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Ակտ N 7 
17.04.2012թ.                                                                                 գ. Բլագոդարնոյե 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-Ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
ապրիլի 10-ի  թիվ 138 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս 
Բլագոդարնոյեի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: 
Ստուգումը ընդգրկում է 2009թ. հունվարի 1-ից 2012թ. հունվարի 1-ը ընկած 
ժամանակաշրջանը: Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Բլագոդարնոյե 
համայնքի ղեկավար Մ. Ավետիսյանը,  աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-
հաշվապահ՝ Վ. Իգիթյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

  Համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ:  Բյուջեի  
սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել են 2009թ.-ին՝  49.3%-ով, 
2010թ.-ին՝ 50.5%-ով,  2011թ.-ին՝ 63.1%-ով: Սեփական եկամուտներից մուտքերը 2011թ.-
ին 2009թ. նկատմամբ աճել է 24.5 հազ. դրամով: Ստուգմամբ ընգրկված  
տարիներին հողի հարկի, գույքահարկի և պահուստային հողերի վարձակալության 
վարձավճարների գծով գանձումները  թերակատարվել են, իսկ տեղական 
տուրքերից  ընդհանրապես  գանձումներ չեն իրականացրել:  
       
Բյուջեի 
եկամուտներ 

2009թ. 2010թ. 2011թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% 

ՎԱՐՉԱԿԱ  
ԲՅՈՒՋԵ 

6749.8 4675.6 69.3 8291.5 6217.1 75.0 6978.9 5840.1 83.7

Հողի հարկ 2511.2 1814.8 72.3 2619.1 1701.8 65.0 1819.2 1333.0 73.3 
Գույքահարկ 155.4 108.2 69.6 179.2 92.5 51.6 196.5 178.0 90.6 
Տեղական տուրք 30.0 - - - - -    
Պահուստային 
հողերի վարձավճար. 

1393.2 92.6 6.6 1393.2 322.8 23.2 1163.2 496.0 42.6 

Այլ մուտքեր - - - - -  - 33.1 - 
Ընդամենը սեփա-
կան եկամուտներ 

4089.8 2015.6 49.3 4191.5 2117.1 50.5 3178.9 2040.1 63.1

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

2000.0 2000.0 100.0 3500.0 3500.0 100.0 3500.0 3500.0 100.0 

Անասնաբուժական  660.0 660.0 100.0 600.0 600.0 100.0 300.0 300.0 100.0 
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ծառայություն 
ՖՈՆԴԱՅԻ  ԲՅՈՒՋԵ 241.8 - - 972.1 -  357.0 357.0 100.0 

Վարչական բյուջեից 
ֆոնդային բյուջե  

241.8 - - 972.1 -  357.0 357.0 100.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6749.8 4675.6 69.3 8291.5 6217.1 75.0 6978.9 5840.1 83.7

Առավել ցածր է պահուստային հողերի վարձակալության վարձավճարների 
գանձման ցուցանիշները: Տարիներ շարունակ բյուջեի սեփական եկամուտների 
հավաքագրման  թերակատարման  հետևանքով կուտակվել են  խոշոր չափերի 
հասնող ապառքներ, այդ թվում՝ հողի հարկից՝ 32465.5 հազ. դրամ /որից տույժ՝ 
14503.0հազ. դրամ/, գույքահարկից՝ 590.0 հազ. դրամ /որից տույժ՝ 193.6հազ. դրամ/:   

 
Դրամարկղային ծախսերը 2009-2011թվականներին 

Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2009թ 2010թ 2011թ

1 2 3 4 
 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 4656.6 6217.1 5470.1
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 2937.2 3165.1 2957.5 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 735.2 761.5 709.5 
Կապի ծառայություններ 10.0   
Ներքին գործուղումներ 82.2 75.0 88.0 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 40.0 110.0 60.0 
Տեղեկատվական ծառայություններ  20.8  
Գրասենյակային նյութեր  164.7 25.0 
Տրանսպորտային նյութեր  500.0 550.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր  100.0  
Դրամաշնորհներ 67.0 90.0 75.1 
Սոցիալական օգնություններ 760.0 1200.0 980.0 
Այլ ծախսեր 25.0 30.0 25.0 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր  377.0
Վարչական  սարքավորումներ   377.0 
Ընդամենը ծախսեր 4656.6 6217.1 5847.1

Դրամարկղային ծախսերը  2011թ.-ին 2009թ.-ի  նկատմամբ աճել են 25.6%-ով, 
որը պայմանավորված է պետական բյուջեից տրվող դոտացիայի գումարների 
ավելացմամբ:  

Հաշվապահական հաշվառումը  չի տարվել մեմորիալ-օրդերային եղանակով, 
կատարված  ֆինանսական գործառույթներին հաշվային պլանին 
համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումներ  չեն տրվել:   

Դրամարկղի գիրքը լրացվում է թերություններով և բացթողումներով, 
դրամարկղային գրքում չեն լրացվել  վճարման ցուցակների համարները, թղթակցող 
հաշիվները  
 Աշխատավարձերը հաշվարկվել են բյուջեով նախատեսված 
դրույքաչափերով: Արձակուրդային գումարները հաշվարկվել են հիմնականում 
սահմանված կարգով, սակայն արձակուրդին հաջորդող ամսվա աշխատավարձերի 
հաշվարկներում առկա են խախտումներ: Փաստացի որոշ օրերի համար 
աշխատողները գտնվելով արձակուրդում հաշվարկվել է նաև աշխատավարձ, որի 
հետևանքով ավել է հաշվարկվել 25907 դրամ աշխատավարձ, այդ թվում՝ Մ. 
Ավետիսյանին՝ 12726 դրամ (2009թ. և 2011թ.), Կ. Ծառուկյանին՝ 7556 դրամ(2009թ. և 
2011թ.), Ս. Սուքիասյանին՝ 5625 դրամ ( 2011թ.): 

Արձակուրդների տրամադրման հրամանները կամ կարգադրությունները 
լրացվում են թերություններով, չեն կազմվում աշխատանքի հաճախումների 
տաբելներ: 
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2010թ. արձակուրդային գումարների սխալ  հաշվարկելու հետևանքով  ավելի 
է վճարվել  Մ. Ավետիսյանին՝ 6364 դրամ, Վ. Իգիթյանին՝ 3810 դրամ: 
  Գործուղում տրամադրելու վերաբերյալ տրված կարգադրություններում և 
հրամաններում հստակ չեն նշվում գործուղման նպատակը: Ծախսերը հիմնավորող 
փաստաթղթերում առկա են թերություններ, առանձին դեպքերում հաշվարկները 
կատարվել են ոչ սահմանված կարգով:  2010-2011թթ. գործուղման ծախսերը կազմել 
են 163000 դրամ, սակայն առկա գործուղման թերթիկների հաշվարկները կազմում 
են 98500 դրամ, կամ ավել է վճարվել 64500 դրամ գործուղման գումար: 
 Տրանսպորտային  ծախսերը 2010թ. կազմել են 500.0 հազ. դրամ, 2011թ.-ին՝ 
550.0 հազ. դրամ: Ծախսերը հիմնականում կատարվել են վառելիք ձեռք բերելու 
նպատակով: Գյուղապետի հայտարարության համաձայն գնված բենզինը ծախսվել 
է իր կողմից՝ անձնական օգտագործման ավտոմեքենան համայնքային կարիքների 
համար օգտագործելու նպատակով, սակայն բացակայում է ծախսերը հիմնավորող 
փաստաթղթերը: 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Համայնքի տարածքում գործում են երկու մթերային խանութներ որոնց 
համար  2011թ  և 2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի 
թույլտվության համար եռամսյակը՝ 3000դրամ և ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի թույլտվության համար  եռամսյակը՝ 5000 դրամ: 2009թ.-ից մինչև 
ստուգման պահը չի գանձվել ընդամենը  232000 դրամ տեղական տուրք:  

Սահմանված կարգով չեն մուծվել վաճառքի թույլտվության տուրքի 
գումարները և չի կայացվել համապատասխան որոշում, կամ տնտեսվարող 
սուբյեկտները վարել են ապօրինի գործունեություն:   

Հանձնաժողովը  փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների 
համար մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը 
սկսվելուց առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքի 16-րդ և 17-րդ հոդվածների պահանջները.«Տեղական տուրք կամ վճար  ճիշտ 
հաշվարկելու և գանձելու պատասխանատվությունը դրվում է տեղական տուրք կամ 
վճար գանձող համապատասխան մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց վրա», և 
«Տեղական տուրքերի և վճարների գանձելու կարգի պահպանման նկատմամբ 
հսկողությունը իրականացնում է համայնքի ղեկավարը»: 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  

 
 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. նոյեմբերի 



 4

26-ի թիվ 13-Ն որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն: 

 2) 2009 թվականի մարտի 25-ի թիվ 5 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը ՀՀ արդարադատության նախարարություն չի 
ուղարկվել.  
 3) ա/ համայնքի ավագանին 27.01.2009թ. թիվ 4, 23.12.2009թ. թիվ 22, 
24.12.2010թ. թիվ 18 որոշումներով սահմանված կարգով հաստատել է 2009, 2010, 
2011թթ. համայնքի բյուջեները. 

բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները:  

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2009, 2010, 2011թ.թ. եռամսյակային հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը սահմանված ժամկետում ավագանու 
անդամներին չեն ուղարկվել և ավագանու նստավայրում չեն փակցվել. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները դատական կարգով չեն վիճարկվել. 
 8) 27.01.2009թ. թիվ 2-Ն, 23.12.2009թ. թիվ 20-Ն, 24.12.2010թ. թիվ 15 և 
19.12.2011թ. թիվ 10 որոշումներով սահմանվել է համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը. 
 9) համայնքային բյուջետային հիմնարկների, համայնքի մաuնակցությամբ 
առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների uտեղծման, 
վերակազմակերպման կամ լուծարման մաuին որոշմումներ չեն կայացվել. 
 10) 13.08.2010թ. թիվ 12-Ն որոշմամբ հաստատվել են առևտրի, 
հաuարակական uննդի և uպաuարկման ոլորտի գործունեության համայնքային 
կանոնները, որոշումը  ուղարկվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն, 
որոշման հավելվածը գյուղապետարանում առկա չէ. 
 11) 03.07.2009թ. թիվ 11-Ն, 08.04.2010թ. թիվ 04-Ն, 24.12.2010թ. թիվ 17-Ն, 
19.12.2011թ. թիվ 12-Ն որոշումներով uահմանվել են 2009, 2010, 2011, 2012թթ. համար 
տեղական տուրքերի և վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները 
ուղարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն: 
 12) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ համայնքի uեփականություն 
համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու մաuին որոշման 
կայացում, դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերի և պայմանների, 
իuկ հրապարակային uակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գների 
հաuտատում. 
 ա/ 25.06.2009թ. թիվ 9 որոշմամբ ավագանին որոշել է համայնքային 
սեփականություն համարվող հողերը օգտագործման տրամադրել, վարձավճարների 
մեկնարկային գները հաստատվել են համաձայն հավելվածի, հավելվածը 
գյուղապետարանում առկա չէ. 
 13) 27.01.2009թ. թիվ 3, 23.12.2009թ. թիվ 21, 24.12.2010թ. թիվ 16, 19.12.2011թ. թիվ 
11 որոշումներով հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
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աշխատակիցների թվաքանակը, հաuտիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը. 
 14) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 15) 25.12.2009թ. թիվ 24, 08.12.2010թ. թիվ 14, 05.12.2011թ. թիվ 09-Ա 
որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման 
փաuտաթղթերը. 
 16) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2009, 2010 և 2011թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 

18) 15.04.2011թ. թիվ 4 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 
խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

19) 22.02.2010թ. թիվ 02-Ա որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը. 

20) մեկ անգամ չի ապահովվել Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության պահանջը. 

2009թ.-ին ավագանու նիստերի արձանագրությունները համարակալված են 
ըստ որոշումների համարների, նույն օրը կազմվել է յուրաքանչյուր որոշման համար 
առանձին արձանագրություն: 

2010թ. և 2011թ. ավագանու վերջին որոշումները, որոնք ներկայացվել են 
մարզպետարան արձանագրության գրքում գրված չեն: Համայնքի ղեկավարի 
որոշումների գրքում 10.03.2011թ. թիվ 1 որոշման միայն վերնագիրն է գրված, 
որոշման տեքստը գրքում գրված չէ: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել և համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5)համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություն` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oտարելու մաuին. 
 6) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 7) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 8) կազմակերպել է համայնքի բնակիչների հաշվառումը. 
  9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը չի վարվում, առկա է միան 
հաշվառված զինապարտների ցուցակ: 



 6

  Գյուղապետարանում չկա ցուցատախտակ: Առկա է քաղաքացիների 
դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, 
տարածքային կառավարման մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված 
գրությունների մտից մատյան և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների 
ելից մատյան, որոնք 2009թ.-ից չեն  լրացվում: 

  

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ                

        1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 16 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Բլագոդարնոյեի  գյուղապետարանի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի 
համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 2 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 19.12.2011թ. N 11 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 

    Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում խախտվել է ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջների կատարումը և համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու և գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ չի վարվում: 
   Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-
ի  << Հասարակությանն իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական 
ակտերի հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշմամբ 
սահմանված   կարգով վարել իրավական ակտերի հաշվառման  մատյանները: 

3. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի մարտի 25-ին N 3 որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, սակայն հետագայում  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  
օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման 
հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 25-ին N 3 որոշումը: 
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4. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի խախտմամբ, մասնավորապես` 
չեն կատարվել կարգի 6-րդ կետի, 7-րդ կետի «բ», «գ», «դ», «ե», «է», «ը», «թ»,  
«ժբ», «ժգ»,  «ժէ», «իբ»  և «իդ»   ենթակետերի, ինչպես նաև 8-րդ,9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 
12-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ կետերի և 15-րդ կետի «ե», «է» ենթակետերի  
պահանջները, առանձին դեպքերում թերի են կատարվել կատարվել կարգի 7-րդ 
կետի  «զ», «իա» ենթակետերի պահանջները: 

Այս առումով` անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը 
համապատասխանեցնելու ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 
նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի  N 20-Ն հրամանով սահմանված` 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի պահանջներին: 

5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 

            ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը: 

     Համայնքի ղեկավարը 07.04.2009թ. N 8 որոշմամբ հաստատել է աշխատակարգերը, 
սակայն խախտելով գործող օրենսդրության պահաջները հետագայում ոչ մի անգամ 
չի հրավիրել  հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և հանձնաժողովը իր 
կազմից չի ընտրել նախագահի տեղակալ : 
         Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է սեղմ ժամկետում հրավիրել 
հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և ընտրել հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ: 

6. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  
     Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
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     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  «Համայնքային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի, ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 
թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան 
29.11.2010թ. N20-Ն որոշմամբ հաստատել է  աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնակարգը, սակայն աշխատակազմի աշխատակիցները 
կանոնակարգին պատշաճ չեն իրազեկվել: 
    Այս առումով՝ անհրաժեշտ է՝ ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին 
կարգապահական կանոնակարգը աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ 
իրազեկումն ապահովելու ուղղությամբ: 
  7. Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 
անցկացված մրցույթների և համայնքային ծառայողների ատեստավորումների 
փաթեթների ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ գյուղապետարանի 
աշխատակազմում չկար աշխատակազմի քարտուղարի 27.06.2008թ. 
ատեստավորման և աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնի 
համար 01.08.2008թ. անցկացված մրցույթի փաստաթղթերը: 
     Ելնելով վերոգրյալից` պարզաբանման և հիմանվորման կարիք ունի վերը 
նշված փաստը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ հայտնաբերելու 
27.06.2008թ. ատեստավորման և 01.08.2008թ. անցկացված մրցույթի 
փաստաթղթերը,  կարգապահական տույժ կիրառել փաստաթղթերի պահպանման 
համար պատասխանատու անձին : 

8. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 
 

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Բլագոդարնոյե համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Մ. Ավետիսյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Բլագոդարնոյեի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 
                                                                                      հաշվապահ 
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           
                        ----------------------- Վ. Իգիթյան 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ              
         գործ. համակագման բաժնի պետ                    
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                     
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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 Ակտ N 8 
   23.04.2012թ.                                                                                  գ. Կաթնառատ 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-Ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
ապրիլի 12-ի  թիվ 140 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), իրավաբանական բաժնի պետ՝ Ա. 
Սահակյանս, հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ՝ Ռ. Քոչարյանս, ՏԻ 
և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի 
պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության   հանրապետական 
գործադիր մարմինների տարածքային   ստորաբաժանումների գործունեության 
համակարգման բաժնի պետ Վ. Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-
տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս, քաղաքաշինության վարչության 
ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Գ. Հախինյանս 
Կաթնառատի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2009թ. հունվարի 1-ից 2012թ. հունվարի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը: 
Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Կաթնառատ համայնքի ղեկավար 
Ռ. Ղազարյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Հ. Մովսիսյանը, աշխատակազմի 
առաջատար մասնագետ-հաշվապահ՝ Մ. Ասլանյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

  Համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ:  Բյուջեի  
սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 2009թ.-ին՝  72.7%,  2010թ.-ին՝ 
76.5%, 2011թ.-ին՝ 136.3%: Թերակատարվել են հիմնականում  պահուստային հողերի 
վարձավճարների և  տեղական տուրքերի գանձման ցուցանիշները:  
       

               Համայնքի բյուջեի եկամուտները 2009-2011թվականներին 
Բյուջեի եկամուտներ 2009թ. 2010թ. 2011թ.

Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵ 17147.9 15748.6 91.8 19412.4 18178.3 93.6 19313.9 21304.0 110.3
Հողի հարկ 237.9 507.2 213.2 270.7 333.4 123.2 270.7 314.7 116.2 
Գույքահարկ 338.9 457.7 135.1 433.5 460.3 106.2 433.5 320.0 73.8 
Տեղական տուրք 100.0 16.8 16.8 100.0 17.0 17.0 100.0 - - 
Պահուստային հողերի 
վարձավճար. 

4439.4 2663.3 60.0 4439.5 2310.9 52.1 4674.4 2907.3 62.2 

Այլ մուտքեր - 72.0 - - 888.0 - - 3926.7 - 
Ընդամենը սեփա-
կան եկամուտներ 

5116.2 3717.0 72.7 5243.7 4009.6 76.5 5478.6 7468.7 136.3

Պետական բյուջից  
տրվող դոտացիա 

10711.6 10711.6 100.0 12968.7 12968.7 100.0 13235.3 13235.3 100.0 

Անասնաբուժական  
ծառայություն 

1320.1 1320.0 100.0 1200.0 1200.0 100.0 600.0 600.0 100.0 
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ՖՈՆԴԱՅԻ  ԲՅՈՒՋԵ 572.2 507.0 88.6 - -  239.3 239.3 100.0 
Վարչական բյուջեից   
կատարվող հատկաց. 

572.2 507.0 88.6 - -  239.3 239.3 100.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17147.9 15748.6 91.8 19412.4 18178.3 93.6 19313.9 21304.0 110.3
 

 2010թ.-ին և 2011թ.-ին  գույքի օտարման գումարներից 
համապատասխանաբար 888.0 հազ. դրամ և 3888.7 հազ. դրամ ֆոնդային բյուջե 
մուտքագրելու փոխարեն խախտելով սահմանված կարգը  մուտք է արվել 
վարչական բյուջեի Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված համայնքի 
բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ հոդվածով: Համայնքի բյուջեով 
նշված հոդվածով  մուտքեր չեն նախատեսվել, ինչի արդյունքում 2011թ. համայնքի 
բյուջեի եկամուտները կատարվել են 110.3 %-ով, այդ թվում՝ սեփական եկամուտները 
136.3%-ով: Համայնքի ղեկավարին առաջարկվել է բացառել նման կարգի 
խախտումները և օտարման գումարները մուտքագրել ֆոնդային բյուջեի 
համապատասխան հաշվին և գումարների ծախսել ֆոնդային բյուջեով 
նախատեսված հոդվածներով: 

 
Դրամարկղային ծախսերը 2009-2011թվականներին 

 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2009թ 2010թ 2011թ

1 2 3 4 
 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 15648.5 18147.4 19114.2
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 8026.6 8758.1 8781.7 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1704.7 1800.0 1857.6 
Էներգետիկ  ծառայություններ - 128.0 115.0 
Կոմունալ ծառայություններ - - 100.0 
Կապի ծառայություններ 37.1 - - 
Ներկայացուցչական  ծախսեր - 50.0 - 
Ներքին գործուղումներ 88.0 60.0 150.0 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 60.0 100.0 100.0 
Տեղեկատվական ծառայություններ 36.8 149.3 20.0 
Մասնագիտական ծառայություններ  100.0 269.9 
Ընթացիկ նորոգումներ 109.0 500.0 600.0 
Գրասենյակային նյութեր 20.0 30.0 50.0 
Տրանսպորտային նյութեր 1143.3 1200.0 1500.0 
Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր - - 150.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր - 640.0 590.0 
Դրամաշնորհներ - 100.0 - 
Սոցիալական օգնություններ 3856.0 4472.0 4518.8 
Այլ ծախսեր 567.0 60.0 311.3 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 880.0 2740.0 1940.5
Շենք և շինությունների կառուցում - 150.0  
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 880.0 1612.0 1386.5 
Վարչական  սարքավորումներ - - 654.0 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ - 978.0 - 
Ընդամենը ծախսեր 16528.5 20887.4 21054.7

 
2009թ. օտարումից մուտքերը կազմել են 364.0 հազ. դրամ: Աճուրդով 

օտարվել է հողամաս, որի մեկնարկային գինը սահմանված է 354.0 հազ. դրամ: 
Համաձայն արձանագրությունների գրքի կայացել է մեկ նիստ՝ աճուրդի օրը, քայլը 
սահմանված է 5000 դրամ, սակայն այն պետք է լինի 17.7 հազ. դրամ (գնի 5 
տոկոսը): Կատարվել է 2 քայլ և վաճառվել է 364.0 հազ. դրամով, սակայն քայլը 
ճիշտ սահմանվելու դեպքում կվաճառվեր 389.4 հազ. դրամով:  
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Խողովակների վաճառքի համար կայացվել է ավագանու համապատասխան 
որոշում, գնահատվել է Է. Ապրեսյան ՍՊԸ-ի/արտոնագիր ԱԳ թիվ 0427/ կողմից 
2010թ. սեպտեմբեր ամսին: Համաձայն արձանագրությունների գրքի 08.11.2010թ/ 
կայացվել է աճուրդ, որի ժամանակ մեկնարկային գնով վաճառվել է 325մմ 
տրամաչափի խողովակներ Սարգիս Միքայելյանին՝ 2044.8 հազ. դրամով: Գումարի 
մի մասը մուծվել է ուշացումով:  

Նշված աճուրդի անցկացումը արձանագրված է արձանագրության գրքում, 
սակայն պահանջվող մյուս փաստաթղթերը  բացակայում են: 

Հետագայում 21.03.2011թ.  ավագանու  թիվ 7-Ա որոշմամբ հաշվի առնելով 
աճուրդների հետ կապված դժվարությունները որոշվել է իրականացնել 
խողովակների ուղղակի վաճառք Է. Ապրեսյան ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված 
գներով:  Խողովակները մեկ գծամետրի գինը լիցենզավորված կազմակերպության 
կողմից  գնահատվել է 2010թ. սեպտեմբերին և մինչև 2011թ. դեկտեմբեր ուղղակի 
վաճառքով  վաճառվել է  2010թ. սեպտեմբերին սահմանված գներով: Քանի որ 
ավագանու որոշմամբ թույլատրվել է լիցենզավորված կազմակերպության կողմից 
սահմանված գներով  ուղղակի վաճառքով վաճառել խողովակները, ապա կապված 
շուկայական գների փոփոխման հետ նպատակահարմար է դիմել գնահատող 
կազմակերպությանը  կատարել վերագնահատում:   

Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի ստուգման պահին խողովակների 
մնացորդը կազմում է տարբեր տրամաչափի մոտ 800 գմ՝ 1540.0 հազ. դրամ 
արժողությամբ: Համայնքի ղեկավարին առաջարկվել է նշված  խողովակները 
մուտքագրել համայնքի հաշվեկշիռ: 

Աշխատանքի հաճախումների տաբելներ չեն լրացվում: Արձակուրդային 
գումարների հաշվարկները չեն կցվում վճարման ցուցակներին: 

2009թ. օգոստոս – սեպտեմբեր ամիսներին աշխատողներին տրվել է 400.0 
հազ. դրամ աշխատավարձի ավանս, որոնք հաջորդ ամիս պետք է աշխատավարձից 
հետ պահել, սակայն մինչ օրս նշված ավանսի գումարները չեն պահվել: Չպահված  
ավանսի գումարները ենթակա են վերականգնման: 

2009թ. հաստատված հաստիքացուցակներով նախատեսված է 3 պահակի 
հաստիք, սակայն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին համաձայն աշխատավարձի 
վճարման ցուցակների աշխատել են 4 պահակ՝ ամսական 30.0 հազ. դրամ 
աշխատավարձով: Նշված խախտման հետևանքով անհիմն վճարվել է 60.0 հազ. 
դրամ աշխատավարձ:   

2010թ. սեպտեմբերին և հոկտեմբերին համապատասխանաբար Մ. 
Ասլանյանին և Կ. Մովսիսյանին 24 աշխատանքային օրվա փոխարեն տրամադրվել 
է արձակուրդ 32 օրացուցային օր, ինչի արդյունքում ավել է վճարվել աշխատավարձ 
Մ. Ասլանյանին՝ 3333դրամ, Կ. Մովսիսյանին՝ 3809 դրամ: 

Գործուղման ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը լրացվում են 
թերություններով և բացթողումներով: 2009-2011թթ. կատարված 122.0 հազ. դրամ 
գործուղման ծախսերի համար  բացակայում են ծախսը հիմնավորող 
փաստաթղթերը(գործուղման մեկնելու կարգադրություններ և հրամաններ, 
գործուղման թերթիկներ):  

2011թ. վարորդին, հավաքարարին և պահակներին տրամադրվել են 
արձակուրդներ 24 աշխատանքային օր, սակայն պետք է տրամադրել 20 
աշխատանքային օր: 

Գյուղապետի 2010թ. արձակուրդը հրամանով չի տեղափոխվել հաջորդ տարի, 
սակայն նրան անհիմն 2011թ. տրամադրվել է երկու տարվա արձակուրդ: 
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Արձակուրդի կեսից գյուղապետը իր կարգադրությամբ իրեն արձակուրդից  հետ է 
կանչել և չօգտագործված օրերը հետագայում չի տրամադրվել, կամ նույն օրերի 
համար նրան հաշվարկվել է արձակուրդային գումար  և աշխատավարձ, կամ 
լրացուցիչ հաշվարկվել է 122571 դրամ աշխատավարձ: 

2011թ. ապրիլի 19-ից հաշվապահին տրամադրվել է երկու տարվա 
արձակուրդ՝ 48 աշխատանքային օրով, սակայն նշված ամիսներին հաշվապահի 
կողմից իրեն արձակուրդային վճարների չի հաշվարկվել, այլ յուրաքանչյուր ամիս 
հաշվարկվել և վճարվել է տվյալ ամսվա  աշխատավարձ: 

2011թ. դեկտեմբերին հաշվարկված պարգևատրման գումարներից 
եկամտահարկի պահումները կատարվել են ոչ սահմանված կարգով, ինչի 
արդյունքում պակաս է պահվել և փոխանցվել պետական բյուջե 61186 դրամ 
եկամտահարկ, կամ նույն գումարի չափով ավել է վճարվել պարգևատրում կամ 
աշխատավարձ, այդ թվում՝ Ռ. Ղազարյանին՝ 14500 դրամ, Հ. Մովսիսյանին՝ 10450 
դրամ, Կ. Մովսիսյանին՝ 10181 դրամ, Ս. Ղազարյանին՝ 9415 դրամ, Մ. Ասլանյանին՝ 
3640 դրամ, Ս. Պողոսյանին՝ 3250 դրամ, Ա. Ադոյանին՝ 3250 դրամ, Ա. Ղազարյանին՝ 
3250 դրամ, Ա. Կիրակոսյանին՝ 3250 դրամ:  

2010թ.  Ռ. Ղազարյանի աշխատավարձերից  պակաս է պահվել 
եկամտահարկ 5052 դրամ: 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Համայնքի տարածքում գործում են վեց մթերային խանութներ, որոնց համար 

2009թ., 2010թ., 2011թ և 2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների 
վաճառքի թույլտվության համար եռամսյակը՝ 6000դրամ և ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  եռամսյակը՝ 6000 դրամ: Մինչև 
ստուգման օրվա դրությամբ տեղական տուրքերից գանձվել է 2009թ.-ի համար՝ 16.8 
հազ դրամ /չի գանձվել՝ 223.2 հազ.դրամ/, 2010թ.-ին՝ 17.0 հազ դրամ /չի գանձվել՝ 
223.0 հազ. դրամ/, 2011թ. գանձումներ չի իրականացրել/չի գանձվել շուրջ 240.0 հազ. 
դրամ/: Այսինքն այս վեց տնտեսավարող սուբյեկտները չունենալով թույլտվություն 
անօրինական գործունեությամբ են զբաղվել, որի դեպքում «Տեղական տուրքերի և 
վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով պատասխանատվություն է 
առաջանում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների 
համար մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը 
սկսվելուց առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող 
մարմինների պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն 
իրականացնում և տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ 
լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը.. »: Նույն օրենքի 17-րդ 
հոդվածով համայնքի ղեկավարի վրա է դրված տեղական տուրքերի վճարների 
հաշվարկելու և գանձելու կարգի պահպանման նկատմամբ հսկողությունը, ինչը 
սակայն չի կատարվել 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
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           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 

 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

  
1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 

պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
դեկտեմբերի 15-ի թիվ 11 որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն: 

2) 2009 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 5 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը ՀՀ արդարադատության նախարարություն չի 
ուղարկվել.  

3) ա/ համայնքի ավագանին 23.01.2009թ. թիվ 4-Ն, 17.12.2009թ. թիվ 26-Ն, 
28.12.2010թ. թիվ 26-Ա, 19.12.2011թ. թիվ 30-Ն որոշումներով սահմանված կարգով 
հաստատել է 2009, 2010, 2011, 2012թթ. համայնքի բյուջեները. 

բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները:  

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 

համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2009, 2010, 2011թ.թ. եռամսյակային հաղորդումները. 

5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 

6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը սահմանված ժամկետում ավագանու 
անդամներին չեն ուղարկվել և ավագանու նստավայրում չեն փակցվել. 

7) համայնքի ղեկավարի որոշումները դատական կարգով չեն վիճարկվել. 
8) 13.01.2009թ. թիվ 2-Ա, 17.12.2009թ. թիվ 24-Ա որոշումներով սահմանվել է 

համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը. 
9) համայնքային բյուջետային հիմնարկների, համայնքի մաuնակցությամբ 

առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների uտեղծման, 
վերակազմակերպման կամ լուծարման մաuին որոշմումներ չեն կայացվել. 

10) 08.01.2009թ. թիվ 1-Ն, 17.12.2009թ. թիվ 27-Ն, 21.12.2010թ. թիվ 25-Ն, 
09.12.2011թ. թիվ 29-Ն որոշումներով uահմանվել են 2009, 2010, 2011, 2012թթ. համար 
տեղական տուրքերի և վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները 
ուղարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն:  

11) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ համայնքի uեփականություն 
համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու մաuին որոշման 
կայացում, դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերի և պայմանների, 
իuկ հրապարակային uակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գների 
հաuտատում. 

ա/ 10.02.2009թ. թիվ 7-Ա, 09.09.2010թ. թիվ 17-Ա, 31.03.2011թ. թիվ 7-Ա 
որոշումներով ավագանին համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն 
համարվող հողերը օտարել, հաստատել է օտարման պայմանները, մեկնարկային 
գները. 
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 բ/ 06.05.2011թ. թիվ 11-Ա, 07.06.2011թ. թիվ 12-Ա, 31.06.2011թ. թիվ 13-Ա, 
30.07.2011թ. թիվ 15-Ա որոշումներով ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերը և համայնքի վարչական 
սահմաններում ընդգրկված պետական հողերը օգտագործման տրամադրել, 
հաստատել է վարձավճարների մեկնարկային գները, վարձակալության 
տրամադրման պայմանները. 
 գ/ 01.12.2009թ. թիվ 21 և 06.10.2010թ. թիվ 19-Ա որոշումներով համայնքի 
ավագանին համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող 
գույքը օտարել, չի հաստատվել օտարման մեկնարկային արժեքը. 
 դ/ 06.10.2010թ. թիվ 20-Ա և 17.11.2011թ. թիվ 26-Ա որոշումներով ավագանին 
համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող հողը 
կառուցապատման իրավունքով 99 տարի ժամկետով տրամադրել օգտագործման, 
որոշել է վարձավճարի տարեկան վճարի չափը: 
 12) 20.01.2009թ. թիվ 3-Ա, 15.05.2009թ. թիվ 12, 08.09.2009թ. թիվ 15, 17.12.2009թ. 
թիվ 25, 28.02.2011թ. թիվ 5-Ա, 22.12.2011թ. թիվ 31 որոշումներով հաստատվել են 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաuտիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: 20.01.2009թ. թիվ 3-Ա որշման 2-
րդ կետով ուժը կորցրած է ճանաչվել համայնքի ավագանու 2008թ. թիվ 3 որոշումը, 
սակայն 2008թ թիվ 3 որոշումը գույքագրման արդյունքների մասին որոշումն է: 
 13) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 15) 23.12.2009թ. թիվ 22, 01.11.2010թ. թիվ 21-Ա, 14.11.2011թ. թիվ 24-Ա 
որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման 
փաuտաթղթերը. 
 16) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2009 և 2010թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները, չի հաստատվել 2011թ. դրությամբ հողային 
հաշվեկշիռը. 

18) 15.04.2011թ. թիվ 9-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

19) 12.02.2010թ. թիվ 03-Ա որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, ընդունելության կարգը փակցված է 
գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 

2009թ. սկզբից մինչև 2009թ. հոկտեմբերի 9-ը ավագանու նիստերը չեն 
արձանագրվել, այլ գրվել են միայն ավագանու որոշումները: 2009թ. փետրվարի 10-ի 
որոշումը համարակալված է 7-Ա, իսկ 2009թ. փետրվարի 23-ի որոշումը` 6-Ա: 2009թ. 
դեկտեմբերի 23-ի որոշումը համարակալված է թիվ 22, այնուհետև արձանագրված է 
դեկտեմբերի 17-ի նիստը: 2010թ. հոկտեմբերի 9-ի թիվ 18-Ա որոշումը կայացվել է 
2010թ. հոկտեմբերի 6-ի թիվ 19 և թիվ 20 որոշումներից առաջ: 

Կայացած նիստերի հաճախությունից հետևում է, որ չի կատարվում 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջները: 
Անհրաժեշտ է նիստերի օրակարգերը ձևավորել հաշվի առնելով Տեղական 
ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի պահանջները: 

 
 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել և համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5)համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություն` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oտարելու մաuին. 
 6) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրվել են հասցեներ. 
 7) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 8) կազմակերպել է համայնքի բնակիչների հաշվառումը. 
  9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է, անհրաժեշտ է 
լրացնել նաև 1996-1998թթ ծնվածների տվյալները: 

  
Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված 

են ավագանու որոշումները, փակցված են տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը, քաղաքացիների ընդունելության կարգը: 

Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 

 
 ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

                   
1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 

նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 45 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Կաթնառատի գյուղապետարանի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի 
համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 3 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 22.12.2011թ. N 31-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
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կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 

  Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում խախտվել է ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջների կատարումը և համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու և գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ չի վարվում: 

  Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-
ի << Հասարակությանն իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական 
ակտերի հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշմամբ 
սահմանված   կարգով վարել իրավական ակտերի հաշվառման  մատյանները: 

Աշխատակազմում խախտվել է  գործավարության կարգը և 2003-2011թ.թ.-ին 
համայնքի ղեկավարի կարգադրությունների  գրքից բացի վարվել է նաև 
աշխատողներին աշխատանքի ընդունման, աշխատանքի փոխադրման և 
ազատման գրասենյակային մատյան:  

3.  Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
ընդհանուր առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգին համապատասխան, սակայն 
թերի են լրացված վերգիրները: 
  4. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն 
հրամանով հաստատված կարգի 11-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթն անցկացնելու մասին 
որոշումն ընդունում է համապատասխան համայնքի ղեկավարը և ապահովում է այդ 
մասին հայտարարության  հրապարակումը, ինչպես նաև մրցույթն անցկացնելու 
մասին որոշումն ընդունելուց հետո երկօրյա ժամկետում այդ մասին պատշաճ 
տեղեկացնում է համապատասխան մարզպետարանի աշխատակազմին:   

Վերոնշյալի առումով՝ 2008 թվականին համայնքի ղեկավարի կողմից 
խախտվել է ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի օգոստոսի 29-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված կարգի պահանջները՝ 
աշխատակազմի քարտուղարի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ 
անցկացնելու մասին համայնքի ղեկավարը  որոշոմ չի կայացրել, սակայն  «Լոռու 
մարզ» թերթում մրցույթը հայտարարել է : 

Այս առումով՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ հետագայում 
նման բացթողումները կանխելու ուղղությամբ: 

5. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  

Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է   ՀՀ 
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փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի     N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 

    Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 
31-Ն որոշմամբ հաստատել է աշխատանքային կարգապահական ներքին 
կանոնակարգը, որի 22–րդ կետի համաձայն աշխատակազմի  համայնքային  
ծառայողների (բացառությամբ՝աշխատակազմի քարտուղարի) ամենամյա 
արձակուրդ տրամադրելու իրավասությունը պատկանում է աշխատակազմի 
քարտուղարին, սակայն համայնքի ղեկավարը  27.08. 2012թ. N  11 և 11. 04.2011թ. N 7 
կարգադրություններով,  խախտելով իր իսկ կողմից հաստատված աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգը՝ աշխատակազմի գլխավոր և 
առաջատար մասնագետների ամենամյա արձակուրդները ինքն է տրամադրել : 

Այս առումով՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ հետագայում 
նման բացթողումները կանխելու ուղղությամբ: 

6.  2007 թվականի փետրվարի 28-ի N N 13, 14. 15, 16 որոշումներով համայնքի 
ղեկավարը համայնքային ծառայողներ է համարել աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ապա նույն թվականի մարտի 1-ի իր 
NN 5, 6, 7, 8  կարգադրություններով նրանց կրկին համարել է  համայնքային 
ծառայողներ: 

Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է  ուժը կորցրած ճանաչել 2007 թվականի 
փետրվարի 28-ի N N N 13, 14. 15, 16  կարգադրությունները: 

7. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

 
        Հանձնաժողովի նախագահ՝ 

  Ֆին. եւ սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Կաթնառատ համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                              ----------------------Ռ.Ղազարյան   
       Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ եւ ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ եւ                 Կաթնառատի  գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------- Հ. Մովսիսյան 
 
         ՏԻ եւ ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ               Կաթնառատի գյուղապետարանի աշխ.-ազմի 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                      առաջ. մասնագետ-հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ---------------------- Մ. Ասլանյան 
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          Ֆին. եւ սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ  թիվ 9 
27.04.2012թ.                                                                                                         գ. Արջուտ 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն իրականացնելու  
աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2012թ. 
հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 
2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. ապրիլի 17-ի թիվ 148 կարգադրությունների), 
մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
վարչության պետի տեղակալ Լ. Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության ՏԻ և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. 
Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր 
մարմինների տարածքային   ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի 
պետ Վ. Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս Արջուտի 
գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը ընդգրկում է 2009-
2011թթ.  ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Արջուտ համայնքի ղեկավար Վ. 
Մկրտչյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Հ. Մացակյանը, աշխատակազմի առաջատար  
մասնագետ - հաշվապահ՝ Ս. Նիկողոսյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, 
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի կանոնադրությամբ, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների հավաքագրումը 

կատարվել են 2009թ.-ին՝  77.4%-ով, 2010թ.-ին՝ 83.2%-ով,  2011թ.-ին՝ 85.8%-ով: Սեփական 
եկամուտներից մուտքերը 2011թ.-ին 2009թ. նկատմամբ նվազել է 326.1 հազ. դրամով: 
Ստուգմամբ ընգրկված  տարիներին հողի հարկի և տեղական տուրքի, իսկ առանձին 
տարիների գույքահարկի և պահուստային հողերի վարձակալության վարձավճարների գծով 
գանձումները  թերակատարվել են:   

 
Բյուջեի 
եկամուտներ 

2009թ. 2010թ. 2011թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 21241.9 19677.8 92.6 24038.1 23085.1 96.0 23666.7 22866.7 96.6
Հողի հարկ 2873.9 2570.3 89.4 2741.8 2698.7 98.4 2703.4 2106.5 77.9 
Գույքահարկ 899.3 1052.3 117.0 876.6 780.0 89.0 1260.6 1025.8 81.4 
Տեղական տուրք 620.0 609.2 98.3 630.0 475.5 75.5 640.0 562.5 87.9 
Պահուստային 
հողերի  վարձավճար.

2357.5 807.9 34.3 1415.8 757.0 53.5 1046.5 1154.7 110.3 

Այլ մուտքեր - 146.9 - 10.0 10.0 100.0 10.0 11.0 110.0 
Ընդամենը 
սեփական եկամուտ.

6750.7 5186.6 77.4 5674.2 4721.2 83.2 5660.5 4860.5 85.8

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

13831.2 13831.2 100.0 17763.9 17763.9 100.0 17706.2 17706.2 100.0 

Անասնաբուժական  
ծառայություն 

660.0 660.0 100.0 600.0 600.0 100.0 300.0 300.0 100.0 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ 
ԲՅՈՒՋԵ 

1500.0 1076.9 71.8 1614.8 1614.8 100.0 2717.7 2716.0 99.9

Վարչական բյուջեից  1500.0 1076.9 71.8 1614.8 1614.8 100.0 2717.7 2716.0 99.9 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 21241.9 19677.8 92.6 24038.1 23085.1 96.0 23666.7 22866.7 96.6
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               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2009թ 2010թ 2011թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 19692.6 22709.6 22733.8
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 10837.3 11080.0 11139.4 
Պարգևատրումներ և դրամական խրախուսումներ 789.0 829.0 829.0 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 2237.1 2087.4 2074.1 
Կոմունալ  ծառայություններ - 280.0  
Վարչական ծառայություններ 50.0 96.0 47.0 
Կապի ծառայություններ 698.4 367.6 417.6 
Աշխատողների մասն. զարգացման ծառայություն - 15.0 - 
Ընդհանուր բնույթի այլ  ծառայություննեւ  20.0  
Գործուղման ծախսեր - 76.8 98.4 
Համակարգչային ծառայություններ - 35.0 35.0 
Տեղեկատվական ծառայություններ 27.8 71.0 258.8 
Մասնագիտական ծառայություններ 268.6 81.7  
Ընթացիկ նորոգումներ 1470.9 2021.5 1248.2 
Գրասենյակային նյութեր 227.7 250.0 227.0 
Տրանսպորտային նյութեր 350.0 350.0 400.0 
Կենցաղային և հանրային սնունդ 50.0 - 20.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր 313.9 349.2 489.0 
Դրամաշնորհներ  941.0  
Սոցիալական օգնություններ 1260.0 2075.0 2670.0 
Այլ ծախսեր 1111.9 1683.4 2780.3 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 2509.4 2814.0 4337.0
Շենք և շինությունների կառուցում 2301.7   
Վարչական սարքավորումներ  64.0  
Մեքենաներ և սարքավորումներ 136.7  4005.0 
Տրանսպորտային սարքավորումներ  2220.0  
Այլ   332.0 
Նախագծային աշխատանքներ 72.0 530.0  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22202.0 25523.6 27070.7

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ աճել են 6.1%-ով, այդ թվում՝ 

ընթացիկ ծախսեր աճել են 0.1%-ով, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր (կապիտալ) 
աճել են 54.1%-ով: 
 Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի  օրերի նախօրյակին աշխատանքի 
հաճախումների տաբելներում աշխատողներին դրված են ներկաներ 8 ժամ, կամ խախտվել 
է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ   հոդվածի պահանջները, համաձայն որի  նշված 
օրերին աշխատողների աշխատաժամանակը կրճատվում է մեկ ժամով:   
 Աշխատանքի հաճախումների տաբելները լրացվում է թերություններով, որոշ 
դեպքերում տոնական ոչ աշխատանքային օրերին տաբելներում աշխատողներին դրված են 
ներկաներ(մայիսի 9-ը, սեպտեմբերի 21):  
 Մի շարք դեպքերում արձակուրդ տրամադրելու ժամանակ արձակուրդի 
տևողությունը նշվում է ոչ ճիշտ, ինչը բերում է լրացուցիչ ծախսերի կատարմանը: Այսպես՝ Ս. 
Մնացականյանին համաձայն կարգադրության տրվել է արձակուրդ 20 աշխատանքային 
օրով փետրվարի 14-ից մարտի 7-ը: Սակայն նշված ժամանակաշրջանի աշխատանքային 
օրերի թիվը 20-ի փոխարեն կազմում է 16, այսինքը աշխատողին փաստացի տրվել է 16 օր 
արձակուրդ, սակայն վճարվել է 20 օրվա համար: Նշված դեպքում կարգադրության մեջ 
պետք է մարտի 7-ի փոխարեն նշել մարտի 14-ը ներառյալ, որից հետո մարտ ամսվա համար 
նրան կհաշվարկվի մարտի 15-31-ը ընկած օրերի համար աշխատավարձ, սակայն 
հաշվարկվել է մարտի 9-31-ը ընկած օրերի համար, կամ Ս. Մնացականյանին մարտ ամսին 
ավել է հաշվարկվել 20127 դրամ աշխատավարձ:  
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 Գնված ապրանքանյութական արժեքների ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը 
լրացվում են թերություններով և բացթողումներով (գրասենյակային, տնտեսական և այլն): 
Գնված և բաշխված հուշանվերների ծախսերը հիմնավորելու համար չեն կազմվել բաշխման 
ցուցակներ: 
 Մի շարք դեպքերում կատարված աշխատանքների ծախսերը հիմնավորող 
փաստաթղթերը ներկայացվել են թերություններով(ջրագծի վերանորոգում՝ 500.9 հազ. 
դրամ, ճանապարհի վերանորոգում՝ 924.0 հազ. դրամ):  
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Համայնքի տարածքում գործում են մեկ գազալցակայան, որի համար տեղական 
տուրք է սահմանվել՝ 150000 դրամ, մեկ շահումով խաղատուն, որի համար տեղական տուրք 
է սահմանվել՝ 250000դրամ, մեկ մթերային խանութ և երկու հանրային սննդի օբյեկտներ, 
որոնց համար 2009թ., 2010թ., 2011թ և 2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից 
խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար տարեկան՝ 60000 դրամ, ծխախոտի 
արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տարեկան՝ 60000 դրամ: 2009- 2011թ.թ. 
համար նախատեսված  տեղական տուրքերը հինգ տնտեսավարող սուբյեկտներից ոչ լրիվ 
են գանձվել, կամ նրանք վարել են անօրինական գործունություն: 

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց առաջ, 
կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 
պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների պաշտոնատար անձինք 
տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և տեղական տուրք կամ վճարը 
գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 
17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան հսկողություն: Ընդունված կարգի 
համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  առևտրի օբյեկտներում կատարել 
ստուգումներ և անօրինական գործունեության համար նշանակել համապատասխան 
տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառավարության 
2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել թույլտվության 
հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 
 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 24-Ն 
որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 

 2) 2009 թվականի ապրիլի 06-ի թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2009, 2010, 2011, 
2012թթ. համայնքի բյուջեները, 

բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած փոփոխությունները, 
գ/ հաստատել է 2008թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, իսկ 2009 և 2010թթ. 

բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները հաստատելու փոխարեն ի 
գիտություն է ընդունել տարեկան բյուջեի կատարողականը և հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի ներկայացրած հաշվետվությունը. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին 2009թ., 2010թ. 
և 2011թ. եռամսյակային հաղորդումները. 
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 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և անհրաժեշտ 
ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման նկատմամբ 
վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարի 
անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում և չեն փակցվում   
ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով չեն 
վիճարկվել. 
 8) 18.12.2009թ. թիվ 33-Ա որոշումամբ սահմանվել է համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը, հաջորդ տարիներին համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը 
որոշվել է աշխատակազմի աշխատակիցների հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին որոշմամբ. 
 9) uահմանվել են 2009, 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և վճարների 
տեuակները ու դրույքաչափերը: 30.01.2009թ. թիվ 05-Ն որոշումը չի ուղարկվել պետական 
իրավական փորձաքննության, մյուս երեք որոշումները ուղարկվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն: 30.01.2009թ. թիվ 05-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ 
կետի դ) ենթակետը սխալ է, 18.12.2009թ. թիվ 35-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետը չի 
համապատասխանում Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ 
հոդվածի պահանջներին. 
 10) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացրել համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու մաuին, 
հաստատել է դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերը և պայմանները, 
մասնավորապես` 

ա) 02.03.2009թ. թիվ 08, 06.11.2009թ, թիվ 29, 19.04.2010թ. թիվ 10-Ա, 02.07.2010թ. թիվ 
16-Ա որոշումներով համայնքի ավագանին համաձայնություն է տվել համայնքային 
սեփականություն համարվող հողերը օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, 
հաստատել է դրանց վարձավճարների և օտարման գների մեկնարկայնի գինը, 
պայմանները, 

բ) 23.09.2010թ. թիվ 23-Ա որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել ուղղակի 
վաճառքի ձևով համայնքային սեփականություն համարվող հողերից 100 ք.մ. հողամասը 
օտարել Հայփոստ ՓԲԸ-ն, հաստատել է օտարման գինը, 

գ) 11.08.2011թ. թիվ 13/1-Ա որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերից 0.45հա և 0.21հա հողերը օտարել, չի 
հաստատվել օտարման պայմանները և մեկնարկային գները. 
 11) 30.01.2009թ. թիվ 3-Ա, 03.07.2009թ. թիվ 19-Ա, 25.08.2009թ. թիվ 21-Ա, 18.12.2009թ. 
թիվ 34-Ա, 23.12.2010թ. թիվ 32-Ա, 30.11.2011թ. թիվ 23-Ա որոշումներով հաստատվել են 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաuտիքացուցակը 
և պաշտոնային դրույքաչափերը: 25.08.2009թ. թիվ 21-Ա որոշման հավելվածում 
աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը սահմանվել է 10, բայց 
հաստիքացուցակում ընդգրկված է 11 հաստիք: 25.08.2009թ. թիվ 21-Ա և 18.12.2009թ. թիվ 34-
Ա որոշումների 3-րդ կետով սահմանվել է` Սույն որոշման 1-ին և 2-րդ կետերն ուժի մեջ են 
մտնում Արջուտ գյուղական համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոնների անվանացանկում համապատասխան փոփոխություններ 
կատարելու մասին իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: Քանի որ նշված 
որոշումներով համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում 
փոփոխություններ չեն կատարվել և համապատասխան իրավական ակտ լիազոր մարմնի 
կողմից չի ընդունվել, ապա ստացվում է, որ նշված որոշումները ուժի մեջ չեն մտել: 
Անհրաժեշտ է համապատասխան իրավական ակտով նշված որոշումների 3-րդ կետերը 
չեղյալ ճանաչել: 
 17) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
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 19) ավագանու որոշումներով հաստատվել է 2010թ. դրությամբ համայնքի հողային 
հաշվեկշիռը, 2009թ. և 2011թ. չի հաստատվել համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 

20) 11.04.2011թ. թիվ 09-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 
խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

21) 15.02.2010թ. թիվ 05-Ա որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից քաղաքացիների 
ընդունելության կարգը. 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի ավագանու 
նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5) համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ`  համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն օգտագործելու տրամադրելու և oտարելու մաuին. 
 6) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 7) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 8) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված կարգով 
քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները և 
ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 9) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է:  
 Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված են 
ավագանու որոշումները, 2012թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու 
դրույքաչափերը, չի փակցվում համայնքի ղեկավարի անհատական որոշումները 
(ավագանու նստավայր է հանդիսանում գյուղապետարանը): Առկա է քաղաքացիների 
դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային 
կառավարման մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից 
մատյան, և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 

  

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 
 

             1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 16-
ի  N 197-Ա հրամանի N 11 հավելվածով հաստատված (հետագայում կատարված 
փոփոխություններով) Արջուտի գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոնները 6 -ն են: 
        Համայնքի ավագանու 30.11.2011թ. N 23-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
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մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  
       2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման կարգերը 
հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն ընդունող 
մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի հաշվառման 
մատյան: 
      Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության վերոնշյալ 
որոշման պահանջները և համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի 
որոշումների և կարգադրությունների, գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի 
հրամանների հաշվառման մատյանները սկսել են վարել միայն 2010 թվականից:  
      3. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և ՀՀ 
տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն նախկին 
հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 2008 թվականի 
մարտի 14-ին N 6-Ն որոշմամբ հաստատել է համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու 
համար թեստավորման հարցաշարերը, սակայն հետագայում  <<Համայնքային 
ծառայության մասին>> ՀՀ  օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից 
թեստավորման հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած 
ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 14-ին N 6-Ն որոշումը: 
      4. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը ընդհանուր 
առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 թվականի 
նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերը վարելու կարգին համապատասխան, սակայն անձնական գործերում առկա են 
համայնքային ծառայողների ատեստավորում անցնելու մասին ատեստավորման թերթիկի և 
ատեստավորման հանձնաժողովի որոշման ոչ թե պատճենները, այլ բնօրինակները: 

Լրացել է աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ Աիդա Կիրակոսյանի 
անձնագրի վավերականության ժամկետը, սակայն անձնական գործում չկար նոր 
անձնագրի կամ հին անձնագրի (վավերականության ժամկետի երկարացման մասին 
նշումով) պատճենը: 
       5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
համաձայն՝ համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի ղեկավարը, 
համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք ներկայացուցիչ, իսկ 
նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և 
անհատական կազմերը որոշում է համայնքի ավագանին: 
        Համայնքի ավագանին իր 23.04.2009թ. N 13 որոշմամբ հաստատել է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների 
քանակական և անհատական կազմերը և  համայնքի ղեկավարը 29.04.2009թ. N 28 
որոշմամբ հաստատել է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը: 
        Հետագայում՝ մարզպետարանի երեք ներկայացուցիչների փոփոխությամբ 
պայմանավորված համայնքի ղեկավարը 10.06.2009թ. N 38 որոշմամբ հաստատել է 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը և ուժը կորցրած է ճանաչել  
29.04.2009թ. N 28 որոշումը: 2011թ. փետրվարի 21-ին կրկին մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչների փոփոխությամբ պայմանավորված համայնքի ղեկավարը N 06-Ա 
որոշմամբ հաստատել է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը և 
փոխանակ ուժը կորցրած ճանաչի 10.06.2009թ. N 38 որոշումը, նորից ուժը կորցրած է 
ճանաչել  29.04.2009թ. N 28 որոշումը: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով ուժը կորցրած 
ճանաչել  համայնքի ղեկավարի 10.06.2009թ. N 38 որոշումը: 
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       6.  «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական փոխհարաբերությունները 
կարգավորվում են նաև աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը 
հաստատում են համապատասխան համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 
հաստատած օրինակելի կանոնակարգի հիման վրա:  
       Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է ՀՀ փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, 
իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի 
օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 
03-Ն հրամանով հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը 29.04.2009թ. N 30-Ն որոշմամբ հաստատել է 
աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը և ապահովել է 
աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ իրազեկումը, սակայն ՀՀ փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
պայմանավորված փոփոխություններ և լրացումներ չի կատարել իր 29.04.2009թ. N 30-Ն 
որոշման մեջ: 
       Այս առումով՝ անհրաժեշտ է հաստատել աշխատանքային կարգապահական ներքին 
նոր կանոնակարգը և ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին կարգապահական 
կանոնակարգը աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ իրազեկումն ապահովելու 
ուղղությամբ: 
    7. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական 
հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին»       
N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական ուղեցույցի «Կադրային գործի 
վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի վարման այլ գործընթացներում 
թերություններ չեն հայտնաբերվել: 
  

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                                                  Արջուտ  համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                                      ----------------------  Վ. Մկրտչյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                                             Արջուտի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ                                    աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                                                   ------------------------ Հ. Մացակյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                                       Արջուտի գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                                            կազմի  առաջ. մասնագետ- հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                                          ----------------------- Ս. Նիկողոսյան 
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ N 10 
   18.05.2012թ.                                                                                           գ. Լեջան 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-Ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
մայիսի 14-ի  թիվ 170 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս Լեջանի 
գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը  ընդգրկում է 
2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Լեջան համայնքի ղեկավար 
Ս. Մարգարյանը,  աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-հաշվապահ՝ Գ. 
Սախլյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

  Համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ:  Բյուջեի  
սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  87.0%,  2011թ.-ին՝ 
79.0%: 2012թ.-ին նախատեսված 5315.6 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   
առաջին եռամսյակում գանձվել է 1419.9 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 26.7%: 2010-2011թթ.-ին թերակատարվել են հիմնականում  
հողի հարկի, գույքահարկի, պահուստային հողերի վարձավճարների և  տեղական 
տուրքերի գանձման ցուցանիշները: 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ սեփական 
եկամուտների  կատարման տոկոսը նվազել է, սակայն հավաքագրված գումարը 
աճել է 1296.7 հազ. դրամով:  
       

Բյուջեի եկամուտներ 2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա 
տես 
ված 

Փաս
տացի 

% Նախա-
տես 
ված 

Փաս
տացի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012թ

% 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 13611.0 13057.0 95.9 16165.0 14689.0 90.1 17133.0 4224.3 25.7
Հողի հարկ 3643.2 3086.7 84.7 5853.7 4442.0 75.9 4398.5 1082.0 24.6 
Գույքահարկ 339.3 336.2 99.1 324.9 420.8 129.5 341.7 206.5 60.4 
Տեղական տուրք 46.0 29.0 70.7 46.0 41.0 89.1 46.0 12.0 26.1 
Պահուստային 
հողերի վարձավճար. 

439.4 416.0 94.7 460.0 243.5 52.9 459.4 102.4 22.3 

Այլ մուտքեր 178.0 174.0 97.8 70.0 191.3 273.3 70.0 17.0 24.3 
Ընդամենը սեփա-
կան եկամուտներ 

4645.9 4041.9 87.0 6754.6 5338.6 79.0 5315.6 1419.9 26.7

Պետական բյուջեից  8415.1 8415.1 100.0 9050.4 9050.4 100.0 11217.4 2804.4 25.0 
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տրվող դոտացիա 
Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻ  ԲՅՈՒՋԵ          
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13661.0 13057.0 95.9 16165.0 14689.0 90.1 17133.0 4224.3 25.7
 

 Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման հետևանքով կուտակվել են խոշոր 
չափերի հասնող ապառքներ, այդ թվում՝ հողի հարկից՝ 52596.9 հազ. դրամ(որից 
տույժեր՝ 22723.0 հազ. դրամ), գույքահարկից՝ 2016.5 հազ. դրամ(որից տույժեր՝ 698.7 
հազ. դրամ): 
           Դրամարկղային ծախսեր կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 

                                                                                                                                                             (հազ. դրամ) 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

1 2 3 4 
 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 13260.3 14659.9 3533.0
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 7735.9 6696.0 1743.5 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1737.4 1360.4 344.5 
Ներքին գործուղումներ 143.0 99.0  
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 200.0 100.0  
Դրամաշնորհներ 1944.0 3235.0  
Սոցիալական օգնություններ 1500.0 3134.5 1445.0 
Այլ ծախսեր - 35.0  
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր - - 
Ընդամենը ծախսեր 13260.3 14659.9 3533.0

 
Համայնքի բյուջեի միջոցները հիմնականում ուղղվել են աշխատավարձերի, 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, սոցիալական օգնությունների 
և դրամաշնորհների(մանկապարտեզ) վճարմանը: 

 Կատարված ծախսերի օրինականության ստուգմամբ արձանագրվել են մի 
շարք  թերություններ: 
 Աշխատավարձերի հաշվարկների կատարվել են հաստատված 
հաստիքացուցակին համապատասխան: 2011թ. դեկտեմբերին Ա. Հովսեփյանը և Դ. 
Դալլաքյանը երկու օր գտնվել են հերթական արձակուրդում, որի համար 
սահմանված կարգով հաշվարկվել և վճարվել են արձակուրդային վճարներ: 
Դեկտեմբեր ամսվա  աշխատավարձերի հաշվարկման ժամանակ նրանց պետք է 
պակաս հաշվարկվեր երկու օրվա աշխատավարձ, սակայն հաշվարկվել և վճարվել 
է լրիվ ամսվա աշխատավարձ, կամ ավել է հաշվարկել Ա. Հովսեփյանին՝ 4545 դրամ, 
Դ. Դալլաքյանին՝ 2954 դրամ: 
 Աշխատողներին արձակուրդ տրամադրելու հրամանները կամ 
կարգադրությունները տրվում են ուշացումներով, արձակուրդային վճարները 
վճարվում են ուշացումներով, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջը, համաձայն որի ամենամյա արձակուրդային 
վճարը աշխատողին պետք է վճարել արձակուրդ մեկնելուց առնվազը երեք օր 
առաջ:  
 Գործուղումները հաշվարկվել են սահմանված կարգով, սակայն վճարումները 
կատարվում են ուշացումներով(հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին տրամադրված 
բոլոր գործուղումները վճարվում են  դեկտեմբեր ամսին): 

Աշխատանքի հաճախումների տաբելներում նախատոնական օրերին նշված են 
8 ժամ ներկաներ, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի  



 28

պահանջը, համաձայն որի   ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի 
նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով: 
 Սոցիալական օգնությունները հիմնականում ուղղվել է համայնքի բնակիչների 
ուսման վճարների վճարմանը, որոշ դեպքերում բացակայում է կրթական 
հաստատության կողմից տրվող հաշիվ ապրանքագրերը: 
   

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2009թ. օգոստոսի 
31-ի թիվ 9-Ն որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել  ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 

 2) 2009 թվականի հունվարի 05-ի թիվ 7 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011, 2012թթ. 
համայնքի բյուջեները. 

բ/ հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները (որոշումներում հղումներ չկան), 

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները: 
 25.01.2010թ. թիվ 2 որոշմամբ 2009թ. գյուղապետի կատարած 

աշխատանքները գնահատվել են բավարար այլ ոչ թե հաստատվել է բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. 1-ին եռամսյակի, 2011թ. 1-ին կիսամյակի և 3-րդ եռամսյակի, 2012թ. 1-
ին եռամսյակի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին հաղորդումները, և չեն 
ներկայացվել 2010թ. 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների, 2011թ. 1-ին եռամսյակի բյուջեի 
կատրման ընթացքի մասին հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում և չեն  
փակցվում  ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 
 8) համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշվել է աշխատակազմի 
աշխատակիցների հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին որոշմամբ. 
 9) 09.07.2010թ. թիվ 8/1 որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ Լոռու մարզի Լեջան 
համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը. 
 10) 09.07.2010թ. թիվ 8/1 որոշման 7-րդ կետով համայնքի ավագանին 
համաձայնություն է տվել ՀՀ Լոռու մարզի Լեջան համայնքի նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում նշանակել համայնքի 
ղեկավարի ներկայացրած թեկնածուին. 
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 11) uահմանվել է 2012թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների տեuակները 
ու դրույքաչափերը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն, որոշման հավելվածը չի համապատասխանում Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջներին: 2011թ. 
համար տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը չեն 
սահմանվել: 
 12) 20.01.2011թ. թիվ 02, 01.07.2011թ. թիվ 10, 19.01.2012թ. թիվ 02 որոշումներով 
հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների 
թվաքանակը, հաuտիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: 01.12.2010թ. թիվ 
24 և 25.11.2011թ. թիվ 21 որոշումները ընդունելիս, իսկ այս որոշումները համայնքի 
տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին որոշումներ են, քննարկվել է նաև 
աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը  և 
պաշտոնային դրույքաչափերը, և հաստիքացուցակը հաստատվել է բյուջեի 
համատեքստում: Իսկ 19.01.2012թ. թիվ 02 որոշման 2-րդ կետով ուժը կորցրած է 
ճանաչվել Լեջան համայնքի ավագանու 2011թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 21 որոշումը, որը 
բյուջեն հաստատելու մասին որոշումն է: 
 17) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 19) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2010 և 2011թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 
 20) 11.08.2010թ. թիվ 13-Ն որոշմամբ հաստատվել են առևտրի, 
հաuարակական uննդի և uպաuարկման ոլորտի գործունեության համայնքային 
կանոնները, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 

21) 25.02.2011թ. թիվ 05-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

22) 23.04.2010թ. թիվ 07-Ա որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, սակայն գյուղապետարանում փակցված չէ 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

Համայնքի ավագանու որոշումների նախաբաններում մեծամասամբ չեն 
կատարվել հղումներ թե որ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն են այդ 
որոշումները կայացվել: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
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 5) համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության ստեղծման մաuին 
որոշման նախագիծը ներկայացրել է ավագանու հաuտատմանը. 
 6) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 7) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 8) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է էական 
թերություններով, լրացված են գրանցամատյանի 1-6-րդ սյուները, 
զինկոմիսարիատից դեռևս չեն տրամադրվել զինապարտների վերաբերյալ մնացած 
սյուների տվյալվերիը: 
 Գյուղապետարանում չկա ցուցատախտակ, ավագանու որոշումները 
փակցվում են գյուղի կենտրոնում գտնվող շինության պատին, սակայն ստուգման 
պահին որոշումներ փակցված չէին, փակցված չեն տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը: 
 Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 

  
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

 
        1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 

նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 30 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Լեջանի գյուղապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 4 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 19.01.2012թ. N 2 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 

        Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել է ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջների կատարումը և համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու և գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ չի վարվում: 
   Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-
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ի << Հասարակությանն իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական 
ակտերի հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշմամբ 
սահմանված   կարգով վարել իրավական ակտերի հաշվառման  մատյանները: 

3. Համայնքի  ղեկավարի 2007 թվականի փետրվարի 26-ի N 3 որոշմամբ 
հաստատվել են աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անձնագրերը: 

Համայնքի  ղեկավարի 2009 թվականի օգոստոսի 11-ի N 8/1 որոշմամբ 
հաստատվել է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների նոր 
անձնագրերը` համաձայն NN 1 - 5 հավելվածների և ուժը կորցրած է ճանաչել  2007 
թվականի փետրվարի 26-ի N 3 որոշմամբ հաստատված պաշտոնների 
անձնագրերը, սակայն իրականում թե ինչ է հաստատվել պարզ չէ, քանի որ 
աշխատակազմում չկար որոշման հավելվածներ հանդիսացող պաշտոնների նոր 
անձնագրերը: 

Հետագայում՝ համայնքի ղեկավարը 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  N 3 , ապա 
2012 թվականի մարտի 30-ի  N 8 որոշումներով  հաստատել է աշխատակազմի 
քարտուղարի պաշտոնի նոր անձնագրերը: 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման  նախարարի 27.01.2010թ. N 
12–Ա հրամանով աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկից հանվել է  2-րդ կարգի մասնագետի(ծածկագիր` 3.3-2)  պաշտոնը, 
սակայն մինչ օրս ուժը կորցրած չի ճանաչվել այդ պաշտոնի անձնագիրը 
հաստատելու մասին 2009 թվականի օգոստոսի 11-ի N 8/1  որոշման  N 5 հավելվածը: 
       Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած    ճանաչել համայնքի ղեկավարի  2009 թվականի օգոստոսի 11-ի N 8/1 
որոշումը և ձեռնարկել միջոցներ գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային 
ծառայողների պաշտոնների նոր անձնագրերի հաստատման ուղղությամբ՝ հաշվի 
առնելով ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 16.03.2012 
թվականի     <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման 
նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին>> թիվ 
39-Ա հրամանից բխող համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերում 
փոփոխություններ կատարելու նպատակով համայնքի ղեկավարին ուղղված ՀՀ 
Լոռու մարզպետի 20.03.2012 թվականի                         N 101/107.3.1/1535-12 գրության 
պահանջները: 

4. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի մարտի 17-ին N 4 որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, սակայն հետագայում  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  
օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման 
հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 17-ին N 4 որոշումը: 

5. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարվում 
են ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային ծառայողների 
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անձնական գործերը վարելու կարգի խախտմամբ, մասնավորապես` չեն կատարվել 
կարգի 6-րդ կետի, 7-րդ կետի «բ», «դ», «ե», «է», «ը», «ժա», «ժբ», «ժգ», «ժդ», «ժէ», 
«իբ»  և «իդ»   ենթակետերի, ինչպես նաև 8-րդ,9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ 
կետերի և 15-րդ կետի «ե», «է» ենթակետերի  պահանջները, առանձին դեպքերում 
թերի են կատարվել կատարվել կարգի 7-րդ կետի  «զ», «թ», «իա»   ենթակետերի 
պահանջները, 3.2-1 ծածկագրով պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողի 
անձնական գործից բացակայում է աշխատանքային գրքույկը: 
     Պետք է նշել նաև, որ աշխատակազմի 3.1-1 և  3.3-1 ծածկագրով պաշտոնը 
զբաղեցնող համայնքային ծառայողները իրենց անձնական գործերում առկա 
հայտարարությունում (Ձև N3) նշել են, որ համակարգչով և ժամանակակից այլ 
տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն չունեն, որի պատճառով 
վերջիններս չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնների անձնագրերով 
ներկայացվող պահանջներին: 

«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն 
համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեն համայնքային 
ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները 
բավարարող անձինք:   

     Այս առումով` համայնքի ղեկավարի կողմից անհրաժեշտ է պարզել, թե 3.1-1 և 
3.3-1  ծածկագրով պաշտոնները զբաղեցնող անձանց կողմից հայտարարությունում 
(Ձև N 3) կատարված նշումը տեխնիկական վրիպման հետևանք է, թե ոչ, 
մասնավորապես` պետք է սեղմ ժամկետներում ձեռնարկել համապատասխան 
միջոցներ վերջիններիս մոտ նշված ունակությունները ստուգելու ուղղությամբ: 
Դրական արդյունքի դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություն 
կատարել հայտարարություններում, հակառակ դեպքում  3.1-1 և 3.3-1  ծածկագրով 
պաշտոնները զբաղեցնող անձանց մոտ ի հայտ է գալիս «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետով 
նախատեսված պաշտոնից ազատման հիմքը: 

 Անհրաժեշտ է նաև միջոցներ ձեռնարկել աշխատակազմի համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերի վարումը համապատասխանեցնելու ՀՀ 
տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 
7-ի  N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերը վարելու կարգի պահանջներին: 

6. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 
  Համայնքի ղեկավարի 2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 29 կարգադրությամբ 
հաստատվել է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովի  կազմը: 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին կայացած ավագանու 
արտահերթ ընտրություններում ընտրված նոր ավագանին իր 31.08.2009թ. N 11 
որոշմամբ հաստատել է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 
կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական 
կազմերը, սակայն համայնքի ղեկավարը խախտելով  <<Համայնքային 
ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջները՝ մինչև վարչական 
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վերահսկողության անցկացման օրը ուժը կորցրած չի ճանաչել  համայնքային 
ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի նախորդ կազմը 
հաստատելու մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 29 կարգադրությունը և 
անտեսելով  համայնքի ավագանու որոշումը՝  իր որոշմամբ չի հաստատել  
համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի նոր 
կազմը: 

7. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 

            ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը: 
     Համայնքի ղեկավարը խախտելով գործող օրենսդրության պահաջները մինչև 
վարչական վերահսկողության անցկացման օրը չի հաստատել մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգերը: 
       Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատել աշխատակազմի համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը և  մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը, որից հետո 20-օրյա ժամկետում հրավիրել 
հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և ընտրել հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ: 

8. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  
       Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է   ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի     N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  խախտել է «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի , ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի     N 03-Ն հրամանի 
պահանջները և մինչև վարչական ստուգում անցկացնելը չի հաստատել 
աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը: 
       Այս առումով՝ անհրաժեշտ է հաստատել  աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնակարգը և ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին 
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կարգապահական կանոնակարգը աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ 
իրազեկումն ապահովելու ուղղությամբ: 

9. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի 16-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերում պետք է վարվի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած 
քաղաքացիների տվյալների գրառման համարակալված մատյան, ինչը 
աշխատակազմում բացակայում էր: 
   Աշխատակազմում չի վարվում նաև համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերի հաշվառման մատյաններ: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել 
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին 
մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման, համայնքային 
ծառայողների վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերի հաշվառման համարակալված մատյաններ   և սահմանված   
կարգով վարել հաշվառման  մատյանները: 

          10. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն 
հրամանով հաստատված կարգի 11-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթն անցկացնելու մասին 
որոշումն ընդունում է համապատասխան համայնքի ղեկավարը և ապահովում է այդ 
մասին հայտարարության  հրապարակումը, ինչպես նաև մրցույթն անցկացնելու 
մասին որոշումն ընդունելուց հետո երկօրյա ժամկետում այդ մասին պատշաճ 
տեղեկացնում է համապատասխան մարզպետարանի աշխատակազմին:   

          Վերոնշյալի առումով՝ համայնքի ղեկավարի կողմից խախտվել են ՀՀ 
տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի օգոստոսի 
29-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված կարգի պահանջները՝ աշխատակազմի 
քարտուղարի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին 
համայնքի ղեկավարի 21.10.2009թ. N 10/1 և 10.02.2012թ. N 2  որոշումներում նշվել է, 
որ հայտարարվում են մրցույթներ նաև  աշխատակազմի առաջատար և առաջին 
կարգի մասնագետների թափուր պաշտոնների համար, իրականում 
աշխատակազմում առաջատար և առաջին կարգի մասնագետների պաշտոնները  
թափուր չեն եղել և «Լոռու մարզ» թերթում հայտարարվել է միայն աշխատակազմի 
քարտուղարի  թափուր պաշտոնի մրցույթները : 
      Այս առումով՝ անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել համայնքի 
ղեկավարի 21.10.2009թ. N 10/1 և 10.02.2012թ. N 2  որոշումներում և  ձեռնարկել 
անհրաժեշտ միջոցներ հետագայում նման բացթողումները կանխելու ուղղությամբ: 
 11. Լեջանի գյուղապետարանի աշխատակազմում 2006 թվականից մինչև 
23.11.2009թ., այնուհետև 01.07.2011թ.-ից մինչև  օրս, թափուր է աշխատակազմի 
քարտուղարի պաշտոնը (նշված պաշտոնը զբաղեցված չի եղել նույնիսկ 
ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով) և այդ պաշտոնը զբաղեցնելու 
համար 2012 թվականի փետրվարի 10-ին մրցույթ է հայտարարվել, սակայն 
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մրցույթին մասնակցելու համար դիմողներ չեն եղել, ինչից հետո, մինչ օրս, նշված 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթներ չեն հայտարարվել: 

 <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 
համաձայն՝ մինչև համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթում 
հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը, համայնքային ծառայության 
պաշտոնը զբաղեցվում է տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված փոխարինող 
համայնքային ծառայողի կողմից մինչև վեց ամիս ժամկետով: Փոխարինող 
համայնքային ծառայողի կողմից զբաղեցնելու ժամկետի ավարտից հետո կամ 
փոխարինողի բացակայության  դեպքում,    ժամանակավոր թափուր պաշտոնը 
զբաղեցվում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող` կադրերի 
ռեզերվում գրանցված անձի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձի կողմից 
կարող է զբաղեցվել` տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձի կողմից` նրա հետ պայմանագիր կնքելով: Այս դեպքում` 
եռօրյա ժամկետում, տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձը գրավոր դիմում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին` տվյալ պաշտոնի 
անձնագրի պահանջները բավարարող` սահմանված  կարգով նախապատվություն 
ստացած` կադրերի ռեզերվում գրանցված անձի մասին տեղեկություններ ստանալու 
և նրա հետ պայմանագիր կնքելու համար:  
 Տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող` կադրերի ռեզերվում 
գրանցված անձի կողմից դիմում չներկայացվելու կամ դիմում ներկայացրած` 
կադրերի ռեզերվում գրանցված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի անձնագրի 
պահանջների չբավարարման դեպքում լիազորված մարմինը դրա մասին 
աշխատանքային երեք օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է համայնքային 
ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակելու իրավասություն 
ունեցող պաշտոնատար անձին: 
  Այս տեղեկությունն ստանալուց հետո աշխատանքային 7 օրվա ընթացքում 
համայնքային ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակելու 
իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը կարող է տվյալ պաշտոնի անձնագրի 
պահանջները բավարարող այլ անձի հետ կնքել պայմանագիր: 
Պայմանագիրը լուծվում է` համայնքային ծառայության ժամանակավոր թափուր 
պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացման դեպքում` անկախ պայմանագրի 
գործողության ժամկետից: 

Համայնքի  ղեկավարը  խախտելով գործող օրենքի և   ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի հուլիսի 13-ին «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր 
կնքելու կարգը հաստատելու մասին» N 1002-Ն որոշմամբ հաստատված կարգը , 
առանց դիմելու ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը իր 18.01.2007թ. 
N 3, 29.01.2009թ. N 2, 01.07.2011թ. N 06/1  կարգադրություններով աշխատակազմի 
քարտուղարի բոլոր պարտականությունները դրել է համայնքի ղեկավարի 
օգնականի վրա: 
  Իր 01.11.2008թ. N 29,31.10.2009թ. N 23 ,01.11.2011թ. N 9 կարգադրություններով 
աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետի  պարտականությունները ևս դրվել է 
համայնքի ղեկավարի օգնականի վրա: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով  աշխատակազմի  համայնքային ծառայողների պարտականությունների 
կատարումը հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողի կողմից նախատեսված չէ, 
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հետևաբար, համայնքի ղեկավարի վերոնշյալ  կարգադրությունները չի բխում 
օրենքի պահանջներից: 

Վերը նշվածի առումով՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի 
քարտուղարի պաշտոնը, հնարավորին սեղմ ժամկետներում, սահմանված կարգով 
համալրելու ուղղությամբ և քննարկել համայնքի ղեկավարի օգնականի հաստիքի 
կրճատման հարցը: 

12.<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 26-
րդ համաձայն համայնքի ավագանին է հաստատում աշխատակազմի  և 
բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: 
   Սակայն համայնքի ղեկավարը խախտելով օրենքի պահանջը՝  համայնքի 
ավագանու 19.01.2012թ. որոշմամբ   հաստատված   աշխատակազմի  և բյուջետային 
հիմնարկների աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատել է նաև իր նույն օրվա  N 2 որոշմամբ:  
     Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած   ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2012 թվականի հունվարի 19-ի N 2 
որոշումը: 

13.  «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայող համարված համայնքների ղեկավարների 
աշխատակազմերի աշխատողներին համապատասխան դասային աստիճանները 
շնորհվում է «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
առաջին ատեստավորումից հետո: 
  Համայնքի  ղեկավարը 2008թ. նոյեմբերի 13- ի  առաջին ատեստավորումից 
հետո աշխատակազմի  համայնքային ծառայողներին  դասային աստիճաններ 
շնորհելու մասին իր 24.11.2008թ. N  28 և N 29 որոշումներում որպես առաջատար 
մասնագետներ է նշել  առաջին կարգի մասնագետ Աշոտ Հովսեփյանի և երկրորդ 
կարգի մասնագետ Դոնարա Դալլաքյանի  պաշտոնները:  

Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
փոփոխություններ կատարել  համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի  նոյեմբերի 24-ի 
N 24 և  N 25 որոշումներում:  

14. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

 
 
 
 

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Լեջան համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Ս. Մարգարյան 
 
 
          Անդամներ՝ 
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          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Լեջանի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի առաջատար  
                                 մասնագետ-հաշվապահ 
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                            
                                                                                      ------------------------  Գ. Սախլյան 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                       
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                     
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ  թիվ 11 
25.05.2012թ.                                                                                           գ. Արևաշող 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
մայիսի 21-ի թիվ 182 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ եւ ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս 
Արևաշողի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Արևաշող համայնքի 
ղեկավար  Վ. Խաչատրյանը, աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - 
հաշվապահ՝  Հ. Կոստումյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 

հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  108.1%,  2011թ.-ին՝ 101.2%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 4135.4 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 1364.2 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 33.0%-ը: 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ սեփական 
եկամուտների  կատարման տոկոսը նվազել  է,  636.1 հազ. դրամով նվազել է նաև  
հավաքագրված գումարը:  

 
Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 40882.8 41302.1 101.0 40827.5 40828.0 100.0 40740.3 10365.4 25.4
Հողի հարկ 1865.0 1865.2 100.0 1750.0 1754.4 100.3 2189.0 455.5 20.8 
Գույքահարկ 1185.2 1121.1 94.6 1764.2 1765.5 100.0 1071.4 547.4 51.1 
Տեղական տուրք 40.0 47.8 119.5 84.0 35.6 42.4 84.0 - - 
Պահուստային 
հողերի  վարձավճար.

1068.0 1068.3 100.0 591.0 606.0 102.5 591.0 149.4 25.3 

Այլ մուտքեր 1008.3 1483.4 147.1 700.0 788.2 112.6 200.0 211.9 105.9 
Ընդամենը 
սեփական եկամուտ.

5166.5 5585.8 108.1 4889.2 4949.7 101.2 4135.4 1364.2 33.0

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

35116.3 35116.3 100.0 35578.3 35578.3 100.0 36004.9 9001.2 25.0 
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Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ 
ԲՅՈՒՋԵ 

17023.1 17023.0 100.0 15520.0 15514.5 99.9 7522.2 822.2 10.9

Վարչական բյուջեից  17023.1 17023.0 100.0 15520.0 15514.5 99.9 7522.2 822.2 10.9 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40882.8 41302.1 101.0 40827.5 40828.0 100.0 40740.3 10365.4 25.4

 
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 23142.1 24635.8 7930.2
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 9329.9 8955.0 2321.8 
Պարգևատրումներ և դրամական խրախոսումներ 800.0 800.0  
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1990.1 2329.1 506.6 
Էներգետիկ  ծառայություններ 200.0 300.0 182.0 
Կապի ծառայություններ 250.0 250.0 42.0 
Ապահովագրական  ծախսեր 25.0 25.0  
Գործուղման ծախսեր 30.0 22.0  
Համակարգչային ծառայություններ 22.0 50.0 57.0 
Տեղեկատվական ծառայություններ 25.6 46.0 20.8 
Մասնագիտական ծառայություններ 683.8 399.5  
Գրասենյակային նյութեր 250.0 250.0  
Տրանսպորտային նյութեր 1384.5 1275.0 250.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր 1987.5 1301.0  
Դրամաշնորհներ  3250.0 3150.0 
Սոցիալական օգնություններ 5141.0 4150.0 1100.0 
Այլ ծախսեր 1022.7 1233.2 300.0 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 18600.0 16683.8 1500.0
Շենք և շինությունների կառուցում 14380.7 13708.8 1500.0 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 3819.3 2975.0  
Նախագծային աշխատանքներ 400.0   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 41742.1 41319.6 9430.5

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 1.0%-ով, 

այդ թվում՝ ընթացիկ ծախսեր աճել են 6.5%-ով, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով 
ծախսեր (կապիտալ) նվազել են 10.3%-ով: 
 Արձակուրդային գումարները որոշ դեպքերում հաշվարկվել են ոչ սահմանված 
կարգով,  ինչի հետևանքով 2010թ. ավելի է վճարվել՝ 21768 դրամ, այդ թվում Վ. 
Խաչատրյանին՝ 15756դրամ, Ս. Սահակյանին՝ 1480դրամ, Հ. Կոստումյանին՝ 
215դրամ, Ա. Ավետյանին՝ 1390 դրամ, Գ. Ղուբաթյանին՝ 1549 դրամ, Մ. Մկրտչյանին՝ 
1378 դրամ: 
 Աշխատավարձերը հաշվարկվել են բյուջեով նախատեսված 
դրույքաչափերով, սակայն արձակուրդին հաջորդող ամսվա աշխատավարձերի 
հաշվարկներում առկա են որոշակի անճշտություններ: Արձակուրդային վճարների 
հաշվարկման ժամանակ որոշ դեպքերում միջին աշխատավարձը հաշվարկվել է ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդված պահանջներին ոչ 
համապատասխան(միջին աշխատավարձերի հաշվարկման ժամանակ չեն մտցվել 
պարգևատրման գումարները), ինչի արդյունքում արձակուրդային վճարները 
պակաս են հաշվարկվում: Հաշվապահին առաջարկվել է հետագայում բացառել 
նման կարգի թերությունները և կատարել համապատասխան վերահաշվարկներ: 

2011թ. պայմանագիր է կնքել ֆիզիկական անձ Գ. Ղազարյանի հետ, 
համաձայն որի նա պարտավորվում է դպրոցահասակ երեխաներին տեղափոխել 
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դպրոց, որի դիմաց գյուղապետարանը նրան  ամսական վճարում է  100000 դրամ: 
Համաձայն Եկամտահարկի մասին ՀՀ օրենքի մատուցված ծառայության 
գումարներից 10 %-ի չափով պետք է փոխանցել պետական բյուջե որպես 
եկամտահարկ, սակայն 2011թ և 2012թ. առաջին եռամսյակում  փոխանցվել է 1200000 
դրամ և համաձայն օրենքի պահանջի պետք է փոխանցվեր 120000 դրամ 
եկամտահարկ, որը սակայն չի արվել:  
 Գույքի ընտրանքային ստուգման ժամանակ հայտնաբերվեց 66 կտոր գրքի 
ավելցուկ: 2010 թ. «Գիրք» հիմնադրամի կողմից  ստացված գրականությունը 
սահմանված կարգով մուտքագրված չէր: 
   

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Համայնքի տարածքում գործում են չորս մթերային խանութներ , որոնց 
համար  2010թ., 2011թ և 2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների 
վաճառքի թույլտվության համար եռամսյակը՝ 1500դրամ և ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի թույլտվության համար  եռամսյակը՝ 1500 դրամ: 2011թ. համար 
նախատեսված  տեղական տուրքը չորս տնտեսավարող սուբյեկտներից  
ամբողջությամբ գանձվել է:  

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների 
պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և 
տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ 
գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 
 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
դեկտեմբերի 04-ի թիվ 26-Ն որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել  ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն. 

2) 2009 թվականի հունվարի 05-ի թիվ 7 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011, 2012թթ. 
համայնքի բյուջեները, ընդ որում 2012թ. բյուջեն հաստատվել է երկու անգամ` 
20.12.2011թ. թիվ 50-Ն և 14.01.2012թ. թիվ 1-Ն որոշումներով (որոշումներում հղումներ 
չկան). 
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բ/ հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները (որոշումներում հղումներ չկան), 

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
Համայնքի բյուջեին վերաբերվող որոշումներում տարեկան բառի 

փոխարեն նշում են տեղական բառը: 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և 2011թ. և 2012թ. 1-ին եռամսյակի եռամսյակային հաղորդումները. 

5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում և չեն  
փակցվում  ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 

7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 
 8) համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշվել է աշխատակազմի 
աշխատակիցվերի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին որոշմամբ. 
 9) 11.11.2011թ. թիվ 35 որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշող 
համայնքի Հասմիկ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը և հաստատվել է 
կազմակերպության կանոնադրությունը: Որոշման 1-ին կետով ավագանին ոչ թե 
որոշել է ստեղծել համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, այլ հաստատել 
է համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին համայնքի 
ղեկավարի որոշումը. 

10) 11.11.2011թ. թիվ 36 որոշմամբ համայնքի ավագանին համաձայնություն է 
տվել ՀՀ Լոռու մարզի  Արևաշող համայնքի Հասմիկ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում նշանակել համայնքի 
ղեկավարի ներկայացրած թեկնածուին: Քանի որ ՀՈԱԿ-ը դեռևս չի գործում 
տնօրենի պաշտոնում համայնքի ղեկավարի կողմից դեռևս նշանակում չի 
կատարվել: 
 11) uահմանվել են 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և 
վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները ուղարկվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն: 
 12) սահմանվել են 2011, 2012 թվականների համար համայնքի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարներների չափերը, 
որոշումներում հղումներ չկան, որոշումները չեն ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 
 13) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացրել համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու 
մաuին, հաստատել է դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերը և 
պայմանները. 

ա/ 22.06.2010թ. թիվ 17 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող 470 ք.մ. հողը օտարել, հաստատել է 
օտարման պայմանները, մեկնարկային գինը. 
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 բ/ 01.11.2010թ. թիվ 33 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերը օտարել` 7 լոտ, հաստատել է 
օտարման պայմանները, մեկնարկային գինը. 

գ/ 12.08.2011թ. թիվ 26 որոշմամբ համայնքային սեփականություն համարվող 
հողերից հողհատկացում է կատարել համայնքի մշակույթի տան շինարարությոան 
համար, իսկ 20.01.2012թ. թիվ 3 որոշմամբ հողհատկացում է կատարվել համայնքի 
ֆուտբոլի դաշտ կառուցելու համար. 
 14) 01.07.2010թ. թիվ 18-Ա, 17.12.2010թ. թիվ 39-Ա, 20.12.2011թ. թիվ 48-Ա 
որոշումներով հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
աշխատակիցների թվաքանակը, հաuտիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը: 22.07.2010թ. թիվ 23-Ա որոշմամբ անվավեր է ճանաչվել 01.07.2010թ. 
թիվ 18-Ա որոշումը: 01.07.2010թ. թիվ 18-Ա որոշումը ոչ թե պետք է անվավեր 
ճանաչվեր այլ չեղյալ ճանաչվեր, քանի որ այդ իրավական ակտը չէր կիրառվել և 
համարվել էր աննպատակահարմար կիրառման համար: Թիվ 23-Ա որոշման 2-րդ 
կետով սահմանվել է` ուժի մեջ թողնել համայնքի ավագանու 16.12.2009թ. թիվ 40-Ա 
որոշումը, ինչի անհրաժեշտությունը չկար, քանի որ որոշումը անվավեր ճանաչելով 
անվավեր են ճանաչվում նաև որոշման բոլոր կետորը:  

17) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 19) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2010 և 2011թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 

20) 12.04.2011թ. թիվ 10-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

21) 17.05.2010թ. թիվ 14-Ա որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, սակայն գյուղապետարանում փակցված չէ 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

Համայնքի ավագանու նիստերի անցկացման հաճախականությունները 
փաստում են, որ չեն կատարվում Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 
օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջները: Օրինակ` 2010թ.-ին ավագանու 11-րդ նիստը 
կայացել է 01.07.2010թ., 12-րդ նիստը` 02.07.2010թ., 13-րդ նիստը` 10.07.2010թ.: 

04.08.2010թ. թիվ 26 որոշմամբ գույքահարկի արտոնություն է սահմանվել 
համայնքի բնակիչ Ժիրայր Սահակյանին, սակայն որոշման մեջ զիջվող գումարի 
չափը սահմանված չէ: 

10.05.2011թ. թիվ 18 որոշմամբ ավագանու անդամներ Գեղեցիկ Թադևոսյանի 
և Գագիկ Մակարյանի լիազորույթունները վաղաժամկետ դադարեցվել են: Գեղեցիկ 
Թադևոսյանի լիազորությունները դադարեցվել են բնակության վայրը փոխելու 
կապակցությամբ, ինչը ըստ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 21-
րդ հոդվածի հիմք չէ ավագանու անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցման: Գ. Թադևոսյանի լիազորությունները պետք է դադարեցվեին նշված 
հոդվածի 7-րդ կետում ներկայացված հիմքով` նա մեկ տրվա ընթացքում անհարգելի 
պատճառով բացակայել է ավագանու նիստերի ավելի քան կեսից: Գագիկ 
Մակարյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվել են քանի որ նա 
դադարել է համայնքի բնակիչ լինելուց: Այս երկու դեպքերում էլ համայնքի 
ավագանին պետք է կազմեր արձանագրություն այլ ոչ թե ընդուներ որոշում: 
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Պետք է նշել, որ համայնքի ավագանու որոշումների մեծ մասում չեն 
կատարվել հղումներ թե որ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն են այդ 
որոշումները կայացվել: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 

2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 

5) համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության ստեղծման մաuին 
որոշման նախագիծը ներկայացրել է ավագանու հաuտատմանը. 

6) համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն օգտագործելու տրամադրելու և oտարելու 
մաuին. 
 7) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 8) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 

9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է էլեկտրոնային 
տարբերակով, լրացված են գրանցամատյանի 1-6-րդ սյուները, զինկոմիսարիատից 
դեռևս չեն տրամադրվել զինապարտների վերաբերյալ մնացած սյուների 
տվյալվերիը: 

 
Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված 

են ավագանու որոշումները, փակցված են տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը: 

Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: Սակայն վերջին 
տարիներին այդ մատյանները գրեթե չեն լրացվում: 

  
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

 
      1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 

նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 13 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Արևաշողի գյուղապետարանի աշխատակազմի 
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համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 7 -ն են: 
        Համայնքի ավագանու 20.12.2011թ. N 48-Ա որոշմամբ հաստատվել է 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված 
հաստիքացուցակը համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով  
համապատասխանում է ՀՀ տարածքային կառավարման  համակարգող  
նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների անվանացանկին, իսկ 
պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության մասին>>  և 
<<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների պահանջներին:  
       2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 
      Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջները և համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, գյուղապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների հաշվառման մատյանները սկսել են 
վարել միայն 2009 թվականից:  
       Հաշվառման բոլոր մատյանները կարված, կնիքված և թերթերը  
համարակալված չեն, հաշվառման մատյաններում իրավական ակտերի վերաբերյալ 
գրառումները թերի են  լրացվել: 
       3. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
ընդհանուր առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի խախտումներով,  թերի են 
լրացված աշխատանքային գրքույկները, վերգիրները: Համայնքային ծառայողների 
տվյալների փոփոխությունների դեպքերոմ նոր  անձնական թերթիկները (Ձև N 2) 
չեն լրացվել: Անձնական գործերում չկա համայնքային ծառայողների 
ատեստավորում անցնելու մասին ատեստավորման թերթիկի և ատեստավորման 
հանձնաժողովի որոշման պատճենները: 
        Լրացել է առաջատար մասնագետ Անահիտ Ավետյանի, առաջին կարգի 
մասնագետ Գենո Ղուբաթյանի, երկրորդ կարգի մասնագետ Մարի Մխիթարյանի   
անձնագրերի վավերականության ժամկետները, սակայն անձնական գործերում չկա 
նոր անձնագրի կամ հին անձնագրի (վավերականության ժամկետի երկարացման 
մասին նշումով) պատճենները: Աշխատակազմի բոլոր համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերում չկա 2011 թվականի երկրորդ կիսամյակում կատարած 
աշխատանքների մասին կիսամյակային հաշվետվությունները, 2012 թվականին 
համայնքային ծառայողները չեն ծանոթացել իրենց անձնական գործերին: 

Աշխատակազմի նախկին քարտուղար Սևադա Սահակյանի անձնական 
գործում չկա 2009 թվականի երկրորդ կիսամյակից հետո  կատարած 
աշխատանքների մասին կիսամյակային հաշվետվությունները, սոցիալական քարտի 
պատճենը: 
       Առաջին կարգի մասնագետ Պերճ Պապիկյանի անձնական գործում չկա 
դատվածության բացակայության մասին ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված 
տեղեկանքը, ինքնակեսագրությունը, կատարած աշխատանքների մասին 
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կիսամյակային հաշվետվությունները, համայնքային ծառայության պաշտոնը 
զբաղեցնելու ժամանակ ստորագրված երդման տեքստը, դասային աստիճան 
շնորհելու իրավական ակտի պատճենը: 
     4. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 
       Համայնքի ղեկավարը 28.11.2006թ. N 70 կարգադրությամբ (30.03.2008թ. N 1 
կարգադրությամբ կատարված փոփոխությամբ) հաստատել է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը: 
         Հետագայում՝ համայնքի ավագանու 02.03.2009թ. N 8 որոշմամբ հաստատվել 
է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող 
ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմը, որի հիման վրա 
համայնքի ղեկավարը 02.03.2009թ. N 7 որոշմամբ հաստատել է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը և ուժը կորցրած է ճանաչել 
30.03.2008թ. N1  կարգադրությունը :  
         << Իրավական ակտերի մասին>>  ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի համաձայն` 
իրավական ակտի գործողության դադարեցումն իրավական ակտն ընդունած 
մարմինը կատարում է նույն տեսակի իրավական ակտով:  
       Այս առումով <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքին  
համապատասխան անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել  համայնքի ղեկավարի 
28.11.2006թ. N 70  և 30.03.2008թ. N 1 կարգադրությունները: 
      5. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  
        Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի  N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
       Դատելով համայնքի  ղեկավարի  2009 թվականի ապրիլի 9-ի  N 17-Ն  և 2010 
թվականի դեկտեմբերի 24 -ի N  179-Ն որոշումներից կարելի է եզրակացնել,  որ 
պետք է հաստատված լինեին աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնակարգը,  սակայն իրականում վերը նշված որոշումների հավելված 
հանդիսացող կանոնակարգերը աշխատակազմում չկար, այսինքն` կարելի է 
փաստել, որ աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգերը 
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իրականում չեն հաստատվել: Այս առումով անհրաժեշտ է հաստատել  
աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը և 
ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին կարգապահական կանոնակարգը 
աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ իրազեկումն ապահովելու 
ուղղությամբ: 
    6. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 13-Ն 
հրամանով հաստատված կարգի 16-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերում պետք է վարվի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած 
քաղաքացիների տվյալների գրառման համարակալված մատյան, ինչը 
աշխատակազմում բացակայում էր: 

   Աշխատակազմում չեն վարվում նաև համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերի հաշվառման մատյաններ: 
         Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել 
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին 
մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման, համայնքային 
ծառայողների վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերի հաշվառման համարակալված մատյաններ և սահմանված 
կարգով վարել հաշվառման  մատյանները: 
         7.<<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան՝ համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի մարտի 27-ին N 6-Ա որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, սակայն հետագայում <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  
օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման 
հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
        Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 27-ին N 6-Ա  
որոշումը: 
       8. <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 9-րդ կետի և <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 31-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ համայնքային ծառայողների (բացառությամբ` 
գլխավոր խմբի և առաջատար պաշտոնների առաջին ենթախմբի պաշտոններ 
զբաղեցնող համայնքային ծառայողների)  նկատմամբ խրախուսման միջոցներ 
կիրառելու իրավասություն ունի նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 
ունեցող պաշտոնատար անձը` այս դեպքերում աշխատակազմի քարտուղարը: 

                 Սակայն համայնքի ղեկավարը, խախտելով վերոնշյալ օրենքների 
պահանջները,  24.12.2009թ. N 64, 22.12.2010թ. N 174, 20.12.2011թ. N 111 որոշումներով 
աշխատակազմի կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների  
նկատմամբ ինքն է կիրառել  խրախուսման միջոց`  նրանց հատկացնելով միանվագ 
դրամական պարգևատրումներ:  
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        9. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»   N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 
 

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Արևաշող համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Վ. Խաչատրյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Արևաշողի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 
                                                                                      հաշվապահ 
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                            
                                                                                       ----------------------- Հ. Կոստումյան 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                       
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                     
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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 Ակտ  թիվ 12 
31.05.2012թ.                                                                                   գ. Կաթնաջուր 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
մայիսի 25-ի թիվ 189 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս 
Կաթնաջուրի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Կաթնաջուր համայնքի 
ղեկավար Ա. Պապոյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Հ. Թորոսյանը, 
աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝ Մ. Միքայելյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 
հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  105.1%,  2011թ.-ին՝ 133.3%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 8885.0 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 2053.6 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 23.1%-ը: 2010-2011թթ.-ին թերակատարվել են միայն 
պահուստային հողերի վարձավճարների գծով  գանձման ցուցանիշները: 2011թ.-ին 
2010թ. նկատմամբ սեփական եկամուտների  կատարման տոկոսը աճել  է, աճել է 
նաև  հավաքագրված գումարը՝ 2686.1 հազ. դրամով(հիմնականում ավելացել է հողի 
հարկի և գույքահարկի գծով գանձումները):  

 
 

Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 26800.6 27215.7 101.5 28770.3 31519.6 109.6 31179.6 7477.3 24.0
Հողի հարկ 5990.2 6144.0 102.6 5958.8 8313.1 139.5 6059.8 1071.0 17.7 
Գույքահարկ 1020.3 1143.5 112.1 1229.6 1576.7 128.2 1642.3 809.0 49.3 
Տեղական տուրք 60.0 254.0 423.3 174.0 296.0 170.1 86.0 48.0 55.8 
Պահուստային 
հողերի  վարձավճար.

1026.9 866.0 84.3 1026.9 959.7 93.5 1026.9 23.7 2.3 

Այլ մուտքեր 50.0 155.0 310.0 50.0 103.1 206.2 70.0 101.9 145.6 
Ընդամենը 8147.4 8562.5 105.1 8439.3 11248.6 133.3 8885.0 2053.6 23.1
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սեփական եկամուտ.
Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

18053.2 18053.2 100.0 19971.0 19971.0 100.0 21694.6 5423.7 25.0 

Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 100.0 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ 
ԲՅՈՒՋԵ 

218.4 - - 3360.0 3000.0 89.3 4550.0 - -

Վարչական բյուջեից  218.4 - - 3360.0 3000.0 89.3 4550.0 - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 26800.6 27215.7 101.5 28770.3 31519.6 109.6 31179.6 7477.3 24.0

 
2010թ. աճուրդով օտարվել է  գյուղապետարանին պատկանող փայտյա 

տնակը և ՎԱԶ 2115 մակնիշի ավտոմեքենան:  Գույքի շուկայական արժեքը 
գնահատվել է «Մար-Մոս» ՍՊԸ-ի կողմից՝ լիցենզիա Ա.Գ. N 0654: Աճուրդների 
արդյունքում փայտե վագոն-տնակը  վաճառվել է  Արման Շիրոյանին՝  468.0հազ.  
դրամով, իսկ ՎԱԶ-2115 ավտոմեքենան՝  Հմայակ Հակոբյանին՝ 1380.0 հազ դրամով :  
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 22300.3 21056.4 4880.7
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 9174.0 10401.8 2745.0 
Պարգևատրումներ և դրամական խրախուսումներ 756.0 1065.0  
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1870.1 2076.4 504.8 
Էներգետիկ  ծառայություններ 970.2 1214.3 600.0 
Կոմունալ ծառայություններ 109.2 134.4  
Կապի ծառայություններ 465.0 386.9 80.2 
Ապահովագրական  ծախսեր 88.0 76.0  
Գործուղման ծախսեր  31.6  
Համակարգչային ծառայություններ 25.0   
Տեղեկատվական ծառայություններ 38.1 25.6 20.8 
Մասնագիտական ծառայություններ 775.7 489.2 75.0 
Ընթացիկ նորոգումներ  158.0  
Գրասենյակային նյութեր 180.0 155.0  
Տրանսպորտային նյութեր 2156.8 2099.8 254.8 
Կենցաղային և հանրային սնունդ  39.7 20.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր 3521.3 1534.5 350.5 
Դրամաշնորհներ 1200.0   
Սոցիալական օգնություններ 845.0 1045.0 210.0 
Այլ ծախսեր 125.9 123.2 19.6 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 7935.0 9810.1 
Շենք և շինությունների կառուցում  5909.3  
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  3584.8  
Տրանսպորտային սարքավորումներ 6530.0   
Վարչական  սարքավորումներ 1405.0 196.0  
Նախագծային աշխատանքներ  120.0  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30235.3 30866.5 4880.7

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ աճել են 2.1%-ով, այդ 

թվում՝ ընթացիկ ծախսեր նվազել են 5.6%-ով, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով 
ծախսեր (կապիտալ) աճել են 23.6%-ով: 
 Աշխատավարձերը հաշվարկվել են բյուջեով նախատեսված 
դրույքաչափերով: Արձակուրդային գումարները հաշվարկվել են հիմնականում 
սահմանված կարգով, սակայն արձակուրդին հաջորդող ամսվա աշխատավարձերի 
հաշվարկներում առկա են խախտումներ: Աշխատողներին հիմնականում 
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արձակուրդ տրամադրվել է ամսվա առաջին աշխատանքային օրվանից և 32 
օրացուցային օր կամ 24 աշխատանքային օր տրամադրելու դեպքում 
արձակուրդային օրերից վերջի մի քանի օր ընկնում է հաջորդող ամսվա մեջ և 
հաջորդ ամսվա աշխատավարձերի հաշվարկման ժամանակ աշխատավարձի 
դրույքաչափից պետք է հանել տվյալ ամսվա մեջ ընկած արձակուրդի օրերի 
աշխատավարձը: Նշված խախտման հետևանքով 2011թ. –ին ավել է հաշվարկվել  
Արմեն Պապոյանին՝  15474 դրամ,  Մանվել Ռստակյանին՝  13333 դրամ, Վիոլետա 
Վարդանյանին՝  4761 դրամ, Մարինե Միքայելյանին՝ 8182 դրամ: 
 Արձակուրդների տրամադրման հրամաններում որոշ դեպքերում սխալ են 
հաշվարկում արձակուրդային օրերը: Ըստ կարգադրության  2011թ. –ի օգոստոսի 1-
30-ը տրամադրել է  արձակուրդ 24 աշխատանքային օրով, սակայն օգոստոսի 1-30-ը 
ընկած ժամանակաշրջանում  աշխատանքային օրերի թիվը կազմում է 22 օր: Նշված 
դեպքում պետք է  նշվեր օգոստոսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ, որի 
համաձայն աշխատողին օգոստոսին աշխատավարձ չէր հաշվարկվի, իսկ 
սեպտեմբերին կհաշվարկվեր մեկ օր պակաս: Արձակուրդային օրերի սխալի 
հետևանքով 24 օրվա փոխարեն տրվել է 22 օր, ինչի հետևանքով Մ. Ռստակյանին 
ավելի է տրվել՝ 9643 դրամ արձակուրդային կամ 2 օրվա աշխատավարձ՝ 8637 դրամ, 
Մ. Միքայելյանին՝ համապատասխանաբար՝ 8156 դրամ կամ 6946 դրամ, Հ. 
Թորոսյանին՝ 8780 դրամ կամ 12666 դրամ, Վ.Վարդանյանին՝ 4998 դրամ կամ 5733 
դրամ: 
 Արձակուրդային վճարների հաշվարկման ժամանակ որոշ դեպքերում միջին 
աշխատավարձը հաշվարկվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդված 
պահանջներին ոչ համապատասխան, ինչ արդյունքում 2010թ. պակաս է վճարվել՝ Ա. 
Պապոյանին՝ 6583 դրամ, Ծ. Արշակյանին՝ 843 դրամ, Ա. Նիկողոսյանին՝ 631 դրամ, 
Մ. Ռստակյանին՝  393 դրամ:    
 2011թ. նոյեմբերին Մ. Ռստակյանին և Հ. Թորոսյանին համայնքի ղեկավարի 
կարգադրությամբ  տրվել է մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով  
պարգևատրումներ: Նոյեմբեր ամսվա աշխատավարձից և պարգևատրման 
գումարներից  եկամտահարկի պահումները կատարվել են Եկամտահարկի 
մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին ոչ համապատասխան, ինչի արդյունքում պակաս 
է պահվել եկամտահարկ Մ. Ռստակյանից՝ 13340 դրամ, Հ. Թորոսյանից՝ 12515 դրամ: 
Նույն գումարի չափով աշխատողներին ավել է վճարվել աշխատավարձ կամ 
պարգևատրում: 
  

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Համայնքի տարածքում գործում են 3 մթերային խանութներ և երկու 
հասարարական սննդի օբյեկտներ, որոնց համար 2009թ., 2010թ., 2011թ և 2012թ  
տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար, 
եռամսյակը՝ 1500դրամ և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության 
համար,  եռամսյակը՝ 1500 դրամ:2011թ. համար նախատեսված  տեղական տուրքը 
երեք տնտեսավարող սուբյեկտներից ամբողջությամբ գանձվել է:  

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների 
պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և 
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տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ 
գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 

 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
դեկտեմբերի 03-ի թիվ 25 որոշմամբ, որոշումը ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն չի ուղարկվել. 

 2) 2009 թվականի մարտի 05-ի թիվ 8 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, սահմանված ժամկետում, որոշումը ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն չի ուղարկվել.  
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011 և 
2012թթ. համայնքի բյուջեները: Բյուջեները հաստատելու մասին որոշումների 3-րդ 
կետում հղում է կատարվում նույն որոշման 3-րդ և 4-րդ կետերին, իսկ 4-րդ կետ այդ 
իրավական ակտերում չկա. 

բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները: 07.10.2011թ. թիվ 11 որոշման մեջ կետերը համարակալված են 
ա, բ, գ տառերով, գ կետով սահմանվել է` հաստատել սույն որոշման  3-րդ 
և 4-րդ կետերով սահմանված բյուջետային հատկացումների ֆինանսավորվող 
ծախսերն ըստ առանձին ծրագրերի` համաձայն հատված թիվ 4-ի, հղում է 
կատարվել իրավական ակտում չսահմանված կետերի: Նույնը 17.01.2012թ. թիվ 2 
որոշման մեջ` հղում է կատարվել չսահմանված կետերին. 

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և 2011թ. և 2012թ. 1-ին եռամսյակի եռամսյակային հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը սահմանված ժամկետում ավագանու 
անդամներին չի ուղարկվել և ավագանու նստավայրում չի փակցվել. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները դատական կարգով չեն վիճարկվել. 
 8) 24.12.2010թ. թիվ 24 և 14.12.2011թ. թիվ 15 որոշումներով սահմանվել է 
համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, 14.12.2011թ. թիվ 15 որոշմամբ ուժը 
կորցրած չի ճանաչվել 24.12.2010թ. թիվ 24 որոշումը. 
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 9) համայնքային բյուջետային հիմնարկների, համայնքի մաuնակցությամբ 
առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների uտեղծման, 
վերակազմակերպման կամ լուծարման մաuին որոշմումներ չեն կայացվել. 
 10) 23.03.2010թ. թիվ 6-Ն, 14.12.2010թ. թիվ 22-Ն, 14.12.2010թ. թիվ 14-Ն 
որոշումներով uահմանվել են 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և 
վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները ուղարկվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն. 
 11) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ համայնքի uեփականություն 
համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու մաuին որոշման 
կայացում, դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերի և պայմանների, 
իuկ հրապարակային uակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գների 
հաuտատում. 
 ա. 22.03.2010թ. թիվ 7, 07.07.2010թ. թիվ 15 որոշումներով ավագանին 
համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող գույքը 
օտարել, որոշել է մեկնարկային գները, օտարման պայմանները. 
 բ. 22.03.2010թ. թիվ 8, 25.03.2011թ. թիվ 2, 14.04.2012թ. թիվ 4 որոշումներով 
ավագանին համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող 
հողերը oգտագործման տրամադրելու մաuին, հաստատել է դրանց 
վարձավճարների մեկնարկային գների չափերը և պայմանները, 
 գ. 11.11.2011թ. թիվ 12 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերը օտարել, հաստատել է 
օտարման պայմանները և մեկնարկային գները, 
 դ. 14.04.2012թ. թիվ 6 որոշմամբ քաղաքացու սեփականություն համարվող 
հողամասի վրա կառուցած` համայնքային սեփականություն համարվող բնակարանը 
և օժանդակ շինությունը նվիրատվությամբ տրվել է քաղաքացուն. 
 12) 24.12.2010թ. թիվ 25, 14.12.2011թ. թիվ 16 որոշումներով հաստատվել են 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաuտիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը. 
 13) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 14) 15.11.2010թ. թիվ 21, 09.11.2011թ. թիվ 13 որոշումներով հաստատվել են 
համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 15) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2010 և 2011թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 

16) 13.04.2011թ. թիվ 5-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության 
և խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

17) հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից քաղաքացիների ընդունելության կարգը. 
Համայնքի ավագանու որոշումների նախաբաններում հաճախ հղում չի 

կատարվել թե  որ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն են այդ որոշումները 
կայացվել: 

2012թ. ավագանու 3-րդ նիստի օրակարգում ընդգրկված է 2 հարց, սակայն 
քննարկվել է 3 հարց և ընդունվել է 3 որոշում: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
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 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել և համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5)համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oտարելու և օգտագործման տրամադրելու 
մաuին. 
 6) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 8) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 9) կազմակերպել է համայնքի բնակիչների հաշվառումը. 
  10) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 11) հաստատել է համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության պլանը, 
ստեղծել է արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց պատճառած վնասի գնահատման համայնքային 
հանձնաժողով. 
 12) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է, լրացված են 
գրանցամատյանի 1-8-րդ սյուները, չեն լրացված զինապարտների վերաբերյալ 
մնացած սյուների տվյալվերիը: 
  
  Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված 
է քաղաքացիների ընդունելության կարգը, ինչպես նաև  ավագանու որոշումները, 
2012թ. համար սահմանված տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և 
դրույքաչափերը: 
 Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 

  
 

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 
                                                                       

1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 44 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Կաթնաջրի գյուղապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 5 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 14.12.2011թ. N 16 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
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կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. Համայնքի ղեկավարի կողմից 1997թ. հունվարի 20-ին  հաստատվել է 
աշխատակազմի կանոնադրությունը: Կանոնադրությամբ նախատեսված մի շարք 
դրույթներ չեն համապատասխանում ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին: 
Այս առումով՝ անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատել 
աշխատակազմի նոր կանոնադրությունը: 

3. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 
      Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջները և համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, գյուղապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների հաշվառման մատյանները սկսել են 
վարել միայն 2010 թվականից, հաշվառման մատյաններում իրավական ակտերի 
վերաբերյալ գրառումները թերի են  լրացվել:  

Աշխատակազմում խախտվել է  գործավարության կարգը և 2010-2011թ.թ.-ին 
վարվել է համայնքի ղեկավարի կարգադրությունների 2 գիրք:  

4. Համայնքի  ղեկավարի 2012 թվականի մարտի 21-ի N 18 որոշմամբ 
հաստատվել են աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների նոր 
անձնագրերը և ուժը կորցրած է ճանաչվել  պաշտոնների անձնագրերի 
հաստատման վերաբերյալ նախկինում ընդունված որոշմումները: Հաստատված 
պաշտոնների անձնագրերում  հաշվի են առնվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 16.03.2012 թվականի     <<Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի մի շարք 
հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին>> թիվ 39-Ա հրամանից բխող 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերում փոփոխություններ 
կատարելու նպատակով համայնքի ղեկավարին ուղղված ՀՀ Լոռու մարզպետի 
20.03.2012 թվականի    N 101/107.3.1/1535-12 գրության պահանջները: 
  5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի մարտի 18-ին N 5 որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, սակայն հետագայում  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  
օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման 
հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
   Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 18-ի N 5 որոշումը: 

6. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
ընդհանուր առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 
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թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգին համապատասխան, սակայն 
աշխատակազմի քարտուղարի անձնական գործում չկա աշխատանքային գրքույկը, 
թերի է լրացված վերգիրը: 2-րդ կարգի մասնագետ Արփինե Եղշադյանի 
աշխատանքային գրքույկը թերի է լրացված, չկա լրացված վերգիրը, գործում չկա 
դատվածության բացակայության մասին ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված 
տեղեկանքը, լրացել է անձնագրի վավերականության ժամկետը: Դատվածության 
բացակայության մասին տեղեկանք չկա նաև 2-րդ կարգի մասնագետի 
ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնող Վիոլետա Վարդանյանի անձնական 
գործում: 
  7. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 

Համայնքի ղեկավարը խախտելով օրենքի պահանջները,  իր 02.04.2009թ. N 8 
որոշմամբ հաստատել է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը: 

Հետագայում՝ համայնքի ավագանու 25.03.2011թ. N 3 որոշմամբ հաստատվել է 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող 
ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմը և համայնքի 
ղեկավարը 25.03.2011թ. N 29-Ա որոշմամբ հաստատել է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը: 

8. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայող համարված համայնքների ղեկավարների 
աշխատակազմերի աշխատողներին համապատասխան դասային աստիճանները 
շնորհվում է «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
առաջին ատեստավորումից հետո: 
  Համայնքի  ղեկավարը 2008թ. նոյեմբերի 14-ի  առաջին ատեստավորումից 
հետո աշխատակազմի  առաջատար մասնագետ – հաշվապահ Մարինե 
Միքայելյանին  դասային աստիճան շնորհելու մասին իր 17.11.2008թ. N 35 որոշման 
մեջ Մարինե Միքայելյանի պաշտոնը նշել է  որպես առաջատար մասնագետ:  
Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոփոխություն 
կատարել  համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի  նոյեմբերի 17-ի N 35  որոշման մեջ:  

9. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 
 

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Կաթնաջուր համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Ա. Պապոյան 
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          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Կաթնաջուրի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------------ Հ. Թորոսյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                Կաթնաջուրի գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                      կազմի  առաջ. մասնագետ՝ հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ----------------------- Մ. Միքայելյան 
 
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ  թիվ 13 
06.06.2012թ.                                                                                      գ. Բովաձոր 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
հունիսի 4-ի թիվ 194 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս 
Բովաձորի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը: 

 Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Բովաձոր համայնքի 
ղեկավար Է. Մելիքսեթյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Ա. Մարգարյանը, 
աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝  Կ. Դավթյանը: 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ: Բյուջեի  

սեփական եկամուտների հավաքագրումը  2010թ.-ին  կատարվել է 98.8%-ով, 2011թ.-
ին՝ 95.9%-ով: 2012թ.-ի համար նախատեսված 3835.1 հազ. դրամ սեփական 
եկամուտներից ապրիլի 1-ի դրությամբ հավաքագրվել է 241.9 հազ. դրամ, որը 
կազմում է տարվա համար նախատեսված գումարի 6.3%-ով: Սեփական 
եկամուտներից մուտքերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 93.9 հազ. դրամով: 

  Հիմնականում թերակատարվել են պահուստային հողերի վարձավճարների 
գանձման ցուցանիշները: Իսկ բյուջեով նախատեսված տեղական տուրքերի և այլ 
եկամուտների գծով ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում մուտքեր չեն 
կատարվել: 2012թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ գանձումներ կատարվել են միայն հողի 
հարկի և գույքահարկի գծով:  

 
     Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 8123.9 8077.3 99.4 7909.5 7683.4 97.1 7935.1 1117.0 14.1
Հողի հարկ 2180.9 2454.9 112.6 2190.0 2533.1 115.7 2189.7 188.0 8.6 
Գույքահարկ 137.0 135.8 99.1 153.5 217.0 141.4 275.4 54.0 19.6 
Տեղական տուրք 60.0 - - 60.0 - - 90.0 - - 
Պահուստային հողերի 
և գույքի վարձավճար.

1586.0 1386.6 87.4 1586.0 1133.3 71.5 1220.0 - - 

Այլ մուտքեր 60.0 - - 60.0 - - 60.0 - - 
Ընդամենը սեփական
եկամուտներ 

4023.9 3977.3 98.8 4049.5 3883.4 95.9 3835.1 241.9 6.3

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

3500.0 3500.0 100.0 3500.0 3500.0 100.0 3500.0 875.0 25.0 

Անասնաբուժական  600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 
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ծառայություն 
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ 500.0 - -   
Վարչական բյուջեից  500.0 - -       
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8123.9 8077.3 99.4 7909.5 7683.4 97.1 7935.1 1117.0 14.1

            
           Օտարումներից մուտքերը կազմել են 2010թ.-ին՝ 227.9 հազ. դրամ (հող՝ 
36.0հազ. դրամ, այլ հիմնական միջոցներ՝ 191.9 հազ. դրամ), 2011թ.-ին՝  30.2 հազ. 
դրամ(հողի օտարում):   
            Դրամարկղային ծախսերը կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
                                                                                                                                                           (հազ. դրամ) 

Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 6161.0 6367.7 788.8
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 3802.3 4043.0 592.0
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ 774.9 770.5 114.8
Էներգետիկ  ծառայություններ 14.2  
Կապի ծառայություններ 294.0 238.6 16.0
Ներքին գործուղումներ 9.8 9.8 1.0
Տեղեկատվական ծառայություններ 20.8 23.0 35.0
Գրասենյակային նյութեր 150.0 150.0 
Տրանսպորտային նյութեր 150.0 150.0 
Սոցիալական օգնություններ 800.0 800.0 
Այլ ծախսեր 145.0 182.8 30.0
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր - - -
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6161.0 6367.7 788.8

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ աճել են 3.3%-ով, այդ 

թվում՝ աշխատավարձերը աճել են 6.3%-ով: 
Հաշվապահական հաշվառումը վարվում է թերություններով, գանձապահի 

հետ չի կնքվել պայմանագիր նյութական պատասխանատվության և իրեն 
հանձնված դրամական միջոցների պահպանման վերաբերյալ:  
 Համայնքի բյուջեի ծախսերի 75.8%-ը ուղղվել է աշխատավարձերի և 
պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների վճարմանը, 12%-ը վճարվել է 
սոցիալական օգնություններ: 
 Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում կատարվել է 300.0 հազ. դրամ 
գրասենյակային և 300.0 հազ. դրամ տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերման 
ծախսեր, սակայն գնված նյութերի ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը  
լրացվում են թերություններով:     
 Աշխատավարձերը հաշվարկվել են բյուջեով նախատեսված 
դրույքաչափերով: Սակայն տրամադրվող արձակուրդի օրերը և արձակուրդային 
գումարները հաշվարկվել են ոչ սահմանված կարգով: Համաձայն 
կարգադրությունների աշխատողներին տրամադրվել են արձակուրդներ 20 
աշխատանքային օր և լրացուցիչ 4 օրացուցային օր: Համաձայն ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 2010թ. օգոստոսից արձակուրդները տրամադրվում են 
աշխատանքային օրերով, ուստի կարգադրության մեջ օրացուցային բառը պետք է 
փոխարինվի աշխատանքային բառով: Հաշվարկները կատարվել են 
աշխատանքային օրերի համար սահմանված 21.0 գործակցով: Նշված դեպքում 4 
օրացուցային օրերի մեջ մտցվում է նաև շաբաթ և կիրակի օրերը, ինչի հետևանքով 
աշխատողները արձակուրդից վերադառնում են նախատեսված ժամկետից շուտ, 
ինչը բերում է լրացուցիչ աշխատավարձերի վճարման:  
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 Արձակուրդային գումարների հաշվարկները նույնպես կատարվել է ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի պահանջներին ոչ համապատասխան՝ 
միջին աշխատավարձերի հաշվարկման ժամանակ եկամուտների մեջ չեն մտցվել 
տրված պարգևատրման գումարները: Միջին աշխատավարձի սխալ հաշվարկելու 
հետևանքով 2010թ.-ին պակաս է հաշվարկվել Է. Մելիքսեթյանին՝ 556 դրամ, Մ. 
Վարդանյանին՝ 392 դրամ,  Կ. Դավթյանին՝ 213 դրամ և Ա. Մարգարյանին՝  69 
դրամ: 
 2010թ. արձակուրդային օրերի սխալ հաշվարկման պատճառով (տոն օրը 
մտցվել է արձակուրդային օրերի մեջ)  Ա. Մարգարյանին ավելի է վճարվել   1513 
դրամ, Կ. Դավթյանին՝ 2143 դրամ:  
 Անաշխատունակության նպաստերից եկամտահարկի պահումները 
կատարվել են ոչ սահմանված կարգով, կամ պակաս է պահվել և փոխանցվել 
պետական բյուջե 1527 դրամ եկամտահարկ: 
 Սոցիալական օգնությունների տրամադրման ժամանակ առանձին դեպքերում 
բացակայում են քաղաքացիների կողմից տրվող դիմումները:  
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Համայնքի տարածքում գործում է մեկ մթերային խանութ: Տեղական տուրք է 
սահմանվել ալկահոլային խմիչքների վաճառքի և ծխախոտի վաճառքի 
թույլտվության համար եռամսյակը՝ 2500 դրամ, որով խախտել է «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 9-ի 4-րդ կետի 1-ի և 2-րդ 
ենթակետերի պահանջները՝ ըստ որի տեղական տորքերը պետք է սահմանվեին 
ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար առանձին, իսկ ծխախոտի 
վաճառքի թույլտվության համար՝ առանձին: 2011թ-ի և 2012թ. առաջին կիսամյակում  
նախատեսված  15.0 հազ. դրամ տեղական տուրքը  տնտեսավարող սուբյեկտը 
մինչև  ստուգման օրը համապատասխան թույլտվություն ստանալու համար չէր 
մուծել, սակայն  մեր միջամտությունից հետո ստուգման ընթացքում այն 
ամբողջությամբ գանձվել է:   

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել 
համապատասխան հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի 
ղեկավարը իրավասու  է  առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և 
անօրինական գործունեության համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ 
կառավարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն 
ներկայացվել թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության 
ձևեր: 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համայնքի ավագանու որոշումները համարակալված են ըստ նիստերի 
արձանագրությունների համարների, այն դեպքերում երբ նիստի ընթացքում 
քննարկվել են մի քանի հարցեր, այդ հարցերի վերաբերյալ որոշումները գրված են 
նույն համարով որոշման տարբեր կետերով, ինչը չի համապատասխանում 
Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին: 

1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
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հոկտեմբերի 24-ի թիվ 13 որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն, կանոնադրությունը փակցված չէ ավագանու նստավայրում 
(գյուղապետարանում). 
 2) 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 3 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011, 2012թթ. 
համայնքի բյուջեները. 

բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները, 

գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և  2011թ. 2-րդ եռամսյակի եռամսյակային հաղորդումները, չեն 
ներկայացվել 2011թ. 1-ին և 3-րդ, 2012թ. 1-ին եռամսյակների եռամսյակային 
հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում, չեն 
փակցվում   ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 
 8) համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշվել է աշխատակազմի 
աշխատակիցվերի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին որոշմամբ. 
 9) uահմանվել են 2011 և 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և վճարների 
տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները չեն ուղարկվել ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն և չեն համապատասխանում Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջներին. 
 10) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացրել համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու հաստատել է 
դրա վարձավճարի գնի չափը և պայմանները. 
  23.08.2010թ. թիվ 9 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողը առանց մրցույթի վարձակալության 
իրավունքով 25 տարի ժամկետով տրամադրել ընդերք օգտագործման նպատակով. 

11) 21.12.2010թ. թիվ 16, 06.12.2011թ. թիվ 17 որոշումներով հաստատվել են 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաuտիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: 
 17) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 

19) ավագանու որոշումով հաստատվել է 2010թ. դրությամբ համայնքի 
հողային հաշվեկշիռը, չի հաստատվել 2011թ. հողային հաշվեկշիռը. 

20) 13.04.2011թ. թիվ 4 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 
խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 
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21) 18.02.2010թ. թիվ 3 որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, գյուղապետարանում փակցված չէ 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

Ստուգման պահին ավագանու վերջին նիստը կայացել է 2012 թվականի 
հունվարի 20-ին, այսինքն չի ապահովում Տեղական ինքնակառավարման մասին 
ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջը: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 

2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ`  
համայնքի uեփականություն համարվող գույքն օգտագործելու տրամադրելու մաuին. 
 7) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 8) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է, սակայն 
վարվում է թերություններով` զինապարտների վերաբերյալ գրառումները 
կատարված են ըստ այբբենական հերթականության, այլ ոչ թե ըստ ծննդյան 
տարեթվերի և այբբենական հերթականության: 

Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին չեն 
փակցված ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները, տեղական տուրքերի և 
վճարների տեսակները և դրույքաչափերը: 

Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: Մատյանները 
2010թ.-ից չեն լրացվում: 

                                                     
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 16-ի         N 197-Ա հրամանի N 17 հավելվածով հաստատված 
(հետագայում կատարված փոփոխություններով) Բովաձորի գյուղապետարանի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի 
համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 2 -ն են: 

 Համայնքի ավագանու 06.12.2011թ. N 17 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
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կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 
      Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվելէ ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջների կատարումը և համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու և գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ չի վարվում: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-
ի  << Հասարակությանն իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական 
ակտերի հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշմամբ 
սահմանված   կարգով վարել իրավական ակտերի հաշվառման  մատյանները: 

3. Համայնքի  ղեկավարը 2007 թվականին խախտելով  <<Համայնքային 
ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքը չի հաստատել աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոնների անձնագրերը, սակայն աշխատակազմի քարտուղարի 
անձնական գործում կա իբր 2007 թվականի փետրվարի 2-ի N 3 որոշմամբ 
հաստատված պաշտոնի անձնագիր, իրականում համայնքի  ղեկավարը N 3 
որոշմամբ  աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերը 
չի հաստատել: 
    Հետագայում ևս,  համայնքի  ղեկավարը խախտելով  <<Համայնքային 
ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքը՝ 2009 թվականի ապրիլի 21-ի N 6 որոշմամբ 
(համաձայն N N 1,2 հավելվածների ) իբր հաստատել է պաշտոնների անձնագրերը և 
ուժը կորցրած է ճանաչել իբր  պաշտոնների անձնագրերի հաստատման մասին 
նախկինում իր ընդունած որոշումը: Թե, որ որոշումն  է ուժը կորցրած է ճանաչել 
համայնքի  ղեկավարը անհասկանալի է, քանի որ, չի նշված որոշման համարը, 
ընդունման տարին, օրը, ամիսը: 

Վերը նշված որոշմանը կից  N N 1,2 հավելվածները, ինչպես նաև  
քարտուղարի պաշտոնի անձնագրի հաստատման մասին 2010 թվականի ապրիլի 
23-ի  N 6 որոշման հավելվածը աշխատակազմում չկային,   այսինքն` կարելի է 
փաստել, որ աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անձնագրերը իրականում չեն հաստատվել: 
 Համայնքի ղեկավարը 2010 թվականի ապրիլի 23-ի  N 6 , ապա 2011 թվականի 
ապրիլի 11-ի  N 4 որոշումներով  հաստատել է աշխատակազմի քարտուղարի 
պաշտոնի նոր անձնագրերը, իսկ 2012թվականի ապրիլի 1-ի  N 4 որոշմամբ 
հաստատել է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների նոր 
անձնագրերը և ուժը կորցրած է ճանաչել պաշտոնների անձնագրերի հաստատման 
վերաբերյալ նախկինում ընդունված բոլոր որոշումները: 

4. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի խախտմամբ, մասնավորապես` 
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չեն կատարվել կարգի 6-րդ կետի, 7-րդ կետի «բ», «գ»,  «դ», «ե», «զ», «ը», «ժ»,  
«ժա», «ժբ», «ժգ», «ժէ», «ժը», «իա» և «իդ»   ենթակետերի, ինչպես նաև 8-րդ,9-րդ, 
10-րդ, 11-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ կետերի և 15-րդ կետի «ե», «է» ենթակետերի  
պահանջները, առանձին դեպքերում թերի են կատարվել կատարվել կարգի 7-րդ 
կետի  «իա», «իբ»     ենթակետերի պահանջները: 

Աշխատակազմի քարտուղար  Արմեն Մարգարյանի անձնագրի 
վավերականության ժամկետը լրացել է 2011թ.-ին, սակայն անձնական գործում չկար 
նոր անձնագրի կամ հին անձնագրի (վավերականության ժամկետի երկարացման 
մասին նշումով) պատճենը: 
     Այս առումով` անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը 
համապատասխանեցնելու ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 
նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի  N 20-Ն հրամանով սահմանված` 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի պահանջներին: 

5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 
    Համայնքի ղեկավարը 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 19 կարգադրությամբ 
հաստատել է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների  կազմը, սակայն մինչև վարչական վերահսկողության 
անցկացման օրը համայնքի ղեկավարը ուժը կորցրած չէր ճանաչել իր այս 
կարգադրությունը: 

Համայնքի ավագանին իր 21.04.2009թ. N 6 որոշմամբ հաստատել է 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող 
ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմերը:  

2009 թվականի ապրիլի 21-ի N 4 որոշմամբ , ապա անբացատրելի 
պատճառով նաև նույն օրվա N 10 որոշմամբ համայնքի ղեկավարը հաստատել է 
համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների  
կազմը և ուժը կորցրած է ճանաչել իբր նախկինում մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմի հաստատման մասին իր ընդունած որոշումը: Թե, որ 
որոշումն  է ուժը կորցրած է ճանաչել համայնքի  ղեկավարը անհասկանալի է, քանի 
որ, չի նշված որոշման համարը, ընդունման տարին, օրը, ամիսը: 

Հետագայում՝ համայնքի ղեկավարը 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 8 
որոշմամբ հաստատել է համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների  կազմը և ուժը կորցրած է ճանաչել 2009 
թվականի ապրիլի 21-ի N 10 որոշումը, համայնքի ղեկավարը իր այս որոշմամբ 
խախտելով  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջները և 
անտեսելով համայնքի ավագանու 21.04.2009թ. N 6 որոշումը հանձնաժողովների  
կազմում չի ընդգրկել ավագանու անդամ Խաչատուր Պարանյանին: 
       Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է  համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ 
ուժը կորցրած ճանաչել 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 19 կարգադրությունը, 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը հաստատելու մասին 
համայնքի ղեկավարի նախկինում ընդունված բոլոր որոշումները և  օրենքով 
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սահմանված կարգով հաստատել աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը: 

6. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 
       ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը:  
            Համայնքի ղեկավարը խախտելով գործող օրենսդրության պահաջները 
մինչև 2009թվականը չի հաստատել մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովի աշխատակարգերը, ապա 21.04.2009թ. N 5 որոշմամբ հաստատել է 
աշխատակարգերը, սակայն հետագայում ոչ մի անգամ չի հրավիրել  
հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և հանձնաժողովը իր կազմից չի ընտրել 
նախագահի տեղակալ : 

 Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է համայնքային ծառայության մրցութային 
և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմի հաստատումից  հետո 20-օրյա 
ժամկետում հրավիրել հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և ընտրել 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ: 

7. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  

Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է   ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի     N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  2009 թվականի ապրիլի 21-ի N 9 
որոշմամբ իբր հաստատել է աշխատանքային կարգապահական ներքին 
կանոնակարգ, սակայն իրականում թե ինչ է հաստատվել պարզ չէ, քանի որ 
աշխատակազմում չկար որոշման հավելված հանդիսացող աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգը: 

Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով ուժը կորցրած 
ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2009 թվականի ապրիլի 21-ի N 9 որոշումը, 
հաստատել  աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը և 
ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին կարգապահական կանոնակարգը 
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աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ իրազեկումն ապահովելու 
ուղղությամբ: 
  8. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի 16-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերում պետք է վարվի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած 
քաղաքացիների տվյալների գրառման համարակալված մատյան, ինչը 
աշխատակազմում բացակայում էր: 
   Աշխատակազմում չի վարվում նաև համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերի հաշվառման մատյաններ: 
          Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել 
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին 
մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման, համայնքային 
ծառայողների վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերի հաշվառման համարակալված մատյաններ   և սահմանված   
կարգով վարել հաշվառման  մատյանները: 

9.<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 26-
րդ համաձայն համայնքի ավագանին է հաստատում աշխատակազմի  և 
բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: 

 Սակայն համայնքի ղեկավարը իր 20.01.2009թ. N 2 , 14.12.2009թ. N 14, 
06.12.2011թ.     N 14 որոշումներով  խախտելով օրենքի պահանջը՝  համայնքի 
ավագանու որոշմամբ   հաստատված   աշխատակազմի  և բյուջետային 
հիմնարկների աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը հաստատելու մասին  որոշումներից հետո նաև ինքն է հաստատել 
աշխատակազմի  և բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը, բացի այդ իր 06.12.2011թ.  N 14 
որոշմամբ նաև ուժը կորցրած է ճանաչել ավագանու 21.12.2010թ.   N 16 որոշումը:  

Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չեղյալ 
ճանաչել համայնքի ղեկավարի վերոնշյալ բոլոր որոշումները: 

10. <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 9-րդ կետի և <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 31-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն համայնքային ծառայողների (բացառությամբ` 
գլխավոր խմբի և առաջատար պաշտոնների առաջին ենթախմբի պաշտոններ 
զբաղեցնող համայնքային ծառայողների)  նկատմամբ խրախուսման միջոցներ 
կիրառելու իրավասություն ունի նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 
ունեցող պաշտոնատար անձը` այս դեպքերում աշխատակազմի քարտուղարը: 
         Սակայն համայնքի ղեկավարը խախտելով վերոնշյալ օրենքների 
պահանջները              25.12.2010թ. N 18, 26.12.2011թ. N 16 կարգադրություններով 
աշխատակազմի կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային ծառայողին՝ 
առաջատար մասնագետ-հաշվապահի   նկատմամբ ինքն է կիրառել  խրախուսման 
միջոց`  նրան հատկացնելով միանվագ դրամական պարգևատրումներ:  

Իր հերթին աշխատակազմի քարտուղարը վերազանցելով իր լիազորությունները իր 
26.12.2011թ. N 3 հրամանով դրամական պարգևատրում է տվել իրեն և համայնքի 
ղեկավարին: 



 66

11. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` 
յուրաքանչյուր աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը 
և համայնքային ծառայության յուրաքանչյուր խմբում և ենթախմբում ընդգրկվող 
պաշտոնների անվանացանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

Բովաձորի գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկը հաստատվել է ՀՀ տարածքային  կառավարման  նախարարի  
2006  թվականի  նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 17 հավելվածով : 

Այս առումով` պետք է նշել, որ. համայնքի ղեկավարը 2006 թվականին   N 9 (որոշման 
օրը, ամիսը նշված չէ ) որոշմամբ հաստատել է Բովաձորի գյուղական համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը.  

Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է չեղյալ ճանաչել համայնքի ղեկավարի վերը 
նշված որոշումը: 
 12. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական 
հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին»  N 
02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական ուղեցույցի «Կադրային գործի 
վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի վարման այլ գործընթացներում 
թերություններ չեն: 

13. Արձանագրված խախտումների հիմնական  պատճառը աշխատակազմի 
քարտուղարի կողմից տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության 
օրենսդրական դաշտին չտիրապետելն է, ինչպես նաև ծառայողական 
պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարումը, ուստի << Համայնքային ծառայության 
մասին >> ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի  1-ին մասի համաձայն՝  նրա նկատմամբ պետք է 
կիրառել կարգապահական տույժ : 

 
           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
 

  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Բովաձոր համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Է. Մելիքսեթյան 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Բովաձորի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------------ Ա. Մարգարյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                Բովաձորի գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                      կազմի  առաջ. մասնագետ՝ հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ----------------------- Կ. Դավթյան 
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 



 67

Ակտ  թիվ 14 
08.06.2012թ.                                                                                   գ. Ամրակից 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
հունիսի 4-ի թիվ 195 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս 
Ամրակիցի գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Ամրակից համայնքի 
ղեկավար Ա. Ներկարարյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Կ. Գրիգորյանը, 
աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝ Ռ. Խարազյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 
հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  91.5%,  2011թ.-ին՝ 79.3%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 6069.7 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 1000.0 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 16.5%: 2010-2011թթ.-ին թերակատարվել են հողի հարկի, 
պահուստային հողերի վարձավճարների և տեղական տուրքերի  գանձման 
ցուցանիշները: 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ սեփական եկամուտների  կատարման 
տոկոսը նվազել է, նվազել է նաև  հավաքագրված գումարը՝  532.4 հազ. դրամով:   

 
 

Բյուջեի եկամուտներ 2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 11350.9 10665.3 94.0 11794.0 9931.4 84.2 9671.0 1750.3 18.1
Հողի հարկ 6025.1 5459.3 90.6 6642.7 4778.4 71.9 4281.7 572.3 13.4 
Գույքահարկ 180.0 180.2 100.1 180.0 242.0 134.4 198.0 132.1 66.7 
Տեղական տուրք 347.0 339.5 97.8 307.0 151.0 49.1 107.0 39.0 36.4 
Պահուստային հողերի 
վարձավճար. 

1373.0 1274.0 92.8 1373.0 1317.7 96.0 1223.0 196.6 16.1 

Այլ մուտքեր 183.0 169.5 92.6 190.0 401.0 211.0 260.0 60.0 23.1 
Ընդամենը սեփական
եկամուտ. 

8108.1 7422.5 91.5 8692.7 6890.1 79.3 6069.7 1000.0 16.5

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

2642.8 2642.8 100.0 2741.3 2741.3 100.0 3001.3 750.3 25.0 
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Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ    
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11350.9 10665.3 94.0 11794.0 9931.4 84.2 9671.0 1750.3 18.1

 
2010թ. աճուրդային կարգով օտարվել է Արմինե Ղարաջյանին՝ 0.104 հեկտար 

հող՝ 179400 դրամ արժեքով, ուղղակի վաճառքով  Ա. Մեսրոպյանին՝ 139680 դրամ 
/հողի կադաստրային արժեք, համաձայն Հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ի 
կետի 1-ին ենթակետի/: 
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 2010թ 2011թ 01.04.2012թ
 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 10664.8 9850.1 1480.2
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 7267.9 6135.4 948.9 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1647.9 1354.0 208.7 
Էներգետիկ  ծառայություններ 158.9 159.7 84.2 
Այլ կոմունալ ծառայություններ 15.0   
Կապի ծառայություններ 38.9   
Համակարգչային ծառայություններ 35.0 35.0  
Տեղեկատվական ծառայություններ 27.8 20.8 20.8 
Մասնագիտական ծառայություններ 80.0 30.0  
Գրասենյակային նյութեր 398.5 348.8 46.8 
Տրանսպորտային նյութեր 349.7 350.0 50.0 
Կենցաղային և հանրային սնունդ 193.2 102.6  
Դրամաշնորհներ(մանկապարտեզ)  1033.8 120.8 
Սոցիալական օգնություններ 407.0 200.0  
Այլ ծախսեր 45.0 80.0  
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 250.0 200.0 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  200.0  
Վարչական  սարքավորումներ 250.0   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10914.8 10050.1 1480.2

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 7.9%-ով, 

այդ թվում՝ ընթացիկ ծախսեր նվազել են 7.6%-ով, ոչ ֆինանսական ակտիվների 
գծով ծախսեր (կապիտալ)՝ 20.0%-ով: 

Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում ծախսերի 78.2%-ը ուղղվել է 
աշխատավարձերի և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
վճարմանը:  

 Հաշվապահական հաշվառումը վարվում է թերություններով, կատարված 
ֆինանսական գործառույթներին հաշվային պլանին համապատասխան 
հաշվապահական ձևակերպումներ  չեն տրվել:   

Գանձապահի հետ չի կնքվել պայմանագիր նյութական 
պատասխանատվության և իրեն հանձնված դրամական միջոցների պահպանման 
վերաբերյալ:  

Միջին աշխատավարձի սխալ հաշվարկելու հետևանքով 2010թ. ավելի է 
հաշվարկվել արձակուրդային՝ Ա. Ճշմարիտյանին՝ 388 դրամ, պակաս՝ Կ. 
Գրիգորյանին՝ 2369 դրամ, Ռ. Խարազյանին՝ 4953 դրամ: 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Համայնքի տարածքում գործում են երեք մթերային խանութներ, մեկ  

գազալցակայան, մեկ հասարարական սննդի օբյեկտ, որոնց համար   2011թ. և 2012թ.  
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տեղական  տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար 
եռամսյակը՝ 3000դրամ և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության 
համար  եռամսյակը՝ 3000 դրամ, գազի վաճառքի թույլտվության համար ընթացիկ 
տարվա  համար՝ 200000 դրամ: 2010-2011թթ. համար նախատեսված  տեղական 
տուրքը երեք տնտեսավարող սուբյեկտներից և  գազալցակայանից ամբողջությամբ 
գանձվել է, իսկ հասարակական սննդի օբյետից տարիներ շարունակ չի գանձվել և 
վարում է անօրինական գործունեություն:  

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների 
պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և 
տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ 
գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 
 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. նոյեմբերի 
25-ի թիվ 21 որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել  ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն, կանոնադրությունը փակցված է ավագանու նստավայրում 
(գյուղապետարանում). 

 2) 2008 թվականի դեկտեմբերի 08-ի թիվ 22 որոշմամբ հաստատել է 
համայնքի զարգացման ծրագիրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 

 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2010, 2011, 
2012թթ. համայնքի բյուջեները. 

          բ/հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները, 

         գ/ հաստատել է բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվությունները. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 

համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և 2011թ. և 2012թ. 1-ին եռամսյակի եռամսյակային հաղորդումները. 

 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 

 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում, 
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սակայն փակցվում են  ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի 
ցուցատախտակին. 

 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 

 8) 15.12.2010թ. թիվ 21 և 12.12.2011թ. թիվ 23 որոշումներով որոշվել է համայնքի 
ղեկավարի վարձատրության չափը. 

 9) 18.08.2011թ. թիվ 10 որոշմամբ համայնքային ենթակայության 
մանկապարտեզը վերակազմակերպել է ՀՀ Լոռու մարզի Ամրակից համայնքի 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության և հաստատվել է կազմակերպության կանոնադրությունը. 

 10) 18.08.2011թ. թիվ 10 որոշման 6-րդ կետով համայնքի ավագանին 
համաձայնություն է տվել ՀՀ Լոռու մարզի  Ամրակից համայնքի 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում 
նշանակել համայնքի ղեկավարի ներկայացրած թեկնածուին. 

 11) uահմանվել են 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և 
վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները ուղարկվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն: 

 12) սահմանվել են 2011, 2012 թվականների համար համայնքի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարներների չափերը, 
որոշումները ուղարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 

 13) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացրել համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oգտագործման տրամադրելու և oտարելու 
մաuին, հաստատել է դրանց վարձավճարների և oտարման գների չափերը և 
պայմանները. 

 ա/ 04.03.2010թ. թիվ 5 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերը օտարել, հաստատել է 
օտարման պայմանները, մեկնարկային գները. 

 բ/ 12.11.2010թ. թիվ 14 և 12.11.2011թ. թիվ 15 որոշումներով ավագանին 
համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող 
բնակարանները անհատույց, սեփականության իրավունքով հատկացնել համայնքի 
բնակիչներին. 

 գ/ 15.12.2010թ. թիվ 24 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող քոթեջը ուղղակի վաճառել, որոշել է 
օտարման արժեքը. 

 դ/ 16.12.2010թ. թիվ 26 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
քոթեջների համայնքային սեփականություն համարվող սպասարկման տարածքները 
ուղղակի օտարել, սահմանել է օտարման արժեքը. 

 ե/ 19.01.2011թ. թիվ 1 որոշմամաբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
քաղաքացու սեփականություն համարվող քոթեջի համայնքային սեփականություն 
համարվող սպասարկման տարածքները անհատույց տրամադրել քաղաքացուն. 

 21.03.2011թ. թիվ 6 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողերը վարձակալությամբ 
օգտագործման տրամադրելու, հաստատել է վարձավճարների մեկնարկային 
արժեքը. 

 14) 15.12.2010թ. թիվ 22, 12.12.2011թ. թիվ 22, 13.04.2012թ. թիվ 4 որոշումներով 
հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի և համայնքային ոչ 
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առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաuտիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: 

 17) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 

ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 19) ավագանու որոշումներով չի հաստատվել 2010 և 2011թթ. դրությամբ 

համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 
20) 13.04.2011թ. թիվ 10 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 

խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 
21) 17.02.2010թ. թիվ 4 որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 

քաղաքացիների ընդունելության կարգը, գյուղապետարանում փակցված է 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

Երկու անգամ չի ապահովել Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջը` 2010 թվականին 6-րդ նիստը կայացել է 
13.04.2010թ.-ին, 7-րդը` 09.07.2010թ.-ին, 2011թվականին 1-ին նիստը կայացել է` 
12.01.2011թ.-ին, 2-րդը` 13.04.2011թ.: 

21.12.2010թ. թիվ 28 որոշմամբ ավագանու անդամ Գալինա Աղաջանովայի 
լիազորույթունները վաղաժամկետ դադարեցվել են ՀՀ քաղաքացիությունը 
կորցնելու հիմքով: Այս դեպքերում համայնքի ավագանին պետք է կազմեր 
արձանագրություն այլ ոչ թե ընդուներ որոշում: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 

 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում փակցվել են. 

 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 

 4) աշխատակազմի և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և պաշտոնային 
դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են ավագանու 
հաuտատմանը. 

 5) համայնքային բյուջետային կազմակերպության համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություն վերակազմավորման մաuին որոշման նախագիծը 
ներկայացրել է ավագանու հաuտատմանը. 

 6) համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն օգտագործելու տրամադրելու և oտարելու 
մաuին. 

 7) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 8) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 

կարգադրություններ. 
 9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 

կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
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 10) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է: 
 
  Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված 

են ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները, փակցված են տեղական 
տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը: 

 Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 
                                                    

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 
 

   1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 5 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Ամրակիցի գյուղապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 3 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 12.12.2011թ. N 22 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  
       2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի <<Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն՝ իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 
      Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջները և համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, գյուղապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների հաշվառման մատյանները սկսել են 
վարել միայն 2009 թվականից:  
     3. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
ընդհանուր առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգին համապատասխան, սակայն 
թերի են լրացված աշխատանքային գրքույկները, վերգիրները: Համայնքային 
ծառայողների տվյալների փոփոխությունների դեպքերոմ նոր  անձնական 
թերթիկները (Ձև N 2) չեն լրացվել: Անձնական գործերում չկա համայնքային 
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ծառայողների ատեստավորում անցնելու մասին ատեստավորման թերթիկի և 
ատեստավորման հանձնաժողովի որոշման պատճենները: 
    4. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն՝ համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 
     Համայնքի ավագանին իր 05.02.2009թ. N 11 որոշմամբ հաստատել է 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող 
ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմերը և համայնքի 
ղեկավարը 09.02.2009թ. N3 որոշմամբ հաստատել է մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմը: 
      Հետագայում՝ համայնքի ավագանու 13.06.2011թ. N11 որոշմամբ հաստատվել է 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող 
ավագանու անդամների քանակական և անհատական նոր կազմը, սակայն 
ավագանին ուժը կորցրած չի ճանաչել 05.02.2009թ.-ին իր կայացրած N 11 որոշումը: 
Համայնքի ղեկավարը 20.06.2011թ. N 29 որոշմամբ հաստատել է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների նոր կազմը: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել  ավագանու 05.02.2009թ.-ի N 11 որոշումը: 
     5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն` համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 

   ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի     29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը: 
     Դատելով համայնքի  ղեկավարի  2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N27 և 
2008 թվականի դեկտեմբերի 25 -ի N 47 որոշումներից կարելի է եզրակացնել, որ 
պետք է հաստատված լինեին համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը, սակայն իրականում վերը 
նշված  որոշումների հավելված հանդիսացող աշխատակարգերը աշխատակազմում 
չկար, այսինքն` կարելի է փաստել, որ մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովի աշխատակարգերը իրականում չեն հաստատվել: 
    Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատել մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը 
(ուժը կորցրած ճանաչելով մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 
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աշխատակարգերին վերաբերող համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 
25 -ի N  47 որոշումը), որից հետո  հրավիրել հանձնաժողովի աշխատակարգային 
նիստ, հանձնաժողովի անդամների հետ քննարկել աշխատակարգերը և ընտրել 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ: 
    6. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  
     Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  «Համայնքային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի, ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 
թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան 
06.09.2010թ. N16 որոշմամբ հաստատել է  աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնակարգը, սակայն աշխատակազմի աշխատակիցները 
կանոնակարգին պատշաճ չեն իրազեկվել: 
    Այս առումով՝ անհրաժեշտ է՝ ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին 
կարգապահական կանոնակարգը աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ 
իրազեկումն ապահովելու ուղղությամբ: 
     7. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 13-Ն հրամանով հաստատված 
կարգի համաձայն՝ թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի 
հաղթող մասնակցի  համայնքային ծառայության պաշտոնում նշանակումը 
ձևակերպվում է համապատասխան վարչական ակտով: 
       2009 թվականի սեպտեմբերի 30-ին աշխատակազմի քարտուղարի թափուր 
պաշտոնի համար անցկացված մրցույթի հաղթող Կարինե Գրիգորյանին համայնքի 
ղեկավարը նշանակել է աշխատակազմի քարտուղար իր 01.10.2009թ. N 16 որոշմամբ 
և նույն օրվա N 1 կարգադրությամբ: 
    Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել  01.10.2009թ. N 1 կարգադրությունը: 
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     8. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 30.01.2012թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող 
վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական ուղեցույցը 
հաստատելու մասին»   N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված մեթոդական 
ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված կադրային գործի 
վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

 
           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 

  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Ամրակից համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Ա. Ներկարարյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Ամրակիցի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------------ Կ. Գրիգորյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                Ամրակիցի գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                      կազմի  առաջ. մասնագետ՝ հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ----------------------- Ռ. Խարազյան 
 
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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 Ակտ  թիվ 15 

15.06.2012թ.                                                                                   գ. Գյուլագարակ 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
հունիսի 14-ի թիվ 217 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս,  ֆինանսական 
և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս Գյուլագարակի գյուղապետարանում 
կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 
2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Գյուլագարակ համայնքի 
ղեկավար Ա. Գրիգորյանը, աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝  
Ս. Մարիկյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 

հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  64.5%,  2011թ.-ին՝ 52.0%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 11012.7 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 1316.1 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 12%-ը: 2010-2011թթ.-ին թերակատարվել են բոլոր տեսակի 
սեփական եկամուտների գծով  գանձման ցուցանիշները: 2011թ.-ին 2010թ. 
նկատմամբ սեփական եկամուտների  կատարման տոկոսը նվազել է, նվազել է նաև  
հավաքագրված գումարը՝ 1111.1 հազ. դրամով:  

 
 

Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 30119.2 26327.0 87.4 30398.0 24996.8 82.2 32511.0 6540.7 20.1
Հողի հարկ 8635.8 5448.0 63.1 8890.0 4248.3 47.8 8501.0 814.0 9.6 
Գույքահարկ 958.5 838.0 87.4 1121.2 1247.9 111.3 1552.1 452.3 29.1 
Տեղական տուրք 170.0 30.0 17.6 170.0 - - 20.0 - - 
Պահուստային 
հողերի  վարձավճար.

874.6 211.1 24.1 889.6 256.0 28.8 879.6 49.8 5.7 

Այլ մուտքեր 54.0 373.6 691.8 60.0 37.4 62.3 60.0 - - 
Ընդամենը 
սեփական եկամուտ.

10692.9 6900.7 64.5 11130.8 5789.6 52.0 11012.7 1316.1 12.0

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

18226.3 18226.3 100.0 18907.2 18907.2 100.0 20898.3 5224.6 25.0 
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Անասնաբուժական  
ծառայություն 

1200.0 1200.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ 
ԲՅՈՒՋԵ 

7255.0 7255.0 100.0 4250.0 2969.4 69.9 2400.0 - -

Վարչական բյուջեից  7255.0 7255.0 100.0 4250.0 2969.4 69.9 2400.0 - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30119.2 26327.0 87.4 30398.0 24996.8 82.2 32511.0 6540.7 20.1

 
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 18991.4 21505.6 2672.7
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 7584.9 6345.0 1447.5 
Պարգևատրումներ և դրամական խրախուսումներ  447.5  
Սոցիալական ապահովության վճարներ 1643.2 1381.3 309.1 
Էներգետիկ  ծառայություններ 40.0 50.0 30.0 
Կապի ծառայություններ 1224.3 2456.6 251.3 
Ապահովագրական  ծախսեր  46.0  
Կառավարչական ծառայություններ  120.0  
Տեղեկատվական ծառայություններ 16.0  34.8 
Ընթացիկ նորոգումներ 800.0   
Գրասենյակային նյութեր 500.0 500.0  
Տրանսպորտային նյութեր 1375.0 1200.0 350.0 
Կենցաղային և հանրային սնունդ 300.0 500.0  
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր 1288.0 4113.8  
Դրամաշնորհներ  100.0  
Սոցիալական օգնություններ 2880.0 2680.0  
Այլ ծախսեր 1340.0 1565.4 250.0 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 8805.0 2975.0 -
Շենք և շինությունների կառուցում 4000.0 2350.0  
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 3525.0   
Վարչական  սարքավորումներ 1280.0 625.0  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 27796.4 24480.6 2672.7

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 11.9%-ով, 

այդ թվում՝ ընթացիկ ծախսեր ավելացել են 13.2%-ով, ոչ ֆինանսական ակտիվների 
գծով ծախսեր (կապիտալ) նվազել են 66.2%-ով: 

Հաշվապահական հաշվառման և դրամարկղային գործառնությունների 
վարման վերաբերյալ: Հաշվապահական հաշվառումը  չի կազմակերպվել և 
վարվել Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի և այն կարգավորող  
իրավական ակտերի դրույթներին ու պահանջներին համապատասխան,  չի տարվել 
մեմորիալ-օրդերային եղանակով, կատարված ֆինանսական գործառույթներին 
հաշվային պլանին համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումներ  չեն 
տրվել:   

Հողի հարկի և գույքահարկի գանձումները  կատարվում է գյուղապետարանի 
աշխատակազմի կողմից: Օգտագործված անդորրագրերի և գանձված ու մուծված 
գումարների նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է ոչ սահմանված կարգով: 
Խախտվել է ՀՀ կառավարության 29.05.2003թ.-ի թիվ 750-Ն որոշման պահանջները, 
որը հստակ սահմանում է անդորրագրերի հաշվառման, գումարների գանձման և 
մուծման գործընթացները:  

Գանձված գումարները  որոշ դեպքերում բանկ են մուծվում  ուշացումներով:   
2012թ. համաձայն ներկայացված անդորրագրերի բանկ է մուծվել 346.0 հազ. դրամ 
գույքահարկ, սակայն փաստացի ըստ գույքահարկի   գանձման անդորրագրերի 
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գանձվել է 658.7 հազ. դրամ, կամ պակաս է մուծվել 312.7 հազ. դրամ, որից 44.0 հազ. 
դրամը ստուգման պահին գտնվում էր դրամարկղում, կամ պակասորդը կազմում է  
268.7 հազ. դրամը:    

Աշխատավարձերից կատարված եկամտահարկի պահումների 
վերաբերյալ: 2011թ. հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձ սահմանվել է 32500 
դրամ և եկամտահարկի պահումների ժամանակ աշխատավարձից պետք է 
կատարվեր 32500 դրամ նվազեցում, սակայն կատարվել է 30000 դրամ նվազեցում, 
ինչի արդյունքում յուրաքանչյուր ամիս ավել է պահվել եկամտահարկ Ա. 
Գրիգորյանից՝ 500 դրամ և Ռ. Վարդանյանից, Ս. Մարիկյանից, Ռ. Գոքորյանից, Ա. 
Պառավյանից, Լ. Շահինյանից՝ 250դրամ: Ընդամենը հունվար-մայիս ամիսներին 
նշված խախտման հետևանքով աշխատողներից ավել է պահվել 8750 դրամ 
եկամտահարկ ((500դրամ+ 250դրամx5աշխատող) x 5ամիս= 8750 դրամ): 

Մի շարք դեպքերում աշխատողներին տրվել է պարգևատրումներ և 
հաշվարկված աշխատավարձերից, արձակուրդային վճարներից և պարգևատրման 
գումարներից եկամտահարկի պահումները կատարվել են Եկամտահարկի մասին 
ՀՀ օրենքի պահանջներին ոչ համապատասխան, ինչի արդյունքում պակաս է 
պահվել եկամտահարկ Ռ. Վարդանյանից՝ 1776 դրամ( 2011թ. հոկտեմբեր ), Ս. 
Մարիկյանից՝ 4305 դրամ( 2011թ. հոկտեմբեր ), Ռ. Գոքորյանից՝  4305 դրամ( 2011թ. 
հոկտեմբեր),  Ա. Գրիգորյանից՝ 12030 դրամ(2011թ. դեկտեմբեր): 
 Արձակուրդների տրամադրման և աշխատավարձերի ու արձակուրդային 
վճարների հաշվարկման վերաբերյալ: Աշխատավարձերը հաշվարկվել են 
բյուջեով նախատեսված դրույքաչափերով: Արձակուրդային գումարները 
հաշվարկվել են հիմնականում սահմանված կարգով, սակայն արձակուրդին 
հաջորդող ամսվա աշխատավարձերի հաշվարկներում առկա են խախտումներ:  
2011թ.  նոյեմբեր ամսվա աշխատավարձի հաշվարկները կատարվել է ոչ 
սահմանված կարգով, ինչի արդյունքում ավել է հաշվարկվել աշխատավարձ Ռ. 
Վարդանյանին՝ 4181 դրամ, Ա. Պառավյանին՝ 3136 դրամ, Ն. Մարիկյանին՝ 3136 
դրամ:  
 Լ. Շահինյանին տրամադրվել է արձակուրդ 24 աշխատանքային օրով 2012թ. 
հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 3-ը: Համաձայն օրենքի Հայաստանի 
Հանրապետությունում դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 7-ը համարվում է ոչ 
աշխատանքային օրեր: Նշված դեպքում 5-օրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում 
2012թ.  հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրը համարվում է հունվարի 9-ը, 
ուստի 24 աշխատանքային օրով արձակուրդ տրամադրելու դեպքում այն պետք է 
տրամադրել հունվարի 9-ից փետրվարի 9-ը ներառյալ, կամ աշխատողին պետք է 
աշխատանքի կանչել փետրվարի 10-ից և փետրվար ամսվա համար հաշվարկել 14 
օրվա աշխատավարձ: Նշված խախտման հետևանքով փետրվարին ավել է 
հաշվարկվել Լ. Շահինյանին 12857 դրամ աշխատավարձ:   
 2011թ. արձակուրդներ են  տրամադրվել Ա. Գրիգորյանին, Ս. Մարիկյանին և 
Ռ. Գոքորյանին, որոնք սակայն   համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ հետ են 
կանչվել արձակուրդից (Ա. Գրիգորյանը արձակուրդ մեկնելուց մի քանի օր հետո, 
իսկ Ս. Մարիկյանը և Ռ. Գոքորյանը արձակուրդ մեկնելու  օրը): ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգիրքը թույլ է տալիս աշխատողներին արձակուրդ 
տրամադրել մաս-մաս, ուստի նման դեպքերում նպատակահարմար է որոշ 
աշխատողներին այն տրամադրել մաս-մաս, ինչի հետևանքով կբացառվի 
արձակուրդներից հետ կանչելու պահանջը: Վերը նշված դեպքում աշխատողներին 
նույն օրերի համար հաշվարկվել է արձակուրդային գումար և հետ կանչելու 
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դեպքում նաև աշխատավարձ, որը չի հակասում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
պահանջներին, սակայն լրացուցիչ ավելացնում է համայնքի բյուջեի ծախսերը:  

Այլ խախտումների վերաբերյալ: Կապի ծառայություններ հոդվածով 
ծախսերը կազմել են   2010թ.-ին՝ 1224.0 հազ. դրամ, 2011թ.-ին՝ 2456.6 հազ. դրամ, 
2012թ. առաջին եռամսյակում՝ 251.3 հազ. դրամ: Գյուղապետարանը չունի ֆիքսված 
հեռախոսակապ և նշված ծախսերը հիմնականում ուղղվել են աշխատողների մոտ 
գտնվող թվով յոթ բջջային հեռախոսահամարների  վճարների մուծմանը: Մեկ 
ամսվա միջին ծախսը կազմում է մոտ 80-100.0հազ. դրամ: Համայնքի ղեկավարին 
առաջարկվել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նշված հոդվածով 
կատարված  ծախսերը նվազեցնելու ուղղությամբ, որը մի քանի անգամ բարձր է 
մարզի համայնքներում կատարված միջին ծախսերից: 2011թ. համայնքի բյուջեից 
մուծվել է նաև համայնքի փաթեթում գտնվող համայնքի բնակիչների 
հեռախոսավարձերը: 

Սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրով կատարվել է սելավատարների 
կառուցում և 950 գմ խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ, որտեղ համայնքի 
բյուջեից ներդրումը կազմել է 5494.8 հազ. դրամ, որով ձեռք է բերվել ցեմենտ՝ 996.8 
հազ. դրամ, 950գմ խողովակ՝ 2350.0 հազ. դրամ, ավազ և խիճ՝ 1200.0 հազ. դրամ, 
ամրան՝ 300.0 հազ. դրամ, աշխատանքային գործիքներ և այլ միջոցներ՝ 648.0 հազ. 
դրամ:  Նշված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացվել են 
թերություններով: 

Համայնքի բյուջեից կատարվում են նաև մի շարք միջոցառումների 
կազմակերպման նպատակով ծախսեր(Մայրիության և գեղեցկության տոն, բերքի 
տոն, ամանորյա միջոցառումներ և այլն ): Նշված դեպքերում կազմվել են 
համապատասխան ակտեր միջոցառումների  կազմակերպման և գնված 
ապրանքների ծախսի վերաբերյալ, սակայն գնված  նվերների ծախսը հիմնավորելու 
համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև նվերների բաշխման ցուցակը:  

Տրանսպորտային ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը լրացվում են 
թերություններով: Բենզինի ծախսերը հիմնավորելու համար լրացվում են 
երթուղային թերթիկներ, որի վրա սակայն չի նշված ամսվա ընթացքում կատարված 
երթերը, բացակայում են բենզինի ծախսի հաշվարկները:  

 2011թ. բյուջեի կատարման  տարեկան հաշվետվությունը  չի ներկայացվել 
ավագանուն: Բյուջեի կատարման  եռամսյակային հաղորդումները նույնպես չեն 
ներկայացվել ավագանու քննարկմանը: 

 
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
Համայնքի տարածքում գործում են մեկ շարժական գազալցակայան, որի 

համար տեղական տուրք է սահմանվել՝ 150000դրամ,  յոթ մթերային խանութներ և 
մեկ հասարարական սննդի օբյեկտ, որոնց համար 2009թ., 2010թ., 2011թ և 2012թ  
տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար 
եռամսյակը՝ 3140 դրամ և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության 
համար  եռամսյակը՝ 4100 դրամ, ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության 
համար ընթացիկ տարվա համար սահմանվել է առևտրի օբյեկտների համար՝ 25000 
դրամ: 2008, 2009,2010, 2011, 2012 թ.թ. համար նախատեսված  տեղական տուրքերը  
տնտեսավարող սուբյեկտներից տարիներ շարունակ  չեն գանձվել , ինչի 
արդյունքում յուրաքանչյուր տարի չի գանձվել 406680 դրամ, կամ 2008-2012թթ 
առաջին կիսամյակի  ընթացքում չի գանձվել 1917560 դրամ տեղական տուրք: 
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Սահմանված կարգով չեն մուծվել վաճառքի թույլտվության տուրքի 
գումարները և չի կայացվել համապատասխան որոշում, կամ տնտեսվարող 
սուբյեկտները վարել են ապօրինի գործունեություն:   

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ 
և 17-րդ հոդվածների պահանջները.«Տեղական տուրք կամ վճար  ճիշտ հաշվարկելու 
և գանձելու պատասխանատվությունը դրվում է տեղական տուրք կամ վճար գանձող 
համապատասխան մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց վրա»,և«Տեղական 
տուրքերի և վճարների գանձելու կարգի պահպանման նկատմամբ հսկողությունը 
իրականացնում է համայնքի ղեկավարը»: 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
 

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

 
       1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 

նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 21 հավելվածով հաստատված Գյուլագարակի 
գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկի համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
պաշտոնները 7 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 18.01.2012թ. N 2 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն` իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 

        Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել է ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջների կատարումը և համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու և գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ չեն վարվում: 
   Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել իրավական 
ակտերի հաշվառման մատյաններ և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-
ի << Հասարակությանն իրավական ակտերի մասին իրազեկման և իրավական 
ակտերի հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգով վարել իրավական ակտերի հաշվառման  մատյանները: 
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3. Համայնքի  ղեկավարի 2007 թվականի փետրվարի 22-ի N 4 որոշմամբ 
հաստատվել են աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անձնագրերը: 

Համայնքի  ղեկավարը 2009 թվականի ապրիլի 9-ի N 4 որոշման 2-րդ կետով  
հաստատել է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների նոր 
անձնագրերը` համաձայն NN 1 - 7 հավելվածների և ուժը կորցրած չի ճանաչել  2007 
թվականի փետրվարի 22-ի N 4 որոշմամբ հաստատված պաշտոնների 
անձնագրերը: Հետագայում՝ համայնքի ղեկավարը 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  N 6 
որոշմամբ  հաստատել է աշխատակազմի քարտուղարի  և առաջատար 
մասնագետի (3.1-2) պաշտոնների նոր անձնագրերը: 
     Այս առումով անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած    ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2007 թվականի փետրվարի 22-ի N 4  և 
2009 թվականի ապրիլի 9-ի N 4 որոշումները և ձեռնարկել միջոցներ 
գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների պաշտոնների նոր 
անձնագրերի հաստատման ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով ՀՀ փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման նախարարի 16.03.2012 թվականի <<Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի մի շարք 
հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին>> թիվ 39-Ա հրամանից բխող 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերում փոփոխություններ 
կատարելու նպատակով համայնքի ղեկավարին ուղղված ՀՀ Լոռու մարզպետի 
20.03.2012 թվականի N 101/107.3.1/1535-12 գրության պահանջները: 

4. Խախտելով ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 
2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգը՝ աշխատակազմում 
թղթապանակներում պահվում են միայն համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերում պարտադիր ընդգրկվող փաստաթղթերի մի մասը, մասնավորապես՝ 
առկա են  համայնքային ծառայողների 2008 և 2011 թվականների 
վերապատրաստման տեղեկանքների բնօրինակները, համայնքային ծառայող 
համարվելու վերաբերյալ կարգադրությունները, 2008 և 2011 թվականներին 
ատեստավորում անցնելու մասին ատեստավորման թերթիկների բնօրինակները, 
սոցիալական քարտերի պատճենները, 2007 թվականի փետրվարի 22-ի N 4 
որոշմամբ հաստատված  համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերը, 
առանց օրը, ամիսը և տարեթիվը նշման անձնական թերթիկները (Ձև N 2), 4 
համայնքային ծառայողների թերի լրացված աշխատանքային գրքույկները: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է  կազմել և վարել աշխատակազմի համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 
նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված կարգին 
համապատասխան: 

5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն` համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 
  Համայնքի ղեկավարը` խախտելով գործող օրենսդրության պահանջները և 
անտեսելով դեռևս 2006թվականին ՀՀ Լոռու մարզպետի իրեն ուղղված գրությունը՝ 
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մինչև 2008 թվականը չի հաստատել համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը, իսկ  2008 թվականի հուլիսի 30-ի N 
2  կարգադրությամբ միայն հաստատել է, որ  համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկում է ՀՀ Լոռու  
մարզպետարանի երեք ներկայացուցիչների:  
  Հետագայում՝ 2009 թվականի ապրիլի 9-ին առանց ավագանու որոշման իր 
հայեցողությամբ՝ N 4 որոշմամբ  հաստատել է մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովի  կազմը և  ուժը կորցրած է ճանաչել 2008 թվականի հուլիսի 30-ի N 2  
կարգադրությունը: 
          Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է  ուժը կորցրած ճանաչել նախկինում 
ընդունված իրավական ակտերը և օրենքով սահմանված կարգով հաստատել 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմերը: 

6. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն` համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 

            ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը: 
     Համայնքի ղեկավարը, խախտելով գործող օրենսդրության պահաջները, 
մինչև վարչական վերահսկողության անցկացման օրը չի հաստատել մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգերը: 
       Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը 
հաստատելուց հետո,  հաստատել նաև  մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը, որից հետո 20-օրյա ժամկետում հրավիրել 
հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ և ընտրել հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ: 

7. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն` համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական 
փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նաև աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգով, որը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած օրինակելի 
կանոնակարգի հիման վրա:  
       Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին օրինակելի կանոնակարգը հաստատվել է ՀՀ 
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի 
հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով, իսկ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 9-ի N 09-Ն հրամանով 
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանով 
հաստատված աշխատանքային կարգապահական ներքին օրինակելի 
կանոնակարգում: 
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     Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  խախտել է «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 2009 թվականի հունվարի 19-ի N 03-Ն հրամանի 
պահանջները և մինչև վարչական ստուգում անցկացնելը չի հաստատել 
աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը: 
       Այս առումով՝ անհրաժեշտ է հաստատել  աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնակարգը և ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի ներքին 
կարգապահական կանոնակարգը աշխատակազմի աշխատակիցներին պատշաճ 
իրազեկումն ապահովելու ուղղությամբ: 

8. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»  N 13-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի 16-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերում պետք է վարվի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած 
քաղաքացիների տվյալների գրառման համարակալված մատյան, ինչը 
աշխատակազմում բացակայում էր: 
   Աշխատակազմում չի վարվում նաև համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերի հաշվառման մատյաններ: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել 
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին 
մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման, համայնքային 
ծառայողների վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերի հաշվառման համարակալված մատյաններ և սահմանված 
կարգով վարել հաշվառման  մատյանները: 

          9. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն 
հրամանով հաստատված կարգի 11-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթն անցկացնելու մասին 
որոշումն ընդունում է համապատասխան համայնքի ղեկավարը և ապահովում է այդ 
մասին հայտարարության  հրապարակումը, ինչպես նաև մրցույթն անցկացնելու 
մասին որոշումն ընդունելուց հետո երկօրյա ժամկետում այդ մասին պատշաճ 
տեղեկացնում է համապատասխան մարզպետարանի աշխատակազմին:   

          Վերոնշյալի առումով՝ համայնքի ղեկավարի կողմից խախտվել են ՀՀ 
տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի օգոստոսի 
29-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված կարգի պահանջները՝ աշխատակազմի 
քարտուղարի 2006թվականից թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ 
անցկացնելու մասին համայնքի ղեկավարը մինչև 2012 թվականը չի կայացրել ոչ մի 
որոշում, սակայն «Լոռու մարզ» թերթում պարբերաբար հայտարարել է 
աշխատակազմի քարտուղարի  թափուր պաշտոնի մրցույթներ: 

      2012 թվականին «Լոռու մարզ» թերթում համայնքի ղեկավարը հայտարարել է 
մրցույթներ աշխատակազմի քարտուղարի և առաջին կարգի մասնագետի 
(ծածկագիր՝ 3.2-3) թափուր պաշտոնների համար, սակայն  առանց օրը և ամիսը 
նշումով իր N 2 որոշմամբ՝ համայնքի ղեկավարը աշխատակազմի քարտուղարի 
թափուր պաշտոնի մրցույթից բացի իբր հայտարարել է նաև մրցույթներ 
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աշխատակազմի 2 առաջատար մասնագետների թափուր պաշտոնների համար: 
Իրականում աշխատակազմի 2 առաջատար մասնագետների պաշտոնները թափուր 
չեն եղել: 

          Վերը նշվածի առումով անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել 2012 թվականի 
N 2 որոշումը և ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմի քարտուղարի և առաջին 
կարգի մասնագետի պաշտոնները  հնարավորին սեղմ ժամկետներում և 
սահմանված կարգով համալրելու ուղղությամբ: 
 10.  «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայող համարված համայնքների ղեկավարների 
աշխատակազմերի աշխատողներին համապատասխան դասային աստիճանները 
շնորհվում է «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
առաջին ատեստավորումից հետո: 

 Համայնքի  ղեկավարը 2008թ. սեպտեմբերի 5-ի առաջին ատեստավորումից 
հետո աշխատակազմի 5 համայնքային ծառայողներին դասային աստիճաններ 
շնորհելու փոխարեն ընդունել է N 4 կարգադրությունը, ըստ որի` ատեստավորված 
համայնքային ծառայողները  համապատասխանում են իրենց պաշտոններին:  

Ելնելով վերոգրյալից` պարզաբանման և հիմանվորման կարիք ունի վերը 
նշված փաստը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է սեղմ ժամկետներում աշխատակազմի 
նշված համայնքային ծառայողներին շնորհել ՀՀ համայնքային ծառայության 
համապատասխան դասային աստիճաններ: 

11. 2007 թվականի փետրվարի 22-ի N 2 որոշմամբ համայնքի ղեկավարը 
համայնքային ծառայողներ է համարել աշխատակազմի առաջատար մասնագետներ 
Սուսաննա Մարիկյանին և Ռիմա Գոքորյանին, ապա նույն թվականի մարտի 1-ի իր 
N 3 և N 4 կարգադրություններով նրանց կրկին համարել է  համայնքային 
ծառայողներ: 
        Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է  ուժը կորցրած ճանաչել 2007 թվականի 
փետրվարի 22-ի N 2 որոշումը: 

12. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 
30.01.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական 
ուղեցույցը հաստատելու մասին»   N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված 
մեթոդական ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված 
կադրային գործի վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Ա. Գրիգորյան 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Գյուլագարակի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի առաջատար 
                                                                                      մասնագետ-հաշվապահ 
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                            
                                                                                    ----------------------- Ս. Մարիկյան 
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ  թիվ 16 
28.06.2012թ.                                                                                            գ. Շնող 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
հունիսի 22-ի թիվ 237 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս Շնողի 
գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը ընդգրկում է 
2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Շնող համայնքի ղեկավար Հ. 
Քոչինյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Հ. Հանիսյանը, աշխատակազմի 
առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝  Ս. Ջավախյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 
հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  61.3%,  2011թ.-ին՝ 62.3%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 58232.8 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 9211.5 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 15.8%-ը: 2011թ.-ին 2010թ.-ի նկատմամբ սեփական 
եկամուտների  կատարման տոկոսը աճել  է, աճել է նաև  հավաքագրված գումարը՝ 
16336.5 հազ. դրամով (հիմնականում ավելացել է պահուստային հողերի 
վարձավճարների և հողի հարկի  գծով գանձումները):  

 
Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 61733.0 49932.5 80.9 89498.9 68319.4 76.3 92174.5 17695.7 19.2
Հողի հարկ 17300.2 8272.5 47.8 13001.1 9532.8 73.3 13001.1 1774.9 13.7 
Գույքահարկ 4631.4 2388.0 51.6 4067.9 2325.6 57.2 4100.0 710.4 17.3 
Տեղական տուրք 350.0 1257.2 359.2 873.4 768.2 88.0 3040.0 64.7 2.1 
Պահուստային հողերի 
վարձավճար. 

4100.0 2990.3 72.9 32910.0 20459.1 62.2 33941.7 6430.3 18.9 

Այլ մուտքեր 4100.0 3773.1 92.0 5344.7 1931.9 36.1 4150.0 231.2 5.6 
Ընդամենը սեփական
եկամուտ. 

30481.6 18681.1 61.3 56197.1 35017.6 62.3 58232.8 9211.5 15.8

Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

30651.4 30651.4 100.0 31942.1 31942.1 100.0 33941.7 8484.2 25.0 
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Պետ. բյուջեից տրվող 
սուբվենցիա 

   1059.7 1059.7 100.0 - - - 

Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 300.0 300.0 100.0 - - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ  20036.0 7267.0 36.2 500.0 - -
Վարչական բյուջեից     20036.0 7267.0 36.2 500.0 - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 61733.0 49932.5 80.9 89498.9 68319.4 76.3 92174.5 17695.7 19.2

 
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 49932.5 61052.4 16602.1
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 23804.0 18393.6 4051.8 
Պարգևատրումներ և դրամական խրախուսումներ 228.0 205.0 - 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 6414.6 4029.3 861.4 
Էներգետիկ  ծառայություններ 1559.0 1137.9 367.0 
Կոմունալ ծառայություններ 496.0 385.0 115.5 
Կապի ծառայություններ 413.2 125.0 60.0 
Արտագերատեսչական ծախսեր 720.0 720.0 120.0 
Ապահովագրական  ծախսեր - 48.0 - 
Գործուղման ծախսեր 145.4 88.2 9.0 
Համակարգչային ծառայություններ 46.6 126.0 4.0 
Տեղեկատվական ծառայություններ 70.8 36.0 40.0 
Կառավարչական ծախսեր 80.0 80.0 - 
Մասնագիտական ծառայություններ 329.8 - - 
Ընթացիկ նորոգումներ  1160.0 1186.1 
Գրասենյակային նյութեր 299.1 180.0 60.0 
Տրանսպորտային նյութեր 1155.6 1470.0 249.9 
Կենցաղային և հանրային սնունդ 2764.7 1136.6 50.0 
Դրամաշնորհներ 7914.3 28379.4 9087.4 
Սոցիալական օգնություններ 3271.4 2205.0 340.0 
Այլ ծախսեր 220.0 1147.4 - 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 269675.2 25259.1 -
Շենք և շինությունների կառուցում 73031.5 - - 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 161618.5 24299.1 - 
Տրանսպորտային սարքավորումներ 9651.0 - - 
Վարչական  սարքավորումներ 10250.0 960.0 - 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 1335.0 - - 
Նախագծային աշխատանքներ 12289.2 - - 
Այլ ծախսեր 1500.0 - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 319607.7 86311.5 16602.1

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 3.7 անգամ 

/հիմնականում  նվազել են ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 
(կապիտալ)/:  

Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը կազմել են 2010թ.-ին՝ 
255470.5հազ. դրամ, 2011թ.-ին՝ 17992.1 հազ. դրամ(հիմնական մուտքերը կատարվել 
են Թեղուտ ՓԲԸ-ի կողմից՝ հողի կատեգորիայի փոփոխման հետևանքով): 

Հաշվապահական հաշվառումը   չի տարվել մեմորիալ-օրդերային եղանակով, 
կատարված  ֆինանսական գործառույթներին հաշվային պլանին 
համապատասխան  հաշվապահական ձևակերպումներ  չեն տրվել:   

Գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների ծախսերը հիմնավորող 
փաստաթղթերը լրացվում են թերություններով և բացթողումներով, մի շարք 
դեպքերում բացակայում են նաև հաշիվ ապրանքագրերը: 
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Ավտոպահեստամասերի ծախսերը հիմնավորելու համար չեն կազմվում 
թերությունների և տեղադրման ակտեր: 

Ալավերդի քաղաք գործուղվելու  դեպքում աշխատողներին վճարվում են 
միայն ճանապարհածախսի գումար, սակայն գործուղման համար չեն տրվում 
համապատասխան հրամաններ կամ կարգադրություններ:  

Աճուրդային հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և աճուրդի 
մասնակիցների հայտերի գրանցման գիրք չի պահվում:  

Գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգման համար մի շարք 
կազմակերպություններից գնվել է բետոն և խիճ, կնքվել են համապատասխան 
գնման պայմանագրեր և ներկայացվել են հաշիվ ապրանքագրեր: 
Կազմակերպություններից գնվել են միայն բետոնը և խիճը, իսկ աշխատանքները 
առանց վարձատրության կատարվել են թաղամասի բնակիչների կողմից: 
Կատարված ծախսերը հիմնավորելու համար նպատակահարմար է նաև  
աշխատանքների կատարման վերաբերյալ  կազմվել համապատասխան ակտեր, 
ստորագրված կատարողների կողմից: 
 Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի  օրերի նախօրյակին 
աշխատանքի հաճախումների տաբելներում աշխատողներին դրված են ներկաներ 8 
ժամ, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ   հոդվածի 
պահանջները, համաձայն որի  նշված օրերին աշխատողների աշխատաժամանակը 
կրճատվում է մեկ ժամով: 
 Համայնքի ղեկավարին հերթական արձակուրդ տրվել է 20 աշխատանքային 
օրով, սակայն համաձայն սահմանված կարգի այն կազմում է 24 աշխատանքային 
օր:   

Համաձայն Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստերի մասին ՀՀ 
օրենքի հիվանդության դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակության  երեք 
օրվա նպաստի  գումարը պետք է վճարվեր գյուղապետարանի կողմից, սակայն 
որոշ դեպքերում նշված գումարները  վճարվել են պարտադիր սոցիալական 
ապահովության վճարներից: Հաշվապահին առաջարկվել է կատարել 
վերահաշվարկներ և վերականգնել պետական բյուջեից անհիմն վճարված 
անաշխատունակության նպաստները: 

Աշխատավարձերի ընտրանքային ստուգմամբ պարզվեց, որ 2011թ. հուլիս 
ամսին ավել է հաշվարկվել Կ. Շադինյանին՝ 3125 դրամ, Ս. Ջավախյանին՝ 2820 
դրամ, Հ. Հանիսյանին՝ 2682 դրամ,  օգոստոսին-սեպտեմբեր ամիսներին  Հ. 
Քոչինյանին 13571 դրամ: 
 Աշխատողներին արձակուրդ տրամադրելու հրամանները կամ 
կարգադրությունները տրվում են ուշացումներով, արձակուրդային վճարները 
վճարվում են ուշացումներով, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջը, համաձայն որի ամենամյա արձակուրդային 
վճարը աշխատողին պետք է վճարել արձակուրդ մեկնելուց առնվազը երեք օր 
առաջ:  

Աշխատավարձերից եկամտահարկի պահումները  ոչ ճիշտ հաշվարկելու 
հետևանքով 2010թ. պակաս է պահվել եկամտահարկ՝  Հ. Քոչինյանից՝ 10040դրամ,  
Կ. Շադինյանից՝ 439 դրամ, Հ. Հանիսյանից՝ 1333 դրամ,  Հ. Վարդանյանից՝ 1659 
դրամ: Նույն գումարի չափով աշխատողներին  ավելի է վճարվել աշխատավարձ: 

2010թ. ֆոնդային բյուջեի ծախսերը կազմել են 269675.2 հազ. դրամ: 
Կատարված ծախսերը հնարավոր չէր ստուգել, քանի որ փաստաթղթերը 
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առգրավված էին իրավապահ մարմինների կողմից և առ այսօր գտնվում են նրանց 
վարույթում: 

2011թ. ֆոնդային բյուջեով կատարված ծախսերից 24299.1 հազ. դրամը 
ուղղվել է ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգմանը: 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Համայնքի տարածքում գործում են մեկ բենզալցակայան և մեկ 
գազալցակայան, որոնց համար տեղական տուրք է սահմանված՝ 150000 դրամ:  15 
մթերային խանութներ և մեկ հասարարական սննդի օբյեկտի համար 2010թ., 2011թ և 
2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության 
համար եռամսյակը՝ 3000դրամ և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի 
թույլտվության համար  եռամսյակը՝ 2000 դրամ: 2011թ. համար նախատեսված  
տեղական տուրքը 15 տնտեսավարող սուբյեկտներից ամբողջությամբ գանձվել է, 
իսկ գազալցակայանից տարիներ շարունակ չի գանձվել:  

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների 
պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և 
տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ 
գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 

 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 2-Ն* որոշմամբ, որոշումը ուղարկվել է  ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն. 

 2) 2009 թվականի հունվարի 05-ի թիվ 7 որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն. 
 3) ա. համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011, 2012թթ. 
համայնքի բյուջեները. 

բ. հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները. 

գ. հաստատել է 2010թ. և 2011թ. բյուջեների կատարման տարեկան 
հաշվետվությունները, իսկ 15.02.2010թ. թիվ 8-Ն որոշմամբ բյուջեների կատարման 
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տարեկան հաշվետվությունները հաստատելու փոխարեն համայնքի ղեկավարի 
2009թ. կատարած աշխատանքները գնահատել է բավարար. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և 2011թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակների, 2012թ. 1-ին եռամսյակի 
եռամսյակային հաղորդումները: Ավագանուն չի ներկայացվել 2010թ. և 2011թ. 3-րդ 
եռամսյակների համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին եռամսյակային 
հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 
 8) համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշվել է աշխատակազմի 
աշխատակիցների հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին որոշմամբ. 
 9) 13.01.2010թ. թիվ 3 որոշմամբ Շնողի մանկական արվեստի դպրոց 
համայնքային բյուջետային կազմակերպությունը վերակազմավորվել է Շնողի 
մանկական արվեստի դպրոց  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության: 
24.12.2010թ. թիվ 44 որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը: 
 10) 15.02.2010թ. թիվ 12 որոշման 2-րդ կետով համայնքի ավագանին 
համաձայնություն է տվել Շնողի մանկական արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի տնօրենի 
պաշտոնում նշանակել համայնքի ղեկավարի ներկայացրած թեկնածուին: 
24.12.2010թ. թիվ 44 որոշման 3-րդ կետով համայնքի ավագանին համաձայնություն է 
տվել ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն ՀՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում նշանակել համայնքի ղեկավարի 
ներկայացրած թեկնածուին: 
 11) uահմանվել են 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և 
վճարների տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները ուղարկվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն: 
 12) սահմանվել են 2010, 2011, 2012 թվականների համար համայնքի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարներների չափերը, 
որոշումները չեն ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 
 13) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացրել համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն oտարելու մաuին, հաստատել է դրանց 
oտարման գների չափերը և պայմանները. 
 ա. 01.04.2010թ. թիվ 22 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող հողը օտարել, հաստատել է օտարման 
պայմանները, մեկնարկային գինը. 
 բ. 09.06.2011թ. թիվ 13 որոշմամբ ավագանին համաձայնություն է տվել 
համայնքային սեփականություն համարվող գույքը օտարել, հաստատել է օտարման 
պայմանները, մեկնարկային գինը. 
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 գ. 01.03.2012թ. թիվ 6 և 12.06.2012թ. թիվ 19 որոշմամբ ավագանին 
համաձայնություն է տվել համայնքային սեփականություն համարվող հողերը 
օտարել, հաստատել է օտարման պայմանները, չի հաստատվել մեկնարկային 
գները. 
 14) 15.02.2010թ. թիվ 9, 15.12.2010թ. թիվ 41, 03.05.2011թ. թիվ 9, 13.12.2011թ. թիվ 
35 որոշումներով հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
աշխատակիցների թվաքանակը, հաuտիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը: 
 15) 23.07.2010թ. թիվ 31-Ն որոշմամբ հաստատվել են առևտրի, 
հաuարակական uննդի և uպաuարկման ոլորտի գործունեության համայնքային 
կանոնները, որոշումը ուղարկվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն. 
 16) 15.02.2010թ. թիվ 13 որոշմամբ ավագանին որոշել է հողերի ժամանակավոր 
օգտագործման սխեմայում կատարել փոփոխություն և սահմանված կարգով դիմել 
ՀՀ կառավարություն: 
 17) 28.09.2010թ. թիվ 32 որոշմամբ շնորհել է Պատվավոր Շնողնեցի կոչումը 
մի շարք ՀՀ քաղաքացիների. 
 18) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 19) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2010 և 2011թթ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 

20) 15.04.2011թ. թիվ 6 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 
խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

21) 15.02.2010թ. թիվ 11 որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, գյուղապետարանում փակցված է 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

2010, 2011, 2012թթ. համայնքի ավագանին իր որոշումներով գույքհարկի 
արտոնություններ է սահմանվել համայնքի բնակիչներին: 

* Նորընտիր ավագանու նիստերի արձանագրությունները և ընդունած 
որոշումները համարակալվել են 1-ին համարից, ինչը չի համապատասխանում 
Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
պահանջներին: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5) համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության ստեղծման մաuին 
որոշման նախագիծը ներկայացրել է ավագանու հաuտատմանը. 
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 6) համայնքի ավագանուն ներկայացրել է առաջարկություններ` համայնքի 
uեփականություն համարվող գույքն օգտագործելու տրամադրելու և oտարելու 
մաuին. 
 7) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 8) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 9) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 10) համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատվել են` Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման համայնքային պլանը, 
Արտակարգ   իրավիճակների  հետևանքով  ֆիզիկական  և իրավաբանական 
անձանց պատճառված վնասի գնահատման համայնքային հանձնաժողովի 
անհատական կազմը և հանձնաժողովի աշխատակարգը, համայնքի 
քաղաքացիական պաշտպանության պլանը: 
 11) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է, գրառումները 
կատարված են այբբենական, այլ ոչ թե ըստ ծննդյան տարեթվերի և այբբենական, 
չեն լրացված 1997 և 1998թթ. ծնվածների տվյալները: 
 
  Գյուղապետարանում առկա է ցուցատախտակ, ցուցատախտակին փակցված 
են ավագանու որոշումները, փակցված են տեղական տուրքերի և վճարների 
տեսակները և դրույքաչափերը: Առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված գրությունների մտից մատյան, 
և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների ելից մատյան: 

  
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

                   

       1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 
նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 80 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Շնողի գյուղապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի համաձայն՝ 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 10 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 13.12.2011թ. N 35 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 
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  Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջները համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումների 
հաշվառման մատյանները սկսել են վարել միայն 2010 թվականից, համայնքի 
ղեկավարի կարգադրությունների հաշվառման մատյանը՝ 2011 թվականից, 
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների հաշվառման մատյանը՝ 2009 
թվականից:  

3. Համայնքի  ղեկավարի 2007 թվականի փետրվարի 2-ի N 4 որոշմամբ 
հաստատվել են աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անձնագրերը: 

Համայնքի  ղեկավարի 2009 թվականի փետրվարի 24-ի N 5 որոշմամբ 
հաստատվել է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների նոր 
անձնագրերը` համաձայն NN 1 - 11 հավելվածների և ուժը կորցրած է ճանաչել  2007 
թվականի փետրվարի 24-ի N 5 որոշմամբ հաստատված պաշտոնների 
անձնագրերը: 

Հետագայում՝ համայնքի ղեկավարը 2010 թվականի ապրիլի 12-ի N 4 
որոշմամբ հաստատել է աշխատակազմի քարտուղարի և առաջատար մասնագետի 
(ծածկագիր` 3.1-2), ապա 2011 թվականի ապրիլի 1-ի  N 13-Ա որոշմամբ՝ 
աշխատակազմի քարտուղարի և գլխավոր մասնագետ–hաշվապահի (ծածկագիր` 
(2.3-1), 2012 թվականի հունվարի 10-ի N 1 որոշմամբ՝  աշխատակազմի քարտուղարի 
և 1-ին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` (3.2-2) պաշտոնների անձնագրերը: 

2012 թվականի հունվարի 10-ի N 1 որոշմամբ  համայնքի ղեկավարը ուժը 
կորցրած  է  ճանաչել իր 2011 թվականի ապրիլի 1-ի  N 13-Ա որոշման N 1 հավելվածը 
և 2009 թվականի փետրվարի 24-ի N 5 որոշման N 1 հավելվածը: Պետք է նշել, որ 
վերոնշյալ 2 որոշումների 2 հավելվածներ են հանդիսացել աշխատակազմի 
քարտուղարի պաշտոնի անձնագրերր, բացի այդ  համայնքի ղեկավարի 2010 
թվականի ապրիլի 12-ի N 4 որոշմամբ  արդեն իսկ ուժը կորցրած էր ճանաչվել 2009 
թվականի փետրվարի 24-ի N 5 որոշման N 1 հավելվածը, իսկ  1-ին կարգի 
մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը հաստատվել էր 2009 թվականի փետրվարի 24-
ի N 5 որոշման N 8 հավելվածով: 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման  նախարարի 30.12..2010թ. 
N 127–Ա հրամանով աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկից հանվել է  գլխավոր մասնագետի(ծածկագիր` 2.3-2)  պաշտոնը, 
սակայն մինչ օրս ուժը կորցրած չի ճանաչվել այդ պաշտոնի անձնագիրը 
հաստատելու մասին 2009 թվականի փետրվարի 24-ի N 5 որոշման որոշման  N 3 
հավելվածը: 

Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած    ճանաչել պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին համայնքի 
ղեկավարի 2009 թվականի փետրվարի 24-ի N 5 և 2012 թվականի հունվարի 10-ի N 1  
որոշումները և ձեռնարկել միջոցներ գյուղապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողների պաշտոնների նոր անձնագրերի հաստատման 
ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման 
նախարարի 16.03.2012 թվականի     <<Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման նախարարի մի շարք հրամաններում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>> թիվ 39-Ա հրամանից բխող համայնքային 
ծառայության պաշտոնների անձնագրերում փոփոխություններ կատարելու 
նպատակով համայնքի ղեկավարին ուղղված ՀՀ Լոռու մարզպետի 20.03.2012 
թվականի N 101/107.3.1/1535-12 գրության պահանջները: 
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4. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի մարտի 20-ին N 6 որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, սակայն հետագայում  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  
օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման 
հարցաշարերի կազմման իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմին: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի մարտի 20-ին N 6 որոշումը: 

5. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
ընդհանուր առմամբ վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգին համապատասխան, սակայն 
թերի են լրացված վերգիրները և անձնական գործերում առկա փաստաթղթերը 
պահվում են ժամանակագրական կարգի խախտումներով: 1-ին կարգի մասնագետ 
Քնարիկ Մովսիսյանի աշխատանքային գրքույկը թերի է լրացված, լրացել է 
գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ Սվետլանա Ջավախյանի և առաջատար 
մասնագետ Էմմա Ավետյանի անձնագրերի վավերականության ժամկետները:  

Այս առումով` անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը 
համապատասխանեցնելու ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 
նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի  N 20-Ն հրամանով սահմանված` 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի պահանջներին: 
 6. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայող համարված համայնքների ղեկավարների 
աշխատակազմերի աշխատողներին համապատասխան դասային աստիճանները 
շնորհվում է «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
առաջին ատեստավորումից հետո: 
  Համայնքի  ղեկավարը 2008թ. սեպտեմբերի 16-ի առաջին ատեստավորումից 
հետո աշխատակազմի 6 համայնքային ծառայողներին դասային աստիճաններ 
շնորհելու փոխարեն սեպտեմբերի 17-ին  ընդունել է << Համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողներին 
դասային աստիճաններ շնորհելու մասին>> N 19 որոշումը, սակայն իրականում 
որոշման մեջ նշված է ատեստավորում անցած համայնքային ծառայողների 
անունները, ազգանունները, պաշտոնների անվանումները, պաշտոնների խմբերը և 
ենթախմբերը  
     Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել համայնքի 
ղեկավարի 17.09.2008թ. N 19 որոշման մեջ և աշխատակազմի 6 համայնքային 
ծառայողներին շնորհել ՀՀ համայնքային ծառայության համապատասխան 
դասային աստիճաններ: 

7. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն   համայնքային ծառայության պաշտոնի նշանակման հետ միաժամանակ 
ծառայողին շնորհվում է համայնքային ծառայության համապատասխան դասային 
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աստիճան, եթե նա չունի համայնքային ծառայության համապատասխան կամ ավելի 
բարձր դասային աստիճան: 
  Աշխատակազմի նախկին գլխավոր մասնագետ Քնարիկ Մովսիսյանը 2008թ. 
սեպտեմբերի 16-ի առաջին ատեստավորումից հետո պետք է ստացած լիներ 
Հայաստանի Հանրապետության  համայնքային ծառայության 3-րդ դասի 
առաջատար ծառայողի դասային աստիճան և հետագայում գլխավոր մասնագետի 
պաշտոնից ազատվելուց և 2010 թվականի փետրվարի 15-ին  աշխատակազմի 1-ին 
կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 3.2-3)  թափուր պաշտոնի համար անցկացված 
մրցույթում հաղթող ճանաչվելուց հետո նրան դասային աստիճան  չպետք է 
շնորհվեր: Սակայն աշխատակազմի քարտուղարը 2010 թվականի փետրվարի 17-ի N 
6 հրամանով Քնարիկ Մովսիսյանին շնորհել է 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնին 
համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության  համայնքային ծառայության 
2-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան:  

Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է չեղյալ ճանաչել աշխատակազմի 
քարտուղարի 2010 թվականի փետրվարի 17-ի N 6 հրամանը: 

8. Գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների 
վերաբերյալ ՀՀ Լոռու մարզպետարան ներկայացված գրանցամատյանային 
տվյալների (Ձև NN 1, 2) արժանահավատության փաստացի ուսումնասիրությունից 
պարզվեց, որ գրանցամատյանում (Ձև N 1)  սխալ են լրացվել գյուղապետարանի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայողներին  դասային աստիճաններ շնորհելու 
ժամկետները, ընդհանուր և համայնքային ծառայության ստաժները: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է ճշտել աշխատակազմի համայնքային 
ծառայողների վերաբերյալ գրանցամատյանային տվյալները և այսուհետ 
մարզպետարան ներկայացնել հավաստի տեղեկատվություն: 
 9. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 
համաձայն` յուրաքանչյուր աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկը և համայնքային ծառայության յուրաքանչյուր խմբում 
և ենթախմբում ընդգրկվող պաշտոնների անվանացանկը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը: 

Շնողի գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկը հաստատվել է ՀՀ տարածքային  կառավարման  
նախարարի  2006  թվականի  նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 80 հավելվածով : 

Այս առումով` պետք է նշել, որ. համայնքի ղեկավարը 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 26-ի N 35 կարգադրությամբ հաստատել է Շնողի գյուղական 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկը.  

Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է չեղյալ ճանաչել համայնքի ղեկավարի 
2006 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 35 կարգադրությունը: 

10. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 
30.01.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական 
ուղեցույցը հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված 
մեթոդական ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված 
կադրային գործի վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

 
           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
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  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Շնող համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Հ. Քոչինյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Շնողի գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------------ Հ. Հանիսյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ                Շնողի գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                      կազմի  առաջ. մասնագետ- հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ----------------------- Ս. Ջավախյան 
 
  
          Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության 
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
 
          --------------------  Ա. Բեջանյան 
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Ակտ  թիվ 17 
29.06.2012թ.                                                                                գ. Կարմիր Աղեգի 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2012թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2012թ. հունվարի 30-ի թիվ 11-Ա և 2012թ. հունվարի 30-ի 
02-ն հրամաններ, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. փետրվարի 13-ի թիվ 48 և 2012թ. 
հունիսի 22-ի թիվ 238 կարգադրությունների), մարզպետարանի աշխատակազմի 
ֆինանսական  և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Լ. 
Բերոյանս(հանձնաժողովի նախագահ), ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՏԻ և 
համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ  Ժ. Ղազարյանս, ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության   հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային   
ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վ. 
Հովհաննիսյանս,  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս Կարմիր 
Աղեգիու գյուղապետարանում կատարեցինք  վարչական ստուգում: Ստուգումը 
ընդգրկում է 2010թ. հունվարի 1-ից 2012թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը:  

Ստուգման աշխատանքներին մասնակցում էին Կարմիր Աղեգի համայնքի 
ղեկավար Վ. Հովհաննիսյանը, աշխատակազմի քարտուղար՝ Ա. Անդրեասյանը, 
աշխատակազմի առաջատար  մասնագետ - հաշվապահ՝ Կ.   Ոսկանյանը: 

Գյուղապետարանի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով, գյուղապետարանի 
կանոնադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր: Բյուջեի  սեփական եկամուտների 
հավաքագրումը կազմել է 2010թ.-ին՝  73.1%,  2011թ.-ին՝ 78.5%: 2012թ.-ին 
նախատեսված 2394.0 հազ. դրամ սեփական եկամուտների  դիմաց   առաջին 
եռամսյակում գանձվել է 514.3 հազ. դրամ, որը կազմում է տարվա համար 
նախատեսված գումարի 21.5%-ը: Հիմնականում թերակատարվել են հողի հարկի , 
գույքահարկի, պահուստային հողերի վարձավճարների և այլ մուտքերի գծով  
գանձման ցուցանիշները: 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ սեփական եկամուտների  
կատարման տոկոսը աճել  է 5.4%-ով, սակայն հավաքագրված գումարը նվազել է 
184.4 հազ. դրամով:  

 
Բյուջեի 
եկամուտներ 

2010թ. 2011թ. 2012թ.
Նախա- 
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա-
տեսված 

Փաստա
ցի 

% Նախա- 
տեսված 
2012թ. 

Փաստա
ցի 
01.04.2012 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 7026.3 6239.0 88.8 6351.3 5754.6 90.6 6494.0 1389.3 21.4
Հողի հարկ 1425.7 1024.6 71.9 1253.0 1178.2 94.0 1202.8 159.5 13.3 
Գույքահարկ 200.0 156.4 78.2 274.9 213.7 77.7 227.8 33.5 14.7 
Տեղական տուրք 36.0 20.0 83.3 36.0 36.0 100.0 36.0 9.0 25.0 
Պահուստային հողերի 
վարձավճար. 

954.6 882.7 92.5 670.4 420.6 62.7 670.4 101.0 15.1 

Այլ մուտքեր 310.0 55.3 17.8 257.0 106.1 41.3 257.0 211.3 82.2 
Ընդամենը սեփական
եկամուտ. 

2926.3 2139.0 73.1 2491.3 1954.6 78.5 2394.0 514.3 21.5
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Պետական բյուջեից  
տրվող դոտացիա 

3500.0 3500.0 100.0 3500.0 3500.0 100.0 
 

3500.0 875.0 25.0 

Անասնաբուժական  
ծառայություն 

600.0 600.0 100.0 360.0 300.0 83.3 600.0 - - 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ - - - 237.0 100.0 42.2 - - -
Վարչական բյուջեից  - - - 237.0 100.0 42.2 - - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7026.3 6239.0 88.8 6351.3 5754.6 90.6 6494.0 1389.3 21.4

 
               Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում դրամարկղային ծախսերը 
կատարվել են հետևյալ ուղղություններով. 
 
Բյուջետային ծախսեր ըստ տնտեսագիտական 
դասակարգման 

2010թ 2011թ 01.04.2012թ

 Ա. Ընթացիկ ծախսեր 6186.0 5651.2 1184.7
Աշխատավարձեր և հավելավճարներ 4022.8 3085.4 708.6 
Սոցիալական ապահովության վճարներ 784.8 738.8 167.4 
Էներգետիկ  ծառայություններ 30.0 20.0 50.0 
Կոմունալ ծառայություններ - 100.0 13.0 
Կապի ծառայություններ 63.1 20.0 - 
Ապահովագրական  ծախսեր 33.0 33.0 - 
Գործուղման ծախսեր 80.0 103.8 17.4 
Տեղեկատվական ծառայություններ 20.8 20.8 20.8 
Ներկայացուցչական ծախսեր 50.0 100.0 - 
Մասնագիտական ծառայություններ 11.0 55.0 - 
Գրասենյակային նյութեր 50.0 70.0 30.0 
Տրանսպորտային նյութեր 218.2 350.0 70.0 
Հատուկ նպատակային այլ  նյութեր 108.0 284.0 - 
Դրամաշնորհներ 211.4  - 
Սոցիալական օգնություններ 447.1 580.0 95.0 
Այլ ծախսեր 55.8 90.4 12.5 
Բ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր - 150.0 -
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ - 150.0 - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6186.0 5801.2 1184.7

 
Դրամարկղային ծախսերը 2011թ.-ին 2010թ. նկատմամբ նվազել են 6.2%-ով, 

որը պայմանավորված է բյուջեի մուտքերի նվազմամբ: 
 Բյուջեի ծախսերի 72.2%-ը ուղղվել է աշխատավարձերի և պարտադիր 
սոցիալական ապահովության վճարների վճարմանը: Աշխատավարձերը 
հաշվարկվել են բյուջեով նախատեսված դրույքաչափերով: Աշխատավարձերը 
հաշվարկվում և կցվում են հաշվապահական փաստաթղթերին, սակայն 
անհրաժեշտ է վարել նաև աշխատավարձերի գրանցման գիրք, որը  ենթակա է 
ավելի երկար տարիների պահպանման, քան հաշվապահական փաստաթղթերը: 
   Արձակուրդային գումարները հաշվարկվել են հիմնականում սահմանված 
կարգով, սակայն 24 օրով արձակուրդ տրամադրելու դեպքում արձակուրդի 
տևողությունը որոշ դեպքերում հաշվարկվում են ոչ ճիշտ:  
 Աշխատողներին արձակուրդ տրամադրելու հրամանները կամ 
կարգադրությունները տրվում են ուշացումներով, արձակուրդային վճարները 
վճարվում են ուշացումներով, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջը, համաձայն որի ամենամյա արձակուրդային 
վճարը աշխատողին պետք է վճարել արձակուրդ մեկնելուց առնվազը երեք օր 
առաջ:  
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 Երկու օրով գործուղման դեպքում պետք է վճարել երկու օրվա օրապահիկի 
գումար, սակայն հաշվարկվել է մեկ օրվա համար, կամ երկու օրով գործուղումների 
դեպքում յուրաքանչյուր գործուղման համար  պակաս է հաշվարկվել 2000 դրամ:   
 Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի  օրերի նախօրյակին 
աշխատանքի հաճախումների տաբելներում աշխատողներին դրված են ներկաներ 8 
ժամ, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ   հոդվածի 
պահանջները, համաձայն որի  նշված օրերին աշխատողների աշխատաժամանակը 
կրճատվում է մեկ ժամով:   
 Բենզինի ծախսը հիմնավորելու համար լրացվում են ակտեր և երթուղային 
թերթիկներ(երթուղային թերթիկները լրացվում են թերություններով):
 Աշխատողներին յուրաքանչյուր տարի տրամադրվում է հերթական 
արձակուրդներ, միայն համայնքի ղեկավարը չի օգտվել հերթական 
արձակուրդներից: 
 Համաձայն Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
համայնքի ավագանին կարող է սահմանել գույքահարկի գծով արտոնություններ, 
որի  չափը չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա համար գույքահարկի գծով 
համայնքի բյուջեում հաստատված եկամուտների 10 տոկոսը: 2011թ. ավագանու 
որոշումներով  երկու անձի գույքահարկի գծով տրվել է 34.3 հազ  դրամի չափով  
արտոնություն, սակայն բյուջեով նախատեսված գույքահարկի գումարի 10%-ը 
կազմում է 27.5 հազ. դրամ, կամ օրենքով սահմանված չափից ավել է զիջվել  6.8 
հազ. դրամ գույքահարկ: 
 
 

ԱՌԵՎՏՐԻ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 
 

Համայնքի տարածքում գործում են մեկ մթերային խանութ  որի համար 
2010թ., 2011թ և 2012թ  տեղական տուրք է սահմանվել  ոգելից խմիչքների վաճառքի 
թույլտվության համար եռամսյակը՝ 4500դրամ և ծխախոտի արտադրանքի 
վաճառքի թույլտվության համար  եռամսյակը՝ 4500 դրամ: 2011թ. համար 
նախատեսված  տեղական տուրքը   ամբողջությամբ գանձվել է, իսկ 2012թ առաջին 
կիսամյակի համար 18000դրամի փոխարեն գանձվել էր ընդամենը՝ 9000 դրամ, կամ 
պակաս է գանձվել՝ 9000 դրամ: 

Հանձնաժողովը փաստեց,  որ համապատասխան թույլտվությունների համար 
մուծումները կատարվում են ընթացքում և ոչ թե նախապես եռամսյակը սկսվելուց 
առաջ, կամ խախտվել է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 
հոդվածի պահանջները.«Տեղական տուրք (կամ) վճար գանձող մարմինների 
պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում և 
տեղական տուրք կամ վճարը գանձում են նախքան այդ լիազորությունների կամ 
գործողությունների իրականացումը.. » 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում համաձայն «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի  և «Առևտրի և ծառայություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքի 17.1 հոդվածի չեն իրականացվել համապատասխան 
հսկողություն: Ընդունված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարը իրավասու  է  
առևտրի օբյեկտներում կատարել ստուգումներ և անօրինական գործունեության 
համար նշանակել համապատասխան տուգանքներ:  
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           Վաճառքի թույլտվությունների տրման  ժամանակ  խախտվել է ՀՀ կառա-
վարության 2007թ. հուլիսի 19-ի թիվ 843-Ն որոշման պահանջը՝ չեն ներկայացվել 
թույլտվության հայտեր,  չեն լրացվել սահմանված թույլտվության ձևեր: 

 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2008թ. 
դեկտեմբերի 5-ի թիվ 14-Ն որոշմամբ, որոշումը չի ուղարկվել  ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն, կանոնադրությունը փակցված չէ 
ավագանու նստավայրում (գյուղապետարանում). 

 2) օրենքով սահմանված ժամկետում ավագանու հաստատմանը չի 
ներկայացվել համայնքի զարգացման ծրագիրը. 
 3) ա/ համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2011 և 
2012թթ. համայնքի բյուջեները. 

բ/ հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները, 

գ/ հաստատել է 2011թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, իսկ 
25.02.2010թ. թիվ 4-Ն և 09.03.2011թ. թիվ 1-Ն որոշումներով բյուջեների կատարման 
տարեկան հաշվետվությունները հաստատելու փոխարեն համայնքի ղեկավարի 
2009թ. և 2010թ. կատարած աշխատանքները գնահատել է բավարար. 
 4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին 2010թ. և 2011թ. և 2012թ. 1-ին եռամսյակի եռամսյակային հաղորդումները. 
 5) չի որոշվել կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը և 
անհրաժեշտ ֆինանuական միջոցները. 
 6) համայնքի ղեկավարի կողմից իր լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ վերահuկողության իրականացման առումով պետք է նշել, որ համայնքի 
ղեկավարի անհատական ակտերը ավագանու անդամներին չեն ուղարկվում, չեն 
փակցվում  ավագանու նստավայրում` գյուղապետարանի ցուցատախտակին. 
 7) համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով 
չեն վիճարկվել. 
 8) համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշվել է աշխատակազմի 
աշխատակիցների հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու 
մասին որոշմամբ. 
 9) uահմանվել են 2010, 2011, 2012թթ. համար տեղական տուրքերի և վճարների 
տեuակները ու դրույքաչափերը, 27.12.2010թ. թիվ 27-Ն և 02.12.2011թ. թիվ 19-Ն 
որոշումները ուղարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն: 18.01.2010թ. 
թիվ 1-Ն որոշումը չի ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն և 
որոշումը չի համապատասխանում Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ 
օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջներին. 
 10) 31.03.2010. թիվ 9, 27.12.2010թ. թիվ 28-Ա, 02.12.2011թ. թիվ 20-Ա, 26.03.2012թ. 
թիվ 3-Ա որոշումներով հաստատվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
աշխատակիցների թվաքանակը, հաuտիքացուցակը և պաշտոնային 
դրույքաչափերը: 27.12.2011թ. թիվ 28-Ա որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել 
համայնքի ավագանու 10.12.2009թ. թիվ 25 որոշումը, սակայն պետք է ուժը կորցրած 
ճանաչվեր 31.03.2010թ. թիվ 9 որոշումը. 
 11) բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի հաuտատվել. 
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 12) ավագանու որոշումներով հաստատվել են համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերը. 
 13) ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2010թ. և 2011թ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 
 14) 06.06.2011թ. թիվ 6 և 25.10.2011թ. թիվ 17 որոշումներով ավագանին 
գույքահարկի արտոնություն է տվել համայնքի երկու բնակիչներին ընդհանուր 
34300 դրամի չափով: 

15) 12.04.2011թ. թիվ 5 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի հոգաբարձության և 
խնամակալության հանձնաժողովի կազմը. 

16) 18.01.2010թ. թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել է ՏԻՄ-երի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը, գյուղապետարանում չէ փակցված 
քաղաքացիների ընդունելության օրերի և ժամերի մասին տեղեկատվությունը. 

Հինգ անգամ չի ապահովել Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջը` 2010 թվականին 5-րդ նիստը կայացել է 
12.04.2010թ.-ին, 6-րդը` 09.07.2010թ.-ին, 7-րդը` 01.10.2010թ., 8-րդը (2010թ. վերջին 
նիստ)` 27.12.2010թ. 2011 թվականին 1-ին նիստը կայացել է` 09.03.2011թ.-ին, 2011թ. 
վերջին նինստը կայացել է 21.12.2011թ., 2012թ. առաջին նիստը` 02.03.2012թ.: 

Պետք է նշել, որ համայնքի ավագանու որոշումների մեծ մասում չեն 
կատարվել հղումներ թե որ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն են այդ 
որոշումները կայացվել: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

 1) Հրավիրվել և վարվել են ավագանու կանոնակարգով և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով uահմանված կարգով ավագանու 
նիuտեր. 
 2) համայնքի ղեկավարի անհատական ակտերը ընդունելուց հետո երկoրյա 
ժամկետում համայնքի ավագանու անդամներին չեն ուղարկվել, համայնքի 
ավագանու նuտավայրում` բոլորի համար տեuանելի տեղում չեն փակցվել. 
 3) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը չի ներկայացվել ավագանու 
հաuտատմանը. 
 4) աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաuտիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ներկայացվել են 
ավագանու հաuտատմանը. 
 5) աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 6) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ. 
 7) իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն, oրենքով uահմանված 
կարգով քննության է առել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները և ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ. 
 8) համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատվել են` Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման համայնքային պլանը, 
Արտակարգ   իրավիճակների  հետևանքով  ֆիզիկական  և իրավաբանական 
անձանց պատճառված վնասի գնահատման համայնքային հանձնաժողովի 
անհատական կազմը և հանձնաժողովի աշխատակարգը, համայնքի 
քաղաքացիական պաշտպանության պլանը: 
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 8) համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը վարվում է, լրացված են 
1994թ. ծնվածների տվյալները ներառյալ, առաջարկվել է գրանցամատյանում 
լրացնել նաև 1995-1998թթ. ծնվածների տվյալները: 
 Գյուղապետարանում չկա ցուցատախտակ: Առկա է քաղաքացիների 
դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, 
տարածքային կառավարման մարմիններից և կազմակերպություներից ստացված 
գրությունների մտից մատյան և կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունների 
ելից մատյան: 

  
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՄ 

                                                                        
       1. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006թ. 

նոյեմբերի 16-ի  N 197-Ա հրամանի N 47 հավելվածով հաստատված (հետագայում 
կատարված փոփոխություններով) Կարմիր Աղեկի  գյուղապետարանի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի 
համաձայն՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնները 3 -ն են: 

Համայնքի ավագանու 26.03.2012թ. N 2-Ա որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և 
պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված հաստիքացուցակը համայնքային 
ծառայության պաշտոնների մասով  համապատասխանում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման  համակարգող  նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկին, իսկ պաշտոնային դրույքաչափերը <<Համայնքային ծառայության 
մասին>>  և <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին>> ՀՀ օրենքների 
պահանջներին:  

2. Համայնքի ղեկավարը 1997թվականին հաստատել է աշխատակազմի 
կանոնադրությունը: Կանոնադրությամբ նախատեսված մի շարք դրույթներ չեն 
համապատասխանում ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին:  

Այս առումով  համապատասխան փոփոխություններ պետք է կատարվեն 
աշխատակազմի կանոնադրությունում: 

3. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի << Հասարակությանն 
իրավական    ակտերի մասին իրազեկման և իրավական ակտերի հաշվառման 
կարգերը հաստատելու մասին>> N 1146-Ն որոշման համաձայն իրավական ակտն 
ընդունող մարմինները պարտավոր են պահել իրենց ընդունած իրավական ակտերի 
հաշվառման մատյան: 

Գյուղապետարանի աշխատակազմում խախտվել են ՀՀ կառավարության 
վերոնշյալ որոշման պահանջները և համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, գյուղապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների հաշվառման մատյանները սկսել են 
վարել միայն 2010 թվականից: 

4. <<Համայնքային ծառայության մասին>> նախկինում գործող ՀՀ օրենքի և 
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 07.09.2006թ. N 11-Ն 
նախկին հրամանով սահմանված կարգի համապատասխան համայնքի ղեկավարը 
2008 թվականի նոյեմբերի 3-ին N 7 որոշմամբ հաստատել է համայնքային 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային 
ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու համար թեստավորման 
հարցաշարերը, ապա 2009 թվականի մարտի 17-ի N  5  որոշմամբ նաև 
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համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների ատեստավորում  անցկացնելու 
համար թեստավորման հարցաշարերը:  
  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ  օրենքի փոփոխությամբ՝ 2008 
թվականի հոկտեմբեր ամսից թեստավորման հարցաշարերի կազմման 
իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
աշխատակազմին: 
      Այս առումով` անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված չեղյալ ճանաչել 
համայնքի ղեկավարի 2008 թվականի նոյեմբերի 3-ին N 7 և 2009 թվականի մարտի 
17-ի N  5   որոշումները: 

5. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների անձնական գործերը 
վարվում են ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 
թվականի նոյեմբերի 7-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված` համայնքային 
ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի խախտմամբ, մասնավորապես` 
չեն կատարվել կարգի 6-րդ կետի, 7-րդ կետի  «դ», «ե», «ժա», «ժբ»,  «իբ»  և «իդ»   
ենթակետերի, ինչպես նաև 8-րդ,9-րդ, 10-րդ, 20-րդ կետերի և 15-րդ կետի «ե», «է» 
ենթակետերի  պահանջները, առանձին դեպքերում թերի են կատարվել կատարվել 
կարգի 7-րդ կետի  «զ», «թ», «ժէ», «իա»   ենթակետերի, 18-րդ, 19-րդ  կետերի 
պահանջները:     

Այս առումով` անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը 
համապատասխանեցնելու ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 
նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի  N 20-Ն հրամանով սահմանված` 
համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգի պահանջներին: 

6. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են համապատասխան համայնքի 
ղեկավարը, համայնքի ավագանու մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք 
ներկայացուցիչ, իսկ նշված հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվող ավագանու 
անդամների քանակական և անհատական կազմերը որոշում է համայնքի 
ավագանին: 

Համայնքի ղեկավարը` խախտելով գործող օրենսդրության պահանջները և 
անտեսելով դեռևս 2006թվականին ՀՀ Լոռու մարզպետի իրեն ուղղված գրությունը՝ 
մինչև 2009 թվականը չի հաստատել համայնքային ծառայության մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը, ապա 2009 թվականի մարտի 18-ի N 
6  որոշմամբ  հաստատել է ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմերը: 
  <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի համաձայն համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հաստատած մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերի հիման վրա: 

            ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 12-Ն հրամանով հաստատվել են համայնքային ծառայության 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը: 
     Համայնքի  ղեկավարի  2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 6 որոշմամբ իբր 
հաստատվել է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
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հանձնաժողովների աշխատակարգերը, սակայն իրականում վերը նշված  որոշման 
հավելված հանդիսացող աշխատակարգերը աշխատակազմում չկար, այսինքն` 
կարելի է փաստել, որ մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի 
աշխատակարգերը իրականում չեն հաստատվել: 
     Համայնքի  ղեկավարը  2009 թվականի մարտիի 18-ի N 6 որոշմամբ 
հաստատել է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների նոր աշխատակարգերը, սակայն ուժը կորցրած չի ճանաչել 2006 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 6 որոշումը, բացի այդ մինչև վարչական 
վերահսկողության անցկացման օրը չի հրավիրել հանձնաժողովի 
աշխատակարգային նիստ և հանձնաժողովը չի ընտրել  հանձնաժողովի 
նախագահի տեղակալ: 
       Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված կարգով ուժը 
կորցրած ճանաչելով համայնքի ղեկավարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 28 -ի N  6 
որոշումը, հնարավորինս սեղմ ժամկետում  հրավիրել հանձնաժողովի 
աշխատակարգային նիստ, հանձնաժողովի անդամների հետ քննարկել 
աշխատակարգերը և ընտրել հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ: 

7. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի 
օգոստոսի 29-ի «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»    N 13-Ն հրամանով 
հաստատված կարգի 16-րդ կետով նախատեսված է, որ համայնքների 
ղեկավարների աշխատակազմերում պետք է վարվի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած 
քաղաքացիների տվյալների գրառման համարակալված մատյան, ինչը 
աշխատակազմում բացակայում էր: 
   Աշխատակազմում  վարվում է համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների անձնական 
գործերի հաշվառման մատյաններ, որոնք համարկալված և կնիքված չեն: 
      Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է աշխատակազմում ստեղծել 
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթներին 
մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման, համայնքային 
ծառայողների վերապատրաստման հաշվառման և համայնքային ծառայողների 
անձնական գործերի հաշվառման մատյանները  վարել սահմանված   կարգով: 
 8. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 
համաձայն` յուրաքանչյուր աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկը և համայնքային ծառայության յուրաքանչյուր խմբում 
և ենթախմբում ընդգրկվող պաշտոնների անվանացանկը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը: 

Կարմիր Աղեկի գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային 
ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատվել է ՀՀ տարածքային  
կառավարման  նախարարի  2006  թվականի  նոյեմբերի 16-ի N 197-Ա հրամանի N 47 
հավելվածով : 

Այս առումով` պետք է նշել, որ. համայնքի ղեկավարը 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 5 որոշմամբ հաստատել է Կարմիր Աղեկի գյուղական համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկը:  
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Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է չեղյալ ճանաչել համայնքի ղեկավարի 
2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 5 որոշումը: 

9. 2007 թվականի փետրվարի 2-ի N 3 որոշմամբ համայնքի ղեկավարը 
համայնքային ծառայողներ է համարել աշխատակազմի քարտուղար Արմեն 
Անդրեասյանին,  առաջատար մասնագետ- հաշվապահ  Կարինե Ոսկանյանին, 2-րդ 
կարգի մասնագետներ Կատյա Վարդևանյանին և Նարինե Փարսադանյանին, ապա 
նույն թվականի փետրվարի 19-ի իր N  4 կարգադրությունով նրանց կրկին համարել 
է  համայնքային ծառայողներ: 
     Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է  ուժը կորցրած ճանաչել 2007 թվականի 
փետրվարի 19-ի N 4 կարգադրությունը: 

10. ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 
30.01.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից 
իրականացվող վարչական հսկողության և կադրային գործի վարման մեթոդական 
ուղեցույցը հաստատելու մասին»  N 02-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված 
մեթոդական ուղեցույցի «Կադրային գործի վարում» բաժնով նախատեսված 
կադրային գործի վարման այլ գործընթացներում թերություններ չեն հայտնաբերվել: 

           
           Հանձնաժողովի նախագահ՝ 

  Ֆին. և սոց. տնտ. զարգացման 
  վարչության պետի տեղակալ                           Կարմիր Աղեգի համայնքի ղեկավար 

            
           --------------------  Լ. Բերոյան                                ----------------------  Վ. Հովհաննիսյան 
 
          Անդամներ՝ 
                                                                                          
          ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՏԻ և                     Կարմիր Աղեգու գյուղապետարանի 
          համայնքային ծառ. հարց. բաժնի պետ            աշխատակազմի քարտուղար 
          
           ------------------- Ժ. Ղազարյան                           ------------------------ Ա. Անդրեասյան 
 
         ՏԻ և  ՀԳՄ հարցերով վարչ. ՀԳՄՏՍ              Կարմիր Աղեգու գյուղապետարանի աշխատա- 
         գործ. համակագման բաժնի պետ                  կազմի  առաջ. մասնագետ-հաշվապահ 
 
          -------------------- Վ. Հովհաննիսյան                    ----------------------- Կ. Ոսկանյան 

 
 
 
 


