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ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին 

2014թ.  
 

ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ  
ԵՎ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
2014թ. 11 ամիսների ընթացքում մարզպետի կողմից   

 ընդունվել է 423 որոշում, 
 արձակվել է 265 կարգադրություն: 

 
Մարզպետի որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 

 ՏԻՄ        6 1.41% 
 քաղաքաշինություն     3 0.7% 
 առողջապահություն և սոց. Ապահովություն  51 12% 
 կադրային հարցեր      136 32.1% 
 կրթություն, մշակույթ և սպորտ    58 13.7% 
 բնակարանի մասնավորեցում    10 2.36% 
 հողօգտագործում      1 0.23% 
 ֆինանսական հարցեր     85 20% 
 տրանսպորտ      1 0.23% 
 ԱԻ և ՔՊ       15 3.54% 
 զորակոչ       2 0.47% 
 գաղտնի       5 1.18% 
 այլ        50 11.8% 
Ընդունված որոշումներից 2-ը նորմատիվ են և առնչվում են առողջապահական 

ոլորտին: Դրանցից 1 որոշումը առողջապահության նախարարի հետ համատեղ 
ընդունած որոշում է: Երկու որոշումներով էլ տարիքային սահմանափակում է 
դրվել առողջապահական ընկերությունների տնօրենների ընտրության մրցույթի 
մասնակիցների համար:Այդ որոշումներն են ՀՀ առողջապահության նախարարի 
14.05.2014թ. N 24-Ն հրամանը և ՀՀ Լոռու մարզպետի 04.06.2014թ. N 197-Ն 
համատեղ որոշումը, և ՀՀ Լոռու մարզպետի 17.06.2014թ. թիվ 221-Ն որոշումը: 
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ՏԻՄ

քաղաքաշինություն

առողջապահություն և սոց.
Ապահովություն
կադրային հարցեր

կրթություն, մշակույթ և սպորտ

բնակարանի մասնավորեցում

հողօգտագործում

ֆինանսական հարցեր

տրանսպորտ

ԱԻ և ՔՊ

զորակոչ

գաղտնի

այլ



Մարզպետի կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 
 կադրային հարցեր      225 84.9% 
  ֆինանսական հարցեր     11 4.1% 
 առողջապահություն և սոց. ապահովություն  10 3.77% 
 կրթություն       9 3.4% 
 մշակույթ և սպորտ      1 0.38% 
 զորակոչի հետ կապված հարցեր, ՔՊ և ԱԻ  1 0.38% 
 գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն  4 1.5% 
 վարչական հսկողություն     2 0.75% 
 այլ         2  0.75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մշտապես իրականացվում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներից 
ստացված իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, 
խմբագրման աշխատանքներ, համարակալում, գրանցում գրանցամատյաններում 
և էլեկտրոնային առաքում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին: Մարզպետի 
որոշումների և կարգադրությունների պատճեները յուրաքանչյուր ամիս 
ներկայացվում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ՀՀ 
օրենսդրությանը դրանց համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով: 

Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2014թ. 11 ամիսների 
ընթացքում արձակվել է 318 հրաման` հիմնականում կադրային հարցերի 
վերաբերյալ: 

2014թ. 11 ամիսների ընթացքում անձի դիմումի հիման վրա կազմվել է 
վարչական վարույթի 10 գործ՝ պետական ֆոնդի բնակարանների 
սեփականաշնորհման վերաբերյալ և 14 գործ՝ հողերի օգտագործման և օտարման 
կարգը խախտելու համար 11 համայնքների ղեկավարների վարչական 
պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ /Ախթալա, Մեծ Պարնի, Նեղոց, 
Շենավան, Շնող, Վարդաբլուր, Բազում, Ալավերդի, Գյուլագարակ, Մեծավան, 
Տաշիր/: 

Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային 
պայմանների բարելավման հերթացուցակներում ընդգրկվելու պահանջով Լոռու 
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 ֆինանսական հարցեր

առողջապահություն և սոց.
ապահովություն
կրթություն

մշակույթ և սպորտ

զորակոչի հետ կապված հարցեր,
ՔՊ և ԱԻ
գյուղատնտեսություն և
բնապահպանություն
վարչական հսկողություն

այլ



մարզի վարչական դատարան դիմած քաղաքացիների հայցերի հիման վրա 
հարուցված շուրջ 35 վարչական գործերով մարզպետարանը ներգրավված է որպես 
3-րդ անձ և մարզպետարանի դիրքորոշումը նշված գործերով հետևյալն է. 
շահառուներն իրավունք ունեն օգտվելու բնակարանային պայմանները 
բարելավելու իրավունքից, եթե իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 
համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 13.11.2008թ. թիվ 1337-Ն որոշման 
պահանջներին:  

ՀՀ կառավարության 24.02.2011թ. «Ներմուծում՝ ազատ շրջանառության 
համար» մաքսային ռեժիմով մարդատար տրանսպորտային միջոցներ ներմուծող 
ֆիզիկական անձանց բյուջետային վարկեր տրամադրելու վերաբերյալ N 161-Ն 
որոշմամբ մարզերում տրամադրվել էր վարկ ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ 
ներմուծված տրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումներին 
աջակցելու նպատակով:  

Ընդհանուր առմամբ կնքվել է թվով 606 պայմանագիր, որից փաստացի 
վարկից օգտվել է 601 քաղաքացի: 

Ընդհանուր վարկի գումարը կազմել է 347.111.9 հազ. դրամ, փաստացի 
մուտքը կազմել է 344.539.2 հազ. դրամ, կամ վարկի մայր գումարից  պակաս է 
գանձվել 2572.6 հազար դրամ: Միևնույն ժամանակ գումարների մուծման  
ուշացման համար գանձվել և բյուջե է փոխանցվել նաև 1364.7 հազ. դրամ տույժ: 

Ներկայացվել է հայցադիմում 26 գործի համար՝ գումարը 13675.6 հազ. դրամ, 
որոնցից վարկի մայր  գումարները մուծել են 19 քաղաքացիներ՝ 11095.6 հազ. դրամ: 
7 գործ դեռևս գտնվում է ԴԱՀԿ-ում, որոնց վարկի գումարը /առանց տույժերի/  
կազմում է 2580.0 հազ. դրամ: Գումարի փոքր լինելու պատճառով մեկ գործ /12.0 
հազ, դրամ/ դատարան չի ուղարկվել: 

Փաստացի վարկի մայր գումարի պարտքի չափը կազմում է 2592.0 
/2580.0+12.0/ հազ. դրամ: 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերաբերյալ 
Լոռու մարզպետարանը հայց է ներկայացրել գումարի բռնագանձման պահանջի 
մասին: Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում առկա են 3 
քաղաքացիական գործեր, որտեղ Լոռու մարզպետարանը հանդիսանում է 
պատասխանող կողմ. 1 գործը բնակարանի վերաբերյալ է՝ ըստ հայցի Սիրանուշ 
Մխիթարյանի ընդդեմ Լոռու մարզպետարանի և ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարության «Անգործությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու և պայմանագիր 
կնքելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին», 2 գործը վերաբերում է 
առողջապահության ոլորտին, այսինքն՝ ներկայացվել է հայց Լոռու մարզպետի 
կողմից ընդունված 09.06.2014թ. թիվ 207-Ա և 17.06.2014թ. թիվ 222-Ա որոշումներն 
անվավեր ճանաչելու պահանջով: 

 
Մարզպետի 06.03.2014թ. թիվ 73-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային 

խմբի կողմից Լոռու մարզի համայնքներում 2014թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու աշխատանքային ծրագրով նախատեսված բոլոր 37 
համայնքներում իրականացվել է վարչական հսկողություն, որի արդյունքում 
կազմվել են ակտեր: Կազմված ակտերը քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ և 
հայտնաբերված թերությունների ու խախտումների վերացման նպատակով 
համայնքների ղեկավարներին տրվել են մեթոդական ցուցումներ: Հայտնաբերված 
թերությունների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների մասին 



պարբերաբար ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն է ներկայացվել 
ամփոփ տեղեկատվություն: 

 Համայնքներում իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել 
են հետևյալ հիմնական խախտումները. 

1. Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման հետևանքով կուտակվել են հողի 
հարկի և գույքահարկի գծով խոշոր ապառքներ /Խախտվում է Տեղական 
ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.1 կետի պահանջը/:  

2. Տեղական տուրքերը որոշ դեպքերում գանձվում են ուշացումներով: 
3. Ապառքների գանձման վերաբերյալ մարման ժամանակացույցեր չեն 

կազմվել, դատական կամ հակադիր կարգով գանձումներ չեն իրականացվել: 
Վարձավճարների ուշացման դեպքերում պայմանագրով նախատեսված 
տուգանքներ չեն հաշվարկվել և գանձվել:  

4. Որոշ համայնքներում դրամարկղի գիրքը կնքված և համարակալված չէ 
տարածքային հարկային տեսչության կողմից:  

5.  Աշխատողներին հաճախ չեն տրամադրվում արձակուրդներ, ինչի 
արդյունքում աշխատանքից ազատվելու ժամանակ չօգտագործված արձակուրդի 
համար ստիպված վճարվում են խոշոր չափի փոխհատուցման գումարներ: 

6. Չի պահպանվում Պետական և համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և 
օգտագործման տրամադրման կարգը /ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ.  թիվ 286 
որոշում/: 

7. Ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են այնպիսի համայնքներ, որտեղ 
խախտվել է «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի  դրույթը, 
մասնավորապես, աճուրդի եղանակով հողերի օտարման գործընթացի ժամանակ 
աճուրդավարը եղել է համայնքի ղեկավարը, իսկ մասնակիցներից մեկը՝ 
աճուրդավարի որդին:  

Համայնքների ղեկավարների կողմից հողերի օգտագործման և 
տրամադրման կարգը խախտելու համար ՀՀ վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ օրենսգրքի 561 հոդվածով նախատեսված են վարչական տուգանքներ 
սահմանված նվազագույն  աշխատավարձի մինչև 150-պատիկի չափով: Մի շարք 
համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կայացվել են վարչական տուգանք 
նշանակելու որոշումներ, որոնք սահմանված ժամկետում չմուծելու դեպքում 
օրենքով սահմանված կարգով կներկայացվեն դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման ծառայությանը:  

8. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն օտարվում են 
նպատակային և գործառնական նշանակության խախտումներով, որոնց թվում 
շատ են բնակավայրերի այլ կամ գյուղատնտեսական նշանակության այլ 
հողատեսքերի օտարումները:  

9. Չեն պահպանվում ՀՀ կառավարության 28.10.2010թ. «Արոտավայրերից և 
խոտհարքներից օգտվելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1477-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի պահանջները:  

Տվյալ համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանվում է վճարների չափը, 
սակայն պայմանագրեր ոչ բոլոր դեպքերում են կնքվում: Տվյալ հանգամանքը 
կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ վարձավճարների գանձումն ապահովելու 
համար:  

Քիչ չեն դեպքերը երբ կնքվում են պայմանագրեր, որոնց համար 
պայմանագրի գինը պակաս է լինում հողի հարկի տարեկան դրույքաչափից:  



10. Չի պահպանվում «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 20-
րդ հոդվածի (ավագանու անդամի պարտականությունները) 4-րդ կետի պահանջը, 
համաձայն որի համայնքի ավագանու անդամը պարտավոր է չմասնակցել 
ավագանու այն որոշման քվեարկությանը, որն առնչվում է իր, իր ընտանիքի 
անդամների և մերձավոր բարեկամների (ծնող, քույր, եղբայր, երեխա) շահերին: 

11. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող վարելահողերը տրվում են 
վարձակալության առանց մրցույթի՝ խախտելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետը: 

2015թ. ընթացքում նախատեսվում է վարչական հսկողություն իրականացնել 
մարզի 39 համայնքներում: 

Հաշվետու ողջ ժամանակահատվածում պարբերաբար իրականացվել է շուրջ 
100 քաղաքացիների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում` իրավական 
խորհրդատվություն:  

Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա ավարտից հետո արխիվացվում են 
մարզպետի և աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտերի 
թղթային տարբերակները և հանձնվում մարզպետարանի արխիվ՝ մշտական 
պահպանության: 

Մշտապես մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանմանը 
տրամադրվում է տեղեկատվություն մարզպետարանի կայքում տեղադրելու 
համար /մարզպետի որոշումներ և կարգադրություններ, համայնքների 
ավագանիների որոշումներ, վարչական հսկողության արդյունքում լրացված 
հարցաշարեր և կազմված արձանագրություններ, այլ տեղեկատվություն/: 

 
Բաժնի կողմից կատարվել է նաև մարզի համայնքներից մարզպետարան 

ներկայացված իրավական ակտերի` համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների և ավագանիների որոշումների՝ ՀՀ օրենսդրությանը 
համապատասխանության ստուգում:  

 
 


