրի) 2017 թվականի կամավոր խնդիրների և դրանց յուծման 
նպատակով համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական յիագորաթյաննևրի ն 
իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. 2017 թվականին համայնքի կամավոր խնդիրներն են
1) համայևքի սոցիսդապևս անապահով բնակչության սոցիալական օդնա թյան տրամադրման 
կազմակերպումը.
2) համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի ն սպորտի զարգացման, մշակութային կհամրի խթանումը.
3)միւպն պետական բարձրագույն ա սումևականն (կամ) միջնակարգ մասնագիտական
հաստատություններում սովորող սոցիալապես անապահով համայնքի ընտանիքների ուսանողները 
ուսման վարձի մասնակի հատկացումը.
4) համայնքի հանրակրթւսկան դպրոցի գործունեության աջակցումը.
5) զոհված զինծառայողների, զինծառայողների, պատերազմի վետերանների, հաշմանդամների, 
կերակրողին կորցրած ընտանիքների սոցիալական պայմանների բարելավման աջակցումը.
6) միջհամայևքային միավորումների ստեղծումը, ինչպես նան համայնքների հիմնաղրած 
միություններին անդամակցությունը:

3. 2017 թվականին համայնքի կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով համայնքի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները իրականացնում են հետնյալ սեփական լիազորությունները
1) միջոցներ են ձեռնարկում զոհված զինծառայողների, զինծառայողների, պատերազմի 
վետերւսնննրի, հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անապահով 
այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ.
2) աջակցություն են ցուցաբերում համայնքի մարզիկներին ն մարզական թիմերին նևրհամայևքային 
մարզական միջոցառումների կազմփկևրպմաևը, ինչպես նան միջհամայնքային, մարզային, 
հանրապետական ն միջազգային մրցաշարերին նրանց մասնակցության ուղղությամբ.
3) աջակցություն են ցուցաբերում հպմայնքի մշակութային հաստատություններին մշակութային, 
ինչպես նան պետական, ազգային ու այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումներին 
մասնակցելու իրականացմանը.
4) աջակցություն են ցուցաբերում միայն պետական բարձրագույն ն ! (կամ) 
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող սոցիալապես 
համայնքի ընտանիքների ուսանոցների ուսման վարձի վճարման կազմակերպմւււևր.
5) նպաստում են համայնքի հանրակրթական դպրոցի գործունեության կազմակերպմանը.
6) տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությանր բարձրացնելու նպատակով կամ հանրային 
շահերից ելնելով միջհամայնքային միավորումների ստեղծումը, ինչպես նան հւսմայևքննրի 
հիմնաղրած միություններին անդամակցությունը:

4. Համայնքի կամավոր խնդիրների ն դրանց լուծման համար սեփական լիազորությունների 
իրականացման համար համայնքի բյուջեով կարող են նախատեսվել ֆինանսական միջոցներ, որը չի 
կարող գերազանցել այդ տարվա համայնքի բյուջեով նախատեսված սեփական եկամու տների 10%-ր:

5. Կամավոր խնդիրների լուծման հւկմար ֆինանսական միջոցների հատկացումի իրականացնում 
1, համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեով նախատեսված հատկացումներին համապատասխան ն 
միայն դրանց համար անհրաժեշտ ֆիևմւնսական միջոցների հատկացման չափևյյփ մասին ավագանա 
որոշումների ն (կամ) համաձայնության առկայության դեպքերում:

6 Այն դեպքում, երբ հւսմայնքի ղեկավարի կողմից կամավոր խնդիր ների: լուծման համար չի 
պահանջվում ֆինանսական միջոցների հատկացում համայնքի ղեկավարը դրանք իրակտնացևամ 1, 
ինքնուրույն ե սեփական պաւռասխանատվաթյամր:

միջնակարգ
անապահով



7. Կամավոր խնդիրների լուծման իրականացման առաջարկության կարիդ
ավագանու անդամները, բնակիչները,

ևն նախաձեռնել
համայնքի : ավագանու անրլամևերր, բնակիչների, հասարակական 

և միավորումնևրր, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության, այյ
համայնքի ղեկավարր, 
կա զ մա կեր սլա թյա ևնևրր 
ինստիաա աներ:

8. Այն դեպքում, երբ կամավոր խնդրի լուծման իրականացումը նախաձեռնում է համայնքի 
ղեկավարր կամ համայնքի ավագանա անդամը, ևախաձեռևողր համայնքի ավագանա քննարկմանն է 
ներկայացնում խնդրի լուծման իրականացման վերաբերյայ առաջարկությունը' նշելով դրա 
նպաւռակր, խնդրի կարգավորման համար աևհրաժևջա ֆինանսական միջոցի չափը ե 
անհրաժևշաությաև հիմնավորումը հավասաող ւիասաաթղթևր, եթե դրանք առկա են:

9. Այն դեպքում, ևըբ կամավոր խնդրի լուծման իրականացումը նախաձեռնում են բնակիչները, 
հասարակական կազմակերպությունները և միավորումները, ինչպես նան քաղաքացիական 
հասարակության այյ ինսաիաուտներր, նախաձեռնողը համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում 
կամավոր խնդրի լուծման իրականացման վերաբերյալ դիմում' նշելով դրա նպատակը ե 
անհրաժեշտության հիմնավորումը, խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցի 
չափը ե անհրաժեշտության հիմնավորումը հավաստող փաստաթղթևյւ, եթե դրանք առկա են:

10. Համայնքի ղեկավարը դիմումը ե վույն կարգի 9-րդ կետում նշված անհրաժեշտ փաստաթղթերն 
ստանալուց հետո'

1) կամավոր խնդրի լուծման իրակւվնացմանր համաձայնվելու դեպքում' մկկամսյա ժամկետում 
ճշտում է դրանց արժանահավատությունը, հաշվարկում կամավոր խնդրի իրականացման համար 
գումարի մեծությունը և իր կարծիքը, ինչպես նաև կամավոր խնդրի իրականացման վերաբերյալ 
նախաձեռնողի ներկայացրած փաստաթղթերը ն ավագանու որոշման նախագիծը ներկայացնում է 
համայնքի ավագանա քննարկմանը և այդ մասին տեղեկացնում է նախաձեռնողին.

2) կամավոր խնդրի լուծման իրականացմանը չհամաձայնելա դեպքում նախաձեռնողին' գրավոր 
տեղեկացնում է այդ մասին նշելով չհամաձայնելա պատճառները, փաստական և իրավական 
հիմքերը:

11. Եթե կամավոր խնդրի լուծման իրականացման ևախաձեռևողր սույն կարգի 9 ֊ր դ  կետա մ նշված 
փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում համայնքի ղեկավարից չի ստանում 
կամավոր խնդրի լուծման իրականացմանը չհամաձայևևլու մասին գրավոր պատասխան կամ իր 
փաստաթղթերը համայնքի ավագանուն ուղարկելու, վերաբերյալ գրություն կավ եթե նախաձեռնողը 
համաձայն չէ կամավոր խնդրի լուծման իրականացմանը համայնքի ղեկավարի չհամաձայնելա 
մասին հիմնավորումներին, ապա 20-օրյա ժամկետում համայնքի ղեկավարին ներկայացված դիմումի 
կրկնօրինակը' սույն կարգի 9 ֊ր ղ  կնատ if նշված փաստաթղթերի հետ միասին, իսկ կամավոր խնդրի 
լուծման իրականացմանը համայնքի դիվավարի չհամաձւպևելու վերաբերյալ գրավոր պատասխանի 
առկայության դեպքում' այղ պատասխանի վերաբերյալ իր առարկությաններր կարող է ավագանուն 
ուղղված դիմամր ներկայացնել համւպնքապետ արանի աշխատակազմ, որը պարտադիր քննարկվու մ 
I, ավագանու առաջիկա նիստու մ:

12. Համայնքի ավագանին սույն կարգով նշված անհրաժեշտ փաստաթղթերը! ստանա լաց, ինչպես 
նաև իր նախաձեռնությամբ կամավոր խնդրի լուծման հարցը քննարկում 1, միայն սույն կարգի 13-րդ 
կետում նշված սոցիալական օգնության տրամաղրմաև հանձնաժողովի ևգրակացության դեպքում ե 
քննարկելուց հետո ընդունում է որոշում կամավոր խնդրի լուծման իրականացման համաձայնություն 
տալու կամ մերժելու վերաբերյալ:

Համայնքի ավագանա որոշման մեջ նշվում են' կամավոր խնդրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցի չափը և անհրաժեշտության հիմնավորումը, իսկ կամավոր խնդրի 
լուծման իրականացումը մերժելու դեպքում մերժելու պատճառները, փաստւևկան և իրավական 
հիմքերը:

13. Համայնքի ղեկավարր զոհված զինծառայողների, զինծառայողների ընտանիքների սոցիայական 
պաշտպաևվածության րարեւավմաև, պատերազմի վետերանների սոցիալական խնդիրների քո ծման, 
հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անափահով այլ խավերի 
սոցիալական պայմանների րարեւավմաև վերաբերյսդ դիմումները քննարկևլւյո նպատակով իր 
որոշմամբ հասարակական հիմունքներով կազմում է մշտական գործող հանձնաժողով, որի կազմում 
րնդգրկվամ են համայնքի ավագանա անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների ե 
միավորումների ներկայացուցիչներ, աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների



մասնագետներ, ինչպես ևաե համայնքի բնակիչներ և այյ շահագրգիռ անձինք, եթե նրանք այգ մասին 
նախապես Նույևյ են իրենց համաձայնությանը:

14.2.ամայևքի սոցիալապես անապակով րնակչի հադարկավորաթյան կագմսփերպման օգնության 
տրամադրման համար համայնքի գևկևւվարր իր որոշմամր նրա րևաաևիքին հատկացնում Լ 25,0 
հագար դրամի սոցիւպակաև օգնություն ե այդ մասին հադորդամ է ներկայացնում ավագանուն 
աոաջիկա նիստում, որր ավագանու կոդմից ընդունվում Լ որպես ի գիտության:

15. ձամայնքի այյ կամավոր խնդիրների լուծման իրականացման համար համայնքի դևկակարր 
կարոդ Լ՜ կագմեյ մշտական կամ մամանակավոր հանձևաժոգոկևևր:

16. Սոցիալական օգնության տրամադրման կերաբևրյայ դիմումները մշտական գործող 
հանձնաժողովի կոդմից քննարկևյուց հետո, տայիս է կամավոր խնդրի յուծմաև իրականացման 
համար եզրակացություն, նշելով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցի հատկացման չափը ն 
աևհրաժնշտու թյունր:

17. Սոցիայակաև օգնության տրամադրման վերաբերյայ կամակոր խնդիրների յուծման 
չափորոշիչնևրև են

1) սոցիալապես անապահով ընտանիք հանդիսանալու վերաբերյալ սոցիյայական օգնության 
տրամադրման մշտական գործոդ հաևձնաժոդոկի դրական եզրակացությունը.

2) սոցիալապես անապահով ընտանիքի կողմից համայնքի բյուջեի նկատմամբ հարկային 
պարտականությունների բարեխիղճ կւփտարումը և սոցիալական օգնության տրամադրման դիմումի 
ներկայացման ժամանակ տեդական հաիկերի, տուրքերի, կարձակճարեևրի պարտք չունենալը.

3) ընտանիքի եկամտի չափը ընտանիքի անդամի հաշկոկ 60,0 հագար դրամը (գերազանցելը.
4) համայնքի դևկավարի, ավագանու անդամի, համայևքապետաըաևի ; աշխատակագմի և 

համայնքային ենթակայության կազմակերպության աշխատակից հանդիսացող անձանց հետ 
համատևդ տնտեսություն չվարելը:

18. Սոցիալապես անապահոկ ընտանիքներին հատկացվող մեկաևգամյա սոցիալական օգնության 
առավելագույն չափը սահմանվում է 60,0 հագար դրամ: Նույն ընտանիքին տարվա ընթացքում 
սոցիալական օգնության կարող է հատկացվել առավելագույնը 2 անգամ, որի չափը չի կարոդ 
գերազանցել սոցիալական օգնության առավելագույն չափի 1,5-պատիկի չափը: Արգեյվամ 1, 
սոցիալական օգնության հատկացումը համայնքի ղեկավարի, համայնքապևտարանի 
աշխատակագմի և համայնքային ենթակայության կազմակերպության աշխատակից հանդիսացող 
անձանց ընտանիքի անդամներին:

19. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողներին ուսման վարձի հատկացա մր կարող 
է իրականացվել միայն պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ մասնագիտփկան ուսումնական 
հաստատություններում սովորելու դեպքում և առավելագույնը կարոդ 1, հատկացվել տարեկան մեկ 
անգամ ոչ ավելի քան տարեկան ուսման վարձի 70%-ի չափով: Ուսման վւկրձի հատկացում չի 
արվում համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամի, համայնքապևտարանի աշխատակագմի և 
համայնքային ենթակայության կազմակերպության աշխատակից հաևդիսփցոդ անձանց հետ 
մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, գավակ, եղբայր, 
քույր):

20. Սույն կարգի խախտմամբ տրամադրված սոցիալական օգնության գումարները ենթակա են 
վերադարձման համայնքի բյուջե համայնքի ղեկավարի անձնական միջոցներից ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:

21. ձամայնքի ավագանու կոդմից սույն կարգով չկարգավորված կամավոր խնդիրների լուծումների 
իրականացումը սահմանվում եմ միայն ավագանու որոշմամր:

Կ ԱՐՄ ԻՐ ՍՂԵ՛Ն К Л Й Й У В 1 
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ՏԱՐԱՆԻ

(ստորագրություն)
ԱՐՄԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

(անուն, ազգանուն)
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ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ԸՆԴՈԻՆԼԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 ֊րղ 
հոդվածի 1-իե մասի 1-իև կետին և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 56-րդ հողվածի 1 իև մասին, 72 ֊րղ  հողվածի 1 ֊իև  մասի Սին կետին համապատասխան'
Կարմիր Ահեկ համայնքի ավազանին որոշում է.

1. Ընդունել Կարմիր Աղեկ համայնքի ավագանա կանոնակարգդ համաձայն հավելվածի:
2. Ոս)ր կորցրած ճանաչել Կարմիր Աղեկ համայևրի ավագանա 2016 թվականի նոյեմբերի 22 ի 

«Կարմիր Աղեկ համայնքի ավագանու կանոնակարգդ հաստատելու մասին» N 14 ֊ Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանդա պետության 
արդարադատության նաիոււրւււրություն պետական իրավական փորձաքննություն անցկացնելու 
համար:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոևւսկաև հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:

Նիստին ներկա էին և քվեարկեցին ավպգանու հետնյալ անդամներդ

NN
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Ազգանուն անուն հայրանուն

Աբրահամյան Սևակ Արտավազդի 

Այևրսաեյան Արարատ Վանիչկայի 

Երեմյաե Կ,րեժ Ռուրևևի 

Հովասափյան Արմինն Ժորայի 

Հովհաննիսյան Կահն Վաչագաևի
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Վ. Հովհաննիսյան/
(ստորագրությա և) (ահուն, ազգանուն)
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հավելված
Կարմիր Աղեկ հփմսցնքի ավագանա. 
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!. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈԻՅԹՆԵք

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու վարգի Կարմիր Աղեկ համայնքի ավագանին (այսուհետ' 
Ավագանի) ներկայացուցչական մարմին է, որր համայևրի բնակիչների շահերից էգնե]ով, 
Սահմանադրությանը և օրեևըևնրիև համապատասխան, սեփական պատասխանատվությամբ 
լուծում է համայևրայիև նշանակության հանրային հարցերը:
Ավագանին կազմված է 5/հիևգ/ անդամներից, որոնք ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով: 
Ավագանու գործելու վայրն է' ՀՀ Լոոու մարգ, գյուղ Կարմիր Աղեկ, փողոց 2, շենք 1Վ

1. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

1. Սույն կանոնակարգն ընդունված է «Տեղական իևքնակաոավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի (այսուհեա Օրենք) հիման վրա:

2. Սույն կանոնակարգը ևպատակաուղդված է Ավագանու, Ավագանու հանձնաժողովների ն 
աեղամեևյւի գործառա.] թևերի արդյունավետ կատարմանը, ինչպես նան նրանց 
փոխգործակցությանր Հայաստանի Հանրապետության Լոոու մարգի Կարմիր Ադևկի 
համայևքապևտարաևի աշխատակակմի (այսուհետև' Աշխատակագմ) |հևտ տեղական 
ինքնակառավարման իրականացման գործում:

3. Սույն կանոնակարգը կաիգավորում է Ավագանու գործունեությունը, նիստերի 
նախապատրաստման ն անցկացման կարգը, ինչպես նան Ավագանու որոշումների և ուղերձների 
նախագծերի ներկայացման, քննարկման, ընդունման ու հրապարակման կարգը:

2. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

4. Ավագանին գործում է սույն կանոնակարգին համապատասխան' նիստերի, ինչպես նաև 
իր ստեղծած մշտական գործող կամ ժամանակավոր հանձնաժողովների միջոցով:

5. Ավագանու նիստերն անցկացվում են ոչ պակաս, բան երկու ամիսը մեկ անգամ: Կարոդ 
են անցկացվնյ նաև արտահերթ նիստեր:

6. Համայնքի ղեկավարը համայնքի նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ 1, ստեղծում 
Ավագանու' «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և
սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով գործունեությունն իրականացնելու

7. Ավագանու գործունեությունը հիմնվում է հարցերի ազատ քննարկման և կոլեկտիվ 
լուծման սկզբունքների վրա:

8. Ավագանու աշխատանքային լկգուև հայերենն է:

համար:

II. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԸ

3. ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ

9. Նորընտիր Ավագանու առաջին նիստը գումարվում է ոչ ուշ, : քան Ավագանու 
լիազորություններն ստաևձևելու պահից քսան օրվա ընթացքում:

10. Աոաջին նիստի բացման առթիվ ողջույնի ելույթով հանդես Է գալիս համայնքի 
ղեկավարը, կամ պաշտոնակատարը, որր և վարում է նիստը:

11. Նիստը վարողը ներկայացնում է Ավագանու անդամներին' կարդալով յուրաքանչյուրի 
անունը, ազգանունը, մասնագիտությունը և կուսակցական պատկանելիությունը:

12. Ավագանու անդամը, հանդիսավոր պայմաններում, նորընտիր Աւ ագանու առաջին
նիստի ժամանակ երդվում է. «Ես' (ավագանու անդամի անուն, ազգանա, ևիիս, ստանձնելով 
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարգի Կարմիր Աղեկ համայնքի ավագանու անդամի 
փագոր արյուններն, երդվում եմ իմ ողջ գործունեության ընթացքում առաջնորդվել Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ ա օրենքներով, անշեղորեն պահպպնել Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, գործելի ղպաստ համայնքի 
զարգացման ու բարօրության»:



13. Երդումը արվում է աեհաաակաև կարգով, ւռեբսւռի րեթնրցմամր: Ավագանու անդամը 
ստորագրում 1, իր ընթերցած աեբսար:

4. ԱՎԱԳԱՆՈԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

14. Ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը ձևավորում են համայնքի ղնկավաըը և 
Ավագանա անդամները' համայնքի դեկավարի աշխատակագմի քարտուղարին նիստից աոևվագե 
տասն օր առաջ ներկայացրած գրավոր հարցերից:

Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց րնդգրկեյու ևախաձեոեությամբ կարոդ Լ 
հանդես գայ նաև համայնքում հաշվառված, տասնվեց տարին լրացած անձանց ոչ պակաս, քան 
չորս տոկոսը: Ավագանու նիստի օրակհւրգում հարց ըևդգրկելու նախաձեռնությունը ստորագրում 
են համայնքի դրան կողմ բնակիչների և ներկայացնում են համայնքի ղեկավարին: Համայնքի 
բնակիչների նախաձեռնությանը պարտադիր կարգով ներկայացվում և քննարկվում է ավագանա 
նիստում ոչ ուշ, քան համայնքի դիվավարի կողմից դրա ստանալուց հևփւո' մեկ ամսվա 
ընթացքում: Նույն նախաձեռնությանը ավագանա քննարկմանը կարոդ Լ կրկին նևրկայացվևյ և 
ընդգրկվել օրակարգում դրա հերթական (նաև առաջին) քննարկումից առնվազն վեց ամիս հետո:

Հարցերի հեղինակները պետք Լ ներկայացնեն որոշման նախագծեր, որոնց կցվում են դրանց 
ընդունման անհրաժեշտության հիմնավորումները և յուրաքանչյուր որոշման նախագծի 
իրականացման ֆինանսական ծախսերի նախահաշիվները:

15. Նիստի օրակարգի նախագիծը, դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը և 
համապատասխան փսատաթդթևրր նիստն սկսվևյուց առնվազն յոթ օր առար տրամադրվում են 
ավագանա անդամներին:

16. Ավագանու հերթական նիստից առնվազն յոթ օր առաք համայնքի ղեկավարը 
հրապարակում Լ տեղեկություն Ավագանու նիստի ժամանակի, վայրի վերաբեիյւպ և օրակարգի 
նախագիծր: հրապարակումն իրականացվում է Ավագանա նստավայրում մրանք փակցնեյա 
միջոցով, ինչպես նաև այն վայրերում, որոնք մատչեյի են համայնքի յուրաքանչյուր մասի յմաւկչի 
համար' առնվազն մեկ տևդ յուրաքանչյուր երկու հազար բնակչի համար' 2Փ, |Շ 12 /ավտոբուսի 
կանգառ/ հասցեում:

17. Ավագանու նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատմամբ: Ավագանա {նիստի ժամանակ 
օրակարգում ներառված հարցերի հերթականությունը կարոդ է վտխվևյ Ավագաևրւ որոշմամր:

18. Օրակարգում ընդգրկված որոշման նախագծերը քննարկվում և: քվեարկվում են
ա ուս ևձ ի ն ֊ա  ուս նձ ի ն:

5. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՐ

19. Ավագանու նիստը շարունակվում է մինչև օրակարգի սպառումը:
20. Նիստը կարոդ է ընդհատվել Ավագանու որոշմամբ, նիստին ներկա Ավագանու 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ' համայնքի ղեկավարի կամ Ավագանու անդամի
առաջարկով:

21. Ավագանա որոշմամբ, նիստին ներկա Ավագանու անդամների ձայների 
մեծամասնությամբ, օրակարգում ընդգրկված հարցը կարոդ է տեղափոխվել հաջորդ նիստերի 
քևնարկմաևր:

6. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ
|

22. Ավագանու արտահերթ նիստ գումարում է համայնքի ղեկավարը կամ 
պաշտոնակատարը' իր կամ Ավագանու անդամների' օրենքով սահմանված թվի առնվազն մեկ 
երրորդի նախաձեռնությամբ: Ավագանու արտահերթ նիստն անցկացվում է նախաձեռնողի 
սահմանած օրակարգով և ժամկետում:

23. Արտահերթ նիստի օրակարգը, դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը և 
համապատասխան փաստաթղթերն Ավագանու, անդամներին են տրամադրվում նիստից մեկ օր 
առաջ:



24. Ավագանու արաահերթ ևիսաը համարվում է ավարտված, եթե սպառվել եե օրակարգի 
բոլոր հարցերր: Արաահերթ ևիսար կարոգ է ըեդհաավել ավագանու որոշմամբ:

25. Արաահերթ և հերթական եիստերա.մ բեեարկվոգ հարցերի որոշման նախագծերի 
ընդունման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին ներկայացվում են համանման պահանջներ:

7. ՆԻՍՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

26. Ավագանա նիստր սկսվե]ուց առաջ Աշխատակագմի քարտուղարը անց Լ կացնում 
ևիսաիև ներկայացած Ավագանու անդամների գրանցում, որն արտացո|վում Լ ևիսաի 
արձանագրության մեջ:

27. Ավագանա նիստն իրավազոր Լ, եթե նիստին ներկա են Ավագանու անդամների կեսից 
ավնյին: Եթե կես ժամվա բևթացրում չի ապահովվում նիստի իրավազորությունւ, կամ նիստին չի 
ներկայանում համայնքի դևկավարր, և ևիսաը չի սկսվում, ապա ևիսաի չկայացմաև մասին 
կազմվում Լ արձանագրություն, որն ստորագրում են Ավագանա նիստին ներկայացած 
անդամնևրյւ:

28. Նիստի իրավազորությունը արձանագրվում է նաև նիստի ընդհատումներից կամ 
ընդմիջումներից հետո:

8. ԴՌՆԲԱՑ Ե4 ԴՌՆՓԱԿ ՆԻՍՏԵՐԸ

29. Ավագանա նիստերը դռնբաց են: ձամայևքի դեկավարի հրավերով Ավագանա նիստին 
մասնակցում են Աշխատակագմի աշխատակիցները:

30. Ավագանին նիստին կարոդ էհրավիրելև լսևյ ցանկացած անձի:
31. Ավագանա որոշումներն ու ուղերձները կարոդ են հրապարփկվևլ ռադիոյով, 

հեռուստատեսությամբ, մամուլում, հասարակական վայրերում կամ այլ ձևով' բնակչությանն այն 
մատչելի դարձնելու համար:

32. Ավագանա նորմատիվ իրոշումներր ենթակա են պարտադիի պաշտոնական 
հրապարակման' «Իրավական ակտերի մասին» ձայաստաևի հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով:

33. Ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելուց րխոդ, քաղաքացիական 
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներից թելադրվող միջոցառումների իրականացմանն 
առնչվող կամ այլ հարցեր քննարկելու դեպքում Ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների 
երկու երրորդի որոշմամբ կարոդ են անցկացվել դռնփակ նիստեր և քննարկուներ:

34. Դռնփակ նիստում, բացի Ավագանու անդամներից, նիստը վարողից և արձանագրողից 
իրավունք ունեն ներկա գտնվել միայն Ավագանա որոշմամբ հրավիրված անձինք:

35. Դռնփակ նիստում ընդունված որոշումները հրատարակվում են, բացառությամբ օրենքով 
պահպանվող գաղտնիք պարունակոդ որոշումների:

9. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԻ ԴԱՐՄԱՆ ԴԱՐԴԸ

36. Ավագանու նիստը հրավիրում և վարում է համայնքի ղեկավարը կամ 
պաշտոնակատարը, նրանք անեն խորհրդակցական ձայնի իրավունք:

37. Ավագանա հերթական նիստր գումարվում 1; յուրաքանչյուր երկրորվ ամսվա առաջին 
չորեքշաբթի օրր, ժամը 11:00-ին: Նիստր չի կարոդ շարունակվել ժամր 18:00-ից հետո: Եթե 
Ավագանու հերթական նիստի օրր համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա նիստր 
տեղափոխվում է հաջորդ չորեքշաբթի օրր:

38. Նիստր վարողը'
1) բացում, ընդհատում և փակում է նիստը.
2) ձայն է տալիս ելույթ ունեցողներին.
3) կազմակերպում է քվեարկության անցկացումը և դրանց արդյունքների հրապարակումը.
4) կարոդ է ընդմիջել ելույթները' նիստի բնականոն ընթացքը վերականգնելա նպատակով:



10. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄԸ

39. Ավագանու նիստերի արձանագրումն ապահովում է Աշխատակագյմի քարտուղարը: 
Նիստերի արձանագրությունները պահպանվում են համայնքի ղեկավարի նստավայրում:

40. Նիստերի ավարտից հետո' 3 օրվա րևթացքում, այղ նիստերի արձպնագրությաևնևրր 
կակնրացվում են նիստին ներկա Ավագանու աևղամևևրի կողմից:

11. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԻՆ

41. համայնքի բնակչությունը կարող է մասնակցել Ավագանու նիստերին: համայնքի 
ղևկակարր պարտավոր է ապահոկել պայմաններ բնակչության, հասարակական 
կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցության համար: 
Ցանկացած անհատ կամ խումբ, ով ցանկանում է ղիմևլ Ավագանուն հերթական նիստի ժամանակ 
օրակարգային հարցերի վերաբերյալ, պետք է իր հարցաղրումր գրավոր ներկայացնի 
համայնքապեւոարանի աշխատակազմի քարտուղարին' նախքան նիստի ևկսելը: Սակայն, 
Ավագանին ինքն է որոշում նիստի ժամանակ անհատին կամ խմբին լսելու հարցի:

42. Բնակչության հարցաղրումնևրր և առաջարկությունները օրակարգային ցանկացած 
հարցի վերաբնրյսղ թայյատրվամ են Ավագանա նիստին ներկա աևղամնկրի ձայների մեկ 
երրորղոփ Ավագանու հերթական նիստերի վերջում հատկացվում է 30 րոպե ժամանակ' 
քաղաքացիների կողմից Ավագանուն ուղղված ցանկացած հարցադրմանը, ոյյւր վերաբերում է 
համայնքին, պատասխանելու համար:

43. Հարցադրումների ն առաջարկությունների հեղինակը ներկայանում է' ‘նշելով իր անունն 
ու ազգանունը: Համայնքի ղեկավարը հերթականությամբ խոսք է տրամադրում ելույթ ունենալ 
ցանկ ա ցողևևրին:

44. Հարցադրումների և առաջարկությունների հիման վրա Ավագանին նիստին ներկա 
աևղամևևրի ձայների մեծամասնությամբ կարող է դիմել հանձնաժողովներին կամ 
Աշխատակագմին լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրելու' հարցի դիտարկման համար:

45. Բնակիչները, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների 
նևրկայացուցիչևերր պարտավոր են հետևն] սույն կանոնակարգով հաստատված կարգին և 
զբաղեցնել իրենց համար նախատեսված տեղերը:

111. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳՐ 

12. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

46. Հարցերի քննարկումը սկսվում է նիստի օրակարգի հասւվատումից հետո: 
Օրակարգային հարցի քննարկումը տեղի է ունենում հետևյալ հաջորդականությպմր'

1) հիմնական զեկուցողի ելույթը.
2) հարցեր զեկուցողին.
3) հարակից զեկուցողի ելույթը.
4) հարցեր հարակից զեկուցողին.
5) մտքերի փոխանակություն.
6) եզրափակիչ ելույթներ.
7) քվեարկություն:
47. Որպես հիմնական զեկուցող հանդես է զայիս տվյալ հարցի հեղինակը, իսկ որպես 

հարակից զեկուցող' հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:
Համայնքի բնակիչների նախաձեռնությունը ավագանա նիստում ներկայացնում է 

նախաձեռնող բնակիչների ընտրած ներկայացուցիչը' որպես հեղինակ:
Եթե հարցի քննարկու մր րևղվիջվևլ է, ապա ընդմիջման ժամկետը 

քննարկու մր վերսկսվում 1. այն փուլից, որից այն րնղմիջվևյ էր:
48. Հարցի քննարկման րնթացքոեմ հատկացվում են'
1) զեկուցման համար' մինչև 10 րոպե.
2) հարցերի համար' մինչև 10 րոպե.

լբանալուց հետո



3) ելույթների համար' մինչև 10-ական րոպե.
4) եզրափակիչ ելույթի համար մինչև 5-ական րոպե:
49. Քննարկվող հարցի վերաբերյալ զեկուցողի առաջարկությունը քվեարկության որմում

աոաջին հերթին: Զեկուցողի առաջարկությունը չընդունվելու դեպրում քվևար լկում են մարերի 
փոխանակության ժամանակ արված | մյուս առաջարկությունները: Այդ առաջարկությունների 
րվևարկմաև հաջորդակաևությա ևր որոջում է համայնքի ղեկավարը:

13. ձԱՐՑԵՐ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

50. ձարցևր տայու համար Ավագանու աևղամևերի հերթագրումը իրականացնում է նիստը 
վարողը: հարցերը արվում են րսա հերթագրման հաջորդականության, j նիստը վարողի 
հայ տարարա թյ ամր:

51. Եթե հարց տվողի և զեկուցողի միջև սկսվում է բանավեճ, ապա նիստը վարողը կարող 1, 
ղադարեցևեյ հարցադրումը: Մտքերի փոխանակության ընթացքում ելույթ ունեցողին հարցեր չեն 
տրվում:

14. ՄՏՔԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

52. Մտքերի փոխանակության ժամանակ Ավագանու յուրաքանչյուր անդամին ելույթ 
ունենալու հնարավորության է տրվում:

53. Ավագանա անդամը կարող է նույն հարցի շուրջ երկրորդ անգամ ևլույյթ ունենալ միայն 
այն դեպքում, եթե ելույթով հանդես են եկել մյուս բոլոր ցանկություն ունեցողները):

54. Մտքերի Փոխանակությանը, բացի Ավագանու անդամներից և համայնքի ղեկավարից, 
այլ անձինք կարող են մասնակցել միայն Ավագանու համաձայնությամբ:

55. Ավագանու անդամները ելույթ ունենալու ցանկությունը հայտնում են նստած տեղից 
ձեռք բարձրացնելու միջոցով կամ համայնքի ղեկավարին նախապես գրավոր իրազեկման 
միջոցով: Նրանք հանդես են գափս նիստը վարողի հայտարարությամբ:

56. ձամայնրի ղևկավարր դադարեցնում է Ավագանու անդամի ելույթը, ևլոԼ վերջինս 
գերազանցում է իրեն հատկացված ժամանակը նախազգաշացամից հետո:

57. Մտքերի փոխանակության ժամանակ արտահերթ ելույթի իրավունք անի համայնքի 
ղեկավարը:

15. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԳՈԻՆՈԻՄԸ

զլվող ցանկացած58. Ավագանա նիստում կարող |է քննարկվել համայնքի ջահերին վերարԼ
հարց:

59. Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումները և ուղերձներն ընդունվում են նիստին 
ներկա Ավագանու անդամների ձայների մեծամասնությամբ' բաց քվեարկությամբ, եթե այլ բւսն 
նախատեսված չէ Օրենքով ե սալն Կանոնակարգով:

60. Օրենքով սահմանված դեպքերում Ավագանին կազմու.մ է արձանագրութլու ևևեր:
61. Ավագանու քվեարկությանը կարող են դրվել միայն սուլն կանոնակարգով սահմանված 

կարգով Ավագանու անդամներին բաժանված ու քննարկված նախագծերը:
62. Ավագանու որոշման մեջ նշվում են որոշման նախագծին կողմ, |դեմ և ձեռնպահ 

քվեարկած Ավագանու անդամների ազգանունները, որոնց դիմաց նրանք ստորավրու մ են:
63. Ավագանու որոշումը կնքում է համայնքի ղեկավարը:

16. Ք4ԵԱՐԿՈԻԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

64. Նիստը վարողը քվեարկությունից առաջ կրկնում է քվեարկության դրվող 
առաջարկությունները, ճշտու մ է դրանց) ձևակերպումները և հիշեցնու մ է, թե ձայների ինչ քանակով 
է ընդունվու մ որոշումը:

65. Քվեարկությունը իրականացվում է նիստը վարողի հայտարարությամբ: Ձայները 
հաշվու մ է Աշխատակազմի քարտուղարը:



66. Ավագանա անդամը քվեարկում է անձամբ' կողմ, դեմ, ձեռնպահ:
67. Քվեարկության ավարտից հետո նիստը կարողը հրապարակում է քվեարկության 

արդյունքները:

IV. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԸ

17. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

68. Ավագանու անդամն իրականը ունի'
1) առաջարկություններ ներկայացևելոն ավագանու նիստերի օրակարգի ե րնևարկկոդ 

հարցերի վերաբերյալ.
2) նախապատրաստն]ու և ավագանա քննարկմանը ներկայացնելու հարյցեր, որոշումների 

նախագծեր.
3) համայնքի դեկակարից պահանջելու ե ստանսդ ու նրա, աշխատակագմի, համայնքային 

ենթակայության կագմակևրպությունեերի գործունեության վևրարևրյայ տեղեկատվություն.
4) վարչական դեկակարից պահանջելու ե ստանալու նրա գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվություն.
5) կատարելու համայնքի բնակիչների ընդունելություն, կազմակերպելու հանրային 

հանդիպումներ ու քննարկումներ.
6) համայնքի ավագանու ե համայնքի ղեկավարի որոշումները կամ գործողությունները 

րողոքարկելա դատարան, եթե խախտվեյ են նրա' որպես ավագանու անդամի իրավունքները.
7) ստանալու դրամական փոխհատուցում' սույն օրենքով սահմանված կարգով իր 

պարտականություններն իրականացնելու հետևանքով կատարած ծախսերի դիմաց:

18. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԳԱՄԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

69. Ավագանու անդամը պարտավոր է իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվել 
օրենքով ե համայնքի բարօրությանն ուղղված համոզմունքով:

70. Ավագանու անդամը պարտավոր է'
1) մասնակցել Ավագանու նիստերին.
2) պարբերաբար հանդիպել համայնքի բնակչության հետ, համայնքի ընտրող ներին 

տևդևկացնևլ Ավագանա աշխատանքների մասին.
3) մասնակցել Ավագանա կողմից անցկացվող քաղաքացիների ընդունելություններին.
4) Կանոնակարգով սահմանված կարգով անդամակցել Ավագանա որևէ մշտական 

հանձնաժողովի, մասնակցել դրա նիստերին.
5) օժանդակել համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցությանը.
6) չմասնակցել Ավագանա այն որոշման քվեարկությանը, որն առնչվում է իր, իր հետ 

մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ւյսմուսիև, գավակ, 
եղբայր, քույր) շահերին.

7) անհամատեղելի պաշտոևնևիում ընտրվելու կամ նշանակվելու դևւգքում անհապաղ 
գրավոր տեղյակ պահել Ավագանան կպմ համայնքի ղեկավարին.

8) ստորագրե] իր մասնակցությամբ ընդունված փաստաթղթերը.
9) նախապես ծանոթանալ իրեն փոխանցվող քննարկման ենթակա նյութերին.
10) ծանոթանա] քաղաքացիներից ստացված դիմումներին և օրենքով սահմանված կարգով 

պատասխանել դրանց.
11) իրագեկ լինել տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող օրենսդրությանը.
12) հետևել Ավագանու և Աշխատակագմի գործունեությանը վերաբերող նյութերի 

լուսաբանմանը տեղական զանգվածային լրատվամիջոցներում.
13) ւսռաջնորղվևւ Ավագանու սույն կանոնակարգով:



19. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԻՑ ԱՆՀԱՐԳԵԼԻ ԲԱՑԱՎ ԱՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԳԱՄԻ 
1. Ի ԱՋ ՈՐՈ ԻԹՅ Ո ԻՆՆԵ ՐԻ ՎԱՂԱԺ Ա Ա4 ԵՏ Գ ՍԳԱ ՐԵՑՄ ԱՆ Կ Ա ՐԳՐ

71. Ավագանու աեդամևերի մասնակցությունը նիստերին ա քվեարկություններին 
հաշկառում 1, Աշխատակազմի քարաուր|արը:

72. Աշխատսւկագմի քարտուղարը եռամսյակը մեկ անգամ Ավագանու անդամներին 
տեղեկանք է տալիս նախորդ նիստերից կամ քվեարկությա նննրից իրենց բացակայության մասին:

73. Նիստերից ու քվեարկություններից իր բացակայության պատճառի մասին Ավագանա 
անդամը տեղեկացնում է համայևրապետարաևի աշխատակազմի քարտուղարիդ: Աշխատակազմի 
քարտուղարը Ավագանու նիստի ժամանակ հրապարակում է Ավագանու անդամ|ւ րացակալութլան 
պատճաոր, որր և արձանագրվում է:

74. Ավագանու անդամի կողմից նիստերից կամ քվեարկություններից իր րացակալութլան 
պատճառի մասին աշխատակազմի քսփտուղարին, սուլն կանոնակարգով սահմանված կարգով, 
չտեղնկացևևլա ղեպքում, բացակայությանը համարվում է անհարգելի և ւվրձաևագրվում է 
համապատասխաևարար: Բացառություն են կազմում ալն դեպքերը, ևրր աշխատակազմի 
քարտուղարին ներկայացվում է անաշխատունակության թերթիկ կամ տեղեկանք; րժշկից:

75. Աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տարվող հաշվառման հիման վրա, համայնքի 
ղեկավարը կամ Ավագանու անդամը հերթական նիստի քննարկմանն է ներկայացնում Ավագանու 
որոշման նախագիծը' մեկ տարվա ընթացքում նիստերի կամ քվեարկությունների ակելի քան 
կեսից Ակագաևու անդամի բացակալևլն անհարգելի համարելու մասին: Որոշման նախագծին 
կցվում է նիստերից կամ քվեարկություններից Ավագանու անգամի բացակայության 
արձանազրկած պատճառները:

76. Ավագանու անդամն առնվազն 7 օր առաջ գրավոր տեղեկացվում է Ավագանա նիստում 
իր բացակայությունների հարցի քննարկման մասին: Ավագանու անդամի! բացակայության 
դեպքում, հարցի քննարկումը հետաձգվում է մինչև հաջորդ հերթական կամ այրտահերթ նիստը, 
որտեղ ալն քննարկվում է անկախ նրա ներկայությունից:

77. Յուրաքանչյուր Ավագանու անդամի բացակայություն ների վերաբերյալ որոշման 
նախագիծը քննարկվում է աոանձին' սուլն կանոնակարգի 12-րդ գլխով սահմանված կարգով: 
Քննարկման ընթացքում Ավագանու անդամը կարող է ելույթ ունենալ, պատասսանել հարցերին, 
հանդես գալ 10 րոպե տևողությամբ եզրափակիչ ելույթով:

78. Նիստերի կամ քվեարկությունների կեսից ավելիին Ավագանա, անդամի րացակայնլն 
անհարգելի համարելու մասին համայնքի ավագանա որոշումն ընդունվում է նիստին ներկա 
Ավագանա անդամների ձայների մեծամասնությամբ:

20. ՇԱՀԵՐԻ ԲԱ1ՍՈԻՄՐ

79. Ավագանու անդամը չի կարոդ մասնակցել Ավագանա այն որոշման քվեարկությանը, 
որն առնչվում է իր, իր ընտանիքի անդամների և մերձավոր բարեկամների (ծնող, քույր, եղբայր, 
երեխա) շահերին:

80. Եթե առկա է վերը նշված հանգամանքներից որևէ՜ մեկը, ապա համիդևքի Ավագանին 
տեղեկացվում է դրա մասին նախքան տվյալ հարցի քննարկումը և քվեարկությա դր սկսելը:

81. Եթե շահերի բախման սփկայության դեպքում ի հայտ են զայիս վիճահարույց 
հանգամանքներ, ապա համայնքի Ավագանին հետաձգում է որոշման կայացումը' լրացուցիչ 
պարզաբանումներ կատարելու, նպատակով:

21. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ (.ՂՐԿԵԼՈՒ) ԿԱՐՈ՛Ր

82. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը պատվավոր կոչում է, որր նախատեսված է 
Օրենքով:

83. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանը արժանանում են այն քադաքացիեևրը, 
որոնք իրենց երկարամյա անբասիր աշխատանքով կամ բացառիկ մեծ վաստակով նպաստն] են



համայնքի բարգավաճմանը, ակնառու ներդրում անեն համայնքի տնտեսական, մշակութային 
զարգացման գործում, բացառիկ ավպևղ ունեն մշակույթի, արվեստի, գրսյւկաեության կամ 
գիտության զարգացման բնագավառում' անկախ ազգությունից, բադաբացիաթյունից, ռասայից, 
սեռից, դականաևրից, րադարական կամ այլ հայացքներից, գույքային կամ այյ դրությունից:

84. համայնքի պաակավոր քսւգաքացու կոպում շևորհևյւււ (գրկևյա) առաջարկդ Ավագանու 
հաստատմանն 1; ներկայացնում համայնքի ղեկավարը: համայնքի դևկակարին Աման առաջարկով 
կարող են դիմևյ Ավագանու աևղամնևրը, հասարակական միավորումները, |հիմնադրամները, 
իրավաբանական անձանց միությունները, մշակութային, գիտակփև, կրթական 
կ ագ մակերպությ ուևևերր:

85. Առաջարկ ներկայացնողը սյաըտավոր է հիմնավորն] այն, համակողմանիորեն 
յուսարանեյ համայնքի պատկավոր քաղաքացու կոչմանը ներկայացվող քաղաքացու կյանքը, 
գործունեությունը, նևրկայացննյ համապատասխան նյութեր և քաղաքացու լուսանկարը:

86. Ստացված առաջարկությունները քննարկում է համայնքի Ավագանին, ն նիստին ներկա 
անդամների ձայների մեծամասնությամբ որոշում է կայացնում համայնքի պատկավոր քաղաքացու 
կոչում շնորհելու մասին:

87. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանն արժանացած անձանց տրվում է 
վկայական:

88. Համայնքի պատվավոր քայղաքացու կոչում շնորհելու (ղրկելու) մասին համայնքի 
Ավագանու որոշումը հրապարակվում | է, հնարավորության դեպքում լուսաբանվում 1, տեղական 
զանգվածային լրատվության միջոցներով:

V. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

22. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈ ՎՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

89. Ավագանին, իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման համար, իր 
որոշմամբ կարող է ստեղծել մշտական գործող կամ ժամանակավոր հանձնաժողովներ:

90. Հանձնաժողովները ստեղծվում են որոշումների նախագծերի ն այլ առաջարկությունների 
նախնական քննարկման ն դրանց վերաբերյալ Ավագանուն եզրակացություններ տսղու 
նպատակով:

91. Հանձնաժողովների անդամների կազմը հաստատվում է Ավագանու որոշմամբ:
92. Մշտական հանձնաժողովները կարող են լինել'

մշակույթի ն երիտասարդության հարցերիկրթության, մշտական1) գիտության, 
հանձնաժողով.

2) սոցիալական, առողջապահության ն բնության պահպանության հարցերի մշտական 
հանձնաժողով.

3) իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով.
4) ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով.
5) ենթակաոուցվածքներին առնչվող հարցերի մշտական հանձնաժողով:
93. Իրենց գործունեությունն իրականացնելու ընթացքում հանձնաժողովները կարող են 

աշխատանքի մեջ ներգրավել փորձագետների ն խորհրդատու ների, որոնք իրենց մատուցած 
ծառայա թյուների դիմաց կարող են վարձատրվել համայնքի բյուջեից:

94. ժամանակավոր հանձնաժողովները ստեղծվում են առանձին որոշումների նախագծերի 
նախնական քննարկման կամ որոշակի իրադարձությունների ե փաստերի մասին Ավագանուն 
եզրակացություններ, տեղեկանքներ ներկայացնելու համար:

95. Ավագանին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելիս սահմանում է նրա խնդիրները, 
գործունեության ժամկետը և աշխատակարգը:

96. Իր գործունեության արդյունքների մասին ժամանակավոր հանձնաժողովը սահմանված 
Ժամկետում զեկուցում է Ավագանու նիստում:



23. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿ ԱՐԳՈ МЛ

ւ նախագահ, եթե 

նիստին ներկա

97. Մշտական հանձնաժողովի աշխատանքները համակարգվում են իր կողմից ընդունած 
աշխատակարգի միջոցով: Հանձնաժողովի կազմից ընտրվում Լ հանձնաժողով 
աշխատակարգով այլ րաև նախատեսված չէ:

98. Հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է 
հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ:

99. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները դադարում են, եթե դադարել 
են նրա' որպես Ավագանու անդամի, լիազորությունները:

100. Հանձնաժողովի նախագահը'
1) նախապատրաստում ն վարում է հանձնաժողովի նիստերը.
2) գումարում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստերը.
3) հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում հանձնաժողովի նիստի օրակարգի 

նախագիծը.
4) Ավագանա նիստին է ներկայացնում հանձնաժողովի ևզրակւմցա թյա ևևևրր ն 

առաջարկությունները ուսումնասիրվող հարցի վերաբերյալ.
5) ընթացք է տալիս ն պատասխանում է հանձնաժողովին ուղղված դիմումներին:
101. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում են 

համաձայն հանձնաժողովի աշխատակարգի:
102. Հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում Ավագանու նստավայրում: Այլ վայրում 

հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել հանձնաժողովի որոշմամբ:
103. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը գումարվում է ըստ անհրաժեշտության' նիստը 

նախաձեռնողի սահմաևած ժամկետում, համաձայն հանձնաժողովի աշխատակարգի:
104. ժամանակավոր հանձնաժողովի հերթական նիստերը գումարվում են հանձնաժողովի 

կողմից սահմաևած ժամկետներում:
105. Հանձնաժողովի նիստում կարող են ներկա գտնվել Ավագանու անդամները, համայնքի 

ղեկավարը և հանձնաժողովի կողմից հրավիրված այլ անձինք:
106. Հանձնաժողովի որոշմամր հրավիրված անձինք տեղեկացվում են քննարկումներից 

առնվազն երեք օր առաջ:

24. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՈԻՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈԻԱՆԵՐԻ
ՐՆՂՈԻՆՄԱՆ ԿԱՐԳՐ

107. Հանձնաժողովի նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատումով: Մինչև օրակարգի 
հաստատումն այլ հարցեր չեն քննարկվում:

108. Նիստում հարցերը քննարկվում են հետևյալ հաջորդականությամբ'
1) հիմնական զեկուցողի ելույթը.
2) հարցեր հիմնական զեկուցողին.
3) հարակից զեկուցողի ևյույթր (եթե այդպիսիք կան).
4) հարցեր հարակից զեկուցողին.
5) մտքերի փոխանակություն.
6) հիմնական զեկուցողի եզրափակիչ ելույթը:
109. Հանձնաժողովի նիստում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվևայւկությու ևր 

կատարվում է հարցի քևևարման ավարտից հետո:
110. Նիստում քվեարկությունները կատարվում են միայն տվյալ հանձնաժողովի 

անդամների առաջարկությամբ:
111 Հանձնաժողովի անդամը կարող է հրաժարվել քվեարկությանը մասնակցելուց:
112. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ:
113. Նիստի արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի անղամնկրր:

հանձնաժողովի



VI. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՆ
25. ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

114. Համայնքի բյուջեի նախագիծը Ավագանուն է ներկայացնում համայնքի գեկակարր: 
Բյուջեի նախագիծը ևեըկայացնևյուց հևաո հանդես են գալիս'

1) համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչը' ներկայացնելով բյուջեի նախագծի 
վևըաբերյայ հանձնաժողովի եզըակացություևը.

2) յւսա ցանկության' մյուս հանձնաժողովն երի մեկական ներկայացուցիչները' 
նևըկայացնևյով բյուջեի նախագծի վևըաբերյայ համապատասխան հանձնաժողովի 
ևգրակացու թյա ևը կամ Ավագանու աևղամևերը:

115. Ավագանա աևղամննըը համայնքի ղեկավարին և մյուս գևկու ցողնեըին հարցեր են 
տայիս սույն կանոնակարգի 13~րղ գլխով սահմանված կարգով, որից հետո տեղի է ունենում 
մտքերի փոխանակություն սույն կաևոևպկարգի 14-րդ գլխով սահմանված կարգով:

26. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈԻԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵԿ. ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

116. Համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը մեկ անգամ' մինչև հաշվեկալ եռամսյակին 
հաջորդող ամսվա 15-ր, բյուջեի կատարման ընթացքի մասին հաղորդումներ է ներկայացնում 
Ավագանան:

117. Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
Ավագանան ներկայացնում է մինչև հաշվետու րյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մսղւտի 1 ֊
ր-

118. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությանը Ավևպւսնա նիստում 
քննարկվում և հաստատվում է աուղիաորական մասնագիտացված կազմակերպության 
եզրակացության առկայությամբ' մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 20-ր:

27. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՎԱՆԳԱԿ! ԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

119. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներառում է'
1) տեղեկություններ հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի ևկամուտկերի և ծախսերի 

հիմնավորվածաթյան վևրաբևրյայ, ղրանց համապատասխան վերլուծությունը հաշվետու տարվան 
նախորդող տարվա փաստացի և հաշվետու տարվա համար հ աս ւո ատված և փաստացի 
կատարված համւսպատասխան ցուցաևիշևևրի միջև.

2) տեղնկա թյուևևեր հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին համապատասխան հիմնավորա մնևրով.

3) տեղեկություններ հաշվետու տարում բյուջեի պարտքերի և դրանց սպասարկման 
վերաբերյալ.

4) ւսյյ տեղեկություններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ 1, համարում համայնքի 
բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու համար:

120. Ավագանու նիստում բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը 
ներկայացնում 1, համայնքի ղեկավարը: Զեկուցումներով կարող են հանդես գալ'

1) համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչը' նևրկայւյսցնևլով բյուջեի 
կատարման մասին տարեկան հաշվետվության վերաբևրյայ հանձնաժողովի ևգրակացությանր.

2) րստ ցանկության' մյուս հանձնաժողովների մեկական նելյկայացուցիչնևրր' 
ներկայացնևւով բյուջեի կատարման մասին տարեկւսն հաշվետվության վերաբևրյայ 
համապատասխան հանձնաժողովի եզրակացությունը:

121. Ավագանու անգամները համայնքի ղեկավարին և մյուս զեկուցողներին հարցեր են
տայիս սույն զի 13֊րղ զյյսով սահմանված կարգով, որից հետո տեղի 1, ունենում
մտքերի փոն^^^Յ%տ^^Փն>րույն կանոնակարգի 14-րղ գյխով սահմանված կարգով:

122^ 4̂ ճա <^^^№ ւ|^նա կությա ն ավարտից հետո քվեարկության 1. դրվում |՝յուջևի 
կւստարվքսն ւվաթյունր հաստատևյու մասին Ավագանու որոշման նախւսգիծր:

ԿԱՐ ՅՆՔ ԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 
ԾՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ' 7/7 ս. щлгъиизт.
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