ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները

Դրույթների
անվանումը

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված
չէ

Հայտնաբերվա
ծ
խախտումները

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

2

3

4

5

Առաջարկություննե
ր հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերացման
վերաբերյալ
6

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները
7

Պահպանված
է

Պահպանված
ՉԷ

Հուղարկավորություն
ների հետ կապված
մատուցվող վճարովի
և անվճար
ծառայությունների
ցանկը
համապատասխանե
ցնել և հաստատել
սահմանված կարգով

Օրենսդրությանը
համապատասխան

ՀՀ-ում
հուղարկավորելու
մասին անվճար
տեղեկանքի
տրամադրումը (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N1, կետ
22)
Նոր և գործող
գերեզմանատների
ընդլայնման համար
հողատա-րածքների
տրամադրումը`
քաղաքաշինական,
բնապահպանական
և սանիտարական
նորմերին (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N 41, կետ
9)հավելված N4, կետ
6,8)
Յուրաքանչյուր
գործող
գերեզմանատան
համար
գերեզմանատների
հողերի
օգտագործման
հատակագծերի
մշակումը և
հաստատումը (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N4, կետ
10)
Գերեզմանատներում
տրամադրվող
գերեզմանների
չափերի (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N4, կետ
11,12)
Գերեզմանատների
մուտքի մոտ
գերեզմանատան
հատակագծի և
գերեզմանատնից
օգտվելու կանոնների
տեղադրումը և
գերեզմանատների
տարածքի
մաքրության
պահպանումն ու
աղբահանության
կազմակերպումը (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N4, կետ
15,16)
Գերեզմանատների
սանիտարական
գոտու (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված
է

Նշված չէ
գերեզմանատնի
ց օգտվելու
կանոնները

Մշակել
գերեզմանատնից
օգտվելու կանոնները
և սահմանված
կարգով տեղադրել

Օրենսդրությանը
համապատասխան

1910-Ն որոշում
հավելված N4, կետ
10
Վճարովի
հիմունքներով
տրամադրվող
գերեզմանների
հողատարածքի
արժեքների
սահմանումը գոտու
(ՀՀ կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N7, կետ 8
Վրահուղարկավորում
ների գործընթացի
կազմակերպումը (ՀՀ
կառավարության
2006 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N
1910-Ն որոշում
հավելված N2

Օրենսդրությանը
համապատասխան

Պահպանված չէ

Համաձայն
օրենսդրության
սահմանել վճարովի
հիմունքներով
տրամադրվող
գերեզմանների
հողատարածքի
արժեքները

Պահպանված
չէ

Առաջարկություննե
ր հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերացման
վերաբերյալ

Պահպանված
է

2. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում՝

Դրույթների
անվանումը

Պահպանված
է

Բազմաբնակարան
շենքերի պարտադիր
նորմերի
պահպանման
ընդհանուր

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Հայտնաբերվա
ծ
խախտումները

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները

վերահսկողության
իրականացում
(«Բազմաբնակարան
շենքերի
կառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդված, կետ
7)
Բազմաբնակարան
շենքի կառավարման
գործընթացին
աջակցություն («Բազմաբնակարան
շենքերի
կառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի
11-րդ հոդված, կետ 2)
Համայնքի
բազմաբնակարան
շենքերի ընդհանուր
բաժնային
կառավարման
մարմինների
գրանցամատյանի
վարումը («Բազմաբնակարան
շենքերի
կառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի
17-րդ հոդված, կետ
9)
Բազմաբնակարան
շենքերի
պահպանումն
իրականացնելու
նպատակով,
օրենքով սահմանված կարգով
պարտադիր նորմերի

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

շրջանակներում իրականացվող
աշխատանքների
համար անհրաժեշտ
վճարների չափերի
սահմանումը
(ՏԻՄ օրենք, 38-րդ
հոդված, կետ 16):

3. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում
Դրույթների
անվանումը

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված չէ

Հայտնաբերված
խախտումները

1
1. Առկա է
աղբահանության
սխեման և
ժամանակացույցը, 2.
ապահովված են
սպառման թափոնների
հեռացման ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
հաճախականությունը`
առնվազն երեք օրը
մեկ անգամ,
3. +50C և ավելի
բարձր օդի
ջերմաստիճանի
դեպքում` ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված ամեն օր
հաճախականությունը`:

2

3

4

5

Պահպանված
է

Առաջարկություններ
հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերցման
վերաբերյալ
6

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները
7

4. Աղբախցերը
ապահովված են ամուր
փակվող դռներով
5. ունեն սողնակ,

Պահպանված
է

6. աղբախցի դռան
ստորին մասը և
շեմքերը պատված են
թիթեղով
7. Ապահովված է
աղբախցեր կրծողների
և միջատների
ներթափանցումը`
հատակների անցքերը
և բացվածքները
ամրակցված են:

1.

Գործառույթը ըստ <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ Օրենք) կազմակերպում է աղբահանությունը և

սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, աջակցում է սանիտարական վիճակի բարելավմանը.
2.

Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը` ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն

հրաման:
Դրույթների անվանումը

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանվա
ծ չէ

Հայտնաբերված
խախտումները

1
Առկա

2
Պահպանված

3

4

5

1.

են

Առաջարկությունն
եր հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերցման
վերաբերյալ
6

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները
7

աղբահանության
սխեմաները,
համաձայն
որոնց իրականացնում են
ոչ
վնասակար
թափոնների հավաքումը՝
սպառման
թափոնների
փոխադրումը
(աղբահանությունը):
2.
Առկա
են
կոնտեյներների
կափարիչները, որոնք
1)
պարունակում
են
աղբահանության
ընկերության հասցեն կամ
անվանումը
կամ
ծածկագիրը,
2) ունեն մաքրման և
ախտահանման ենթակա
հարթ մակերեսներ:
3.
Կոնտեյներները
տեղադրված են՝ բնակելի
և
հասարակական
շենքերից ոչ պակաս, քան
15մ և ոչ ավելի, քան 100մ
հեռավորության վրա,
4.
Կոնտեյներները
տեղադրված
են
ոչ
պակաս,
քան
50մ
հեռավորության
վրա`
պուրակներում,
զբոսայգիներում`
մարդկանց զանգվածային
կուտակման վայրերից:
5. Կոնտեյներներից աղբը
հեռացնելու
ժամանակ
կոնտեյներների հարակից
տարածքի
աղբը
տեղափոխված է:
6. Կոնտեյներներից աղբը

է

Թերի է
պահպանված

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է
Պահպանված

Առկա
կոնտեյներների
վրա չեն նշված
աղբահանության
ընկերության
հասցեն
կամ
անվանումը
կամ
ծածկագիրը,

Կոնտեյներների
համապատասխան
եցնել սահմանված
կարգով նշված
պահանջներին.

Օրենսդրությանը
համապատասխ
ան.

հեռացնելու
ժամանակ
կոնտեյներների հարակից
տարածքը մաքրված է:
7.
Աղբահանության
ժամանակ աղբակույտերը
և տերևակույտերը այրված
չեն:
8.
Աղբահավաք
կոնտեյներները
ախտահանված
են
համապատասխան
ախտահանիչ
լուծույթներով (ամիսը 1
անգամ
հաճախականությամբ)
9.
Աղբանոթները
ախտահանված
են
համապատասխան
ախտահանիչ
լուծույթներով (ամիսը 1
անգամ
հաճախականությամբ):
10.
Բազմաբնակարան
շենքերի
աղբամուղի
խողովակի
ամբողջականությունը
ապահովված է,
1) չկան ճաքեր և անցքեր,
2)
միջհարկային
տարածքներում
բացվածքները
ունեն
հերմետիկ
փակվող
կափարիչներ:
11.
Աղբահավաք
խցի
մուտքը մեկուսացված է
բնակելի շենքի մուտքից,
խցի դռները հերմետիկ
են:

է

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Կոնտեյներները
լվացվում են բայց
չեն աղտահանվում

Սահմանված
հաճախականությա
մբ իրականացնել
կոնտեյներների
աղտահանում

Օրենսդրությանը
համապատասխ
ան

12.
Աղբահավաք
խցի
ներքին
մակերեսները
ունեն մաքրման, լվացման
և
ախտահանման
հնարավորություն
ընձեռնող
մակերեսներ`
հարթ են, բարեկարգ,
ամբողջական:
13.
Բազմաբնակարան
շենքերի
ընդհանուր
oգտագործման
տարածքների
uանիտարական մաքրման
աշխատանքներն
իրականացված
են
(առնվազն երկու oրը մեկ
անգամ):
14.
Բազմաբնակարան
շենքերի
ընդհանուր
օգտագործման
տարածքների, աղբամուղի
և աղբահավաք խցերի
դեզինuեկցիայի
ու
դեռատիզացիայի
աշխատանքներն
իրականացված
են
(առնվազն երեք ամիuը
մեկ անգամ):
15.
Բազմաբնակարան
շենքերի
ընդհանուր
օգտագործման
տարածքների` նկուղային
հարկի
ջրամատակարարման
և
ջրահեռացման (կոյուղու)
ցանցերի շահագործումը
սարքին
վիճակում
են
(բացառվում է խմելու ջրի
և
կոյուղաջրերի

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

արտահոսքը
և
ջրակուտակումները):
16.
Փողոցները,
ճանապարհները,
հրապարակները,
զբոսայգիները,
պուրակները ենթարկված
են
սանիտարական
մաքրման
17. Ամռան ամիսներին
փողոցները ենթարկված
են ջրման:
18.
Բնակավայրերը
պահված են պատշաճ
սանիտարական
վիճակում`
սպառման
թափոններից,
շինարարական
աշխատանքների
ընթացքում
առաջացող
աղբից,
կենցաղային
ավելորդ իրերից, փոշու
կուտակումներից զերծ:
19. Ձմռանը փողոցների,
ճանապարհների
հետիոտնի
համար
նախատեսված
և
երթևեկելի
մասերը,
հրապարակների,
զբոսայգիների հետիոտնի
մասերը
մաքրված
են
ձյունից և սառույցից:
20.
Աղբատար
փոխադրամիջոցների հետ
առկա են.
1) փակ թափքեր,
2) աղբաջրերը հավաքող
համակարգ,
3)
կողքից
կամ

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Բացակայում
աղբաջրերը
հավաքող
համակարգը:

է

Աղբատար
փոխադրամիջոցնե
րը ապահովել
աղբաջրերը
հավաքող
համակարգով:

01.07.2015թ.

հետնամասում
կոնտեյներները
բեռնող
հիդրավլիկ սարք,
4)
կոնտեյներները
լվանալու համակարգ:

3. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝

Դրույթների
անվանումը

Ջրամատակարարման
համակարգի
կառույցներում
կամ
օբյեկտներում
առաջացած վթարային
իրավիճակների
կամ
տեխնիկական
շեղումների վերացման
ուղղությամբ ձեռնարկած
և իրականացված են
անհապաղ միջոցներ
Ջրամատակարարման
բաշխիչ
ցանցերում
առկա է խմելու ջրի
արտադրական
հսկողության
իրականացում՝
ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանվածվ
(մանրէաբանական
ցուցանիշներով

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված
չէ

Հայտնաբերված
խախտումները

Առաջարկություններ
հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերցման
վերաբերյալ

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները

սահմանված
հաճախականությամբ):
Մինչև ջուրը բաշխիչ
ցանց մղելը առկա է
խմելու ջրի մնացորդային
քլորի պարունակության
հսկողության
իրականացում

Պահպանված
է

4. Կապ
Դրույթների անվանումը

3.

Պահպանվա
ծէ

Համայնքում փոստի

առկայությունը

և

այն

համապատասխան
տարածքով ապահոված
լինելը
<<Փոստային

համաձայն
կապի

մասին>> ՀՀ օրենքի:

Պահպանված
է

Թերի է
Պահպանված

Պահպանված
չէ

Հայտնաբերված
խախտումները

Առաջարկություննե
ր հսկողության
ընթացքում
հայտնաբերված
խախտումների
վերցման
վերաբերյալ

Հայտնաբերված
խախտումները
վերացնելու
նպատակով
սահմանված
ժամկետները

