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 Ակտ  թիվ  3 

07.02.2014թ.                                                                                            գ. Քարինջ 
 

Լոռու  մարզի համայնքներում  2014թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու  աշխատանքային ծրագրի համաձայն(ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարի 2013թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 159-Ա հրաման, ՀՀ Լոռու 
մարզպետի 2014թ. փետրվարի 5-ի թիվ 9 կարգադրություն), մարզպետարանի 
աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի  պետ Ա. Սահակյանս(հանձնաժողովի 
նախագահ), ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության  
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Բեջանյանս, ԼՄ 
աշխատակազմի մարզի միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և 
համայնքների  խոշորացման աշխատանքների կազմակերպման  պատասխանատու 
Ա. Շահվերդյանս, հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի առաջատար 
մասնագետ Է. Հախվերդյանս Քարինջի գյուղապետարանում իրականացրեցինք  
վարչական հսկողություն:  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 

Բյուջեի  եկամուտների մուտքերը  2012թ.-ին նախատեսված 14439.5 հազ. 
դրամի դիմաց փաստացի կազմել է 13987.3 հազ. դրամ՝ (96.9%): 

Սեփական եկամուտներից թերակատարվել են գույքահարկի(57.1%), 
տեղական տուրքերի(37.5%) և վարձակալությամբ տրված հողերի 
վարձավճարների(68.3%)   գծով մուտքերը:  

2013թ.-ին նախատեսված 11978.4 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը 
կազմել են 11661.7 հազ. դրամ՝ (97.4%): Թերակատարվել են հողի հարկի(96.1%), 
գույքահարկի(86.9%), տեղական տուրքերի(62.5%) և վարձակալությամբ տրված 
հողերի վարձավճարների(89.5%) գանձումները: 

Խախտվել է Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34-րդ 
հոդվածի 2.1 կետի պահանջը, համաձայն որի համայնքի ղեկավարը  oրենքով 
սահմանված կարգով կազմակերպում է տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, 
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների գանձումն ու վերահսկումը: 

 Խախտվել է նաև սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 2.2 կետի պահանջը, ըստ որի 
համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորություններից է  տեղական հարկերը, 
տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ oրենքով սահմանված կարգով 
կիրառել  համապատասխան միջոցներ: 

Եկամուտների թերակատարման հետևանքով թերակատարվել է նաև 
բյուջեով նախատեսված ծախսերը: 

 Ավագանու կողմից տեղական տուրք եռամսյակի համար նախատեսվել է 
ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 2500 դրամ, ոգելից խմիչքների 
վաճառքի թույլտվության համար՝ 2500 դրամ: Համայնքում գրանցված է հինգ 
խանութ, որը զբաղվում է ծխախոտի և ոգելից խմիչքի առևտրով: 2012-2013թթ. 
պետք է գանձել 200.0 հազ. դրամ, սակայն փաստացի մուտքը կազմել է 100.0 հազ. 
դրամ, կամ պակաս է գանձվել 100.0 հազ. դրամ: Համաձայն Տեղական տուրքերի և 
վճարների  մասին ՀՀ օրենքի հոդված 12-ի տեղական տուրք և (կամ) վճար գանձող 
մարմինների պաշտոնատար անձինք տեղական տուրքի կամ վճարի հաշվարկն 
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իրականացնում և տեղական տուրքը կամ վճարը գանձում են նախքան այդ 
լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը:  

2012-20132թթ. որոշ  տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից վարվել է 
անօրինական գործունեություն՝ չմուծելով տուրքի գումարը և չունենալով վաճառքի 
համապատասխան թույլտվություն զբաղվել են ծխախոտի և ոգելից խմիչքների 
առևտրով: 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:  

Համայնքի ղեկավարին առաջարկվել է օգտվելով իրեն վերապահված 
իրավասություններից առևտրի օբյեկտներում իրականացնել ստուգումներ և 
անօրինական գործունեության համար կազմել համապատասխան ակտեր և 
նշանակել տուգանքներ: 

Հաշվապահական հաշվառումը վարվում է որոշակի թերություններով:  
 Ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի  օրերի նախօրյակին 
աշխատանքի հաճախումների տաբելներում աշխատողներին դրված են ներկաներ 
մնացած օրերի նման, կամ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ   
հոդվածի պահանջները, համաձայն որի  նշված օրերին աշխատողների 
աշխատաժամանակը կրճատվում է մեկ ժամով: 
 Գործուղումների ստուգմամբ պարզվեց, որ երկու օրով գործուղումներ 
տրամադրելու դեպքում օրապահիկի գումար  հաշվարկվում է միայն մեկ օրվա 
համար, կամ պակաս է հաշվարկվում յուրաքանչյուր գործուղման համար 2000 դրամ 
օրապահիկ:  Խախտվել է ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. թիվ 2335-Ն որոշմամբ 
հաստատված գործուղման ծախսերի հատուցման վճարման կարգի 21-րդ կետի 
պահանջը: 
 Արձակուրդային գումարների հաշվարկման ժամանակ միջին 
աշխատավարձերը հաշվարկվել է ոչ օրենքով սահմանված կարգով, կամ խախտվել 
է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի կետ 3-ի պահանջը, համաձայն 
որի  հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում միջին օրական աշխատավարձի 
չափը որոշվում է` միջին ամսական աշխատավարձը բաժանելով 21-ի, սակայն 
համայնքում այն բաժանվել է 21.4-ի, ինչի հետևանքով աշխատողներին պակաս է 
հաշվարկվել արձակուրդային գումարներ(Ս. Մխիթարյանին՝ 1428 դրամ և այլն): 
 2012թ. աճուրդով օտարվել է երկու անասնագոմ: Խախտվել է  Տեղական 
ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի պահանջը, համաձայն որի 
սեփականության իրավունքով գույք ձեռք բերելուց կամ գույքն օտարելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում, համայնքի ղեկավարը գույքագրման փաստաթղթերում 
կատարում է համապատասխան փոփոխություններ, որոնք համայնքի ավագանին 
հաստատում է առաջիկա նիստում: 
 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

        1) Ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներին համապատաuխան իր կանոնակարգը ընդունել է 2012թ. 
դեկտեմբերի 10-ի թիվ 30-Ն որոշմամբ, որոշումը ուղարկվել է ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն. 
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        2) 2013 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 2-Ն որոշմամբ հաստատել է համայնքի 
զարգացման ծրագիրը, որոշումը ուղարկվել է ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն.  
        3)  համայնքի բյուջեի մասին. 
         ա. համայնքի ավագանին սահմանված կարգով հաստատել է 2012թ.,2013թ.և 
2014թ. համայնքի բյուջեները. 
         բ.հաստատել է բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 
փոփոխությունները. 
         գ.հաստատել է 2011թ.,2012թ. և 2013թ. բյուջեների կատարման տարեկան 
հաշվետվությունները. 
         բ. կետի ոչ բոլոր որոշումներում է նորմատիվ բնույթի մասին նշումներ  
կատարվել. 
         4) համայնքի բյուջեի կատարման վերահuկման առումով պետք է նշել, որ 
համայնքի ավագանուն ներկայացվել է համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին   2012թ. և 2013թ.  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 են ուղարկվում և  
փակցվում են ավագանու նստավայրում. 
         7) համայնքի ավագանու 10.12.2012թ.թիվ 35-Ն և 18.12.2013թ. թիվ 40-Ն 
որոշմամբ uահմանվել  է 2013թ. և 2014թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների 
տեuակները ու դրույքաչափերը, որոշումները ուղարկվել ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն: Չնայած այն բանին, որ նշված որոշումները հրապարակվել են, 
սակայն համայնքի ավագանու 10.12.2012թ.թիվ 35-Ն որոշման 3-րդ կետի, 3-րդ 
ենթակետում սահմանվել է համայնքի տարածքում տեղական տուրք նոտարական 
աշխատանքների համար` 5000դրամ: Վերոնշյալ 35-Ն որոշումով  խախտվել է 
<<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>ՀՀ օրենքի   պահանջները: 
     8)համայնքի ղեկավարի որոշումները ավագանու կողմից դատական կարգով չեն 
վիճարկվել.   
       9)համայնքի ավագանու 19.06.2012թ. թիվ 13, 10.12.2012թ. թիվ 36,13.07.2013թ.թիվ 
21-Ա, 18.12.2013թ. թիվ 41 որոշումներով որոշվել է համայնքի ղեկավարի 
վարձատրության չափը, աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը և <<Քարինջի  
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների 
թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը.   
      10)ավագանու 2012թ. և 2013թ. թիվ 32 և թիվ 29 որոշմամբ հաստատվել է 
համայնքի uեփականության 2012թ. և 2013թ.  ամենամյա գույքագրման 
փաuտաթղթերը. 
     11)ավագանու որոշումներով հաստատվել են 2012թ. և 2013թ. դրությամբ 
համայնքի հողային հաշվեկշիռները. 
     12) 25.03.2013թ. թիվ 8 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմը. 
    13)19.06.2013թ. թիվ 15-Ա որոշմամբ հաստատվել է Քարինջի գյուղապետարանի 
աշխատակազմի կանոնադրությունը.  
    14)12.09.2013թ. թիվ 24-Ա որոշմամբ Քարինջի <<Նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատության>> ՀՈԱԿ-ի տնօրենի նշանակման համաձայնություն  է տրվել.  
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    15)27.11.2013թ. թիվ 32-Ն որոշմամբ հաստատվել է Քարինջ համայնքի ղեկավարին 
կից, Քարինջ համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և 
գործունեության կարգը.  
    16)27.11.2013թ. թիվ 33-Ն որոշմամբ հաստատվել է հանրային բաց լսումների 
և(կամ)քննարկումների կազմակերպման և անցկացման և դրանց վերաբերյալ 
Քարինջ համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը. 
   17)27.11.2013թ. թիվ 34-Ա որոշմամբ ստեղծվել է  Քարինջ համայնքի ղեկավարին 
կից խորհուրդ: 

 
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 են ուղարկվել. 
 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)  աշխարհագրական օբյեկտներին տրամադրել է հասցեներ. 
 6) իր իրավաuության շրջանակում ընդունել է որոշումներ և արձակել է 
կարգադրություններ.  
           7)իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն. 
           8) վարվում է  համայնքի  զինապարտների գրանցամատյանը.   

Գյուղապետարանում կա ցուցատախտակ: Ցուցատախտակին փակցված է 
համայնքի ավագանու որոշումները, տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերը սահմանող որոշումը, ինչպես նաև ավագանու նստավայրում 
(գյուղապետարանում) փակցված է համայնքի ավագանու կանոնակարգը, համայնքի  
ղեկավարի անհատական որոշումները:  
 Գյուղապետարանում առկա է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և 
առաջարկությունների մտից մատյան, գործադիր, տարածքային կառավարման 
մարմիններից և կազմակերպություններից 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 102 հավելվածով հաստատված Քարինջի 
գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկի համաձայն՝ աշխատակազմի   համայնքային ծառայության 
պաշտոնները   4-ն են:  
  2.Համայնքի ավագանու 18.12.2013թ. N 40 որոշմամբ հաստատվել է համայնքի 
ղեկավարի վարձատրության չափը, աշխատակազմի աշխատակիցների 
թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը: Հաստատված 
հաստիքացուցակը համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով  
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համապատասխանում է ՀՀ տարածքային կառավարման  համակարգող  
նախարարի կողմից հաստատված պաշտոնների անվանացանկին:  

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          
համայնքային ծառայողների տվյալների փոփոխությունների դեպքերում նոր  
անձնական թերթիկները (Ձև N 2) չեն լրացվել:    
  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: 
        4. «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:  

Պետք է նշել, որ համայնքի ղեկավարը  2013 թվականի հունիսի 19-ի N 15-Ա 
որոշումով հաստատել է աշխատանքային կարգապահական ներքին 
կանոնակարգը:  
        5.Գյուղապետարանի աշխատակազմի հաշվառման մատյաններում իրավական 
ակտերի վերաբերյալ որոշ գրառումները սխալ կամ թերի է  լրացվել:Գյուղապետի 
12.02.2012թ.թիվ 1 29.05.2012թ.թիվ 2 կարգադրությամբ և աշխատակազմի 
քարտուղարի 01.10.2013թ. թիվ 3 հրամանով տրվել է ամենամյա արձակուրդ, սակայն 
առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկում չընդգրկված անձանց 
երկարացված արձակուրդ չի տրամադրվում, տվյալ դեպքում օպերատորին և 
տեխնիկական աշխատողներին ամենամյա երկարացված արձակուրդի` ՀՀ 
կառավարության 2005թ.օգոստոսի 11-ի թիվ 1384-Ն որոշման հղում է գրանցվել: 
Ավելին` աշխատակազմում աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններով 
կարգավորվող հարցերի վերաբերյալ ընդունվել են համայնքի ղեկավարի 
որոշումներ և արձակվել կարգադրություններ: 
   Ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է հաշվառման մատյանները վարել 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: 
  Վերը նշվածի, ինչպես նաև անձնական գործերում առկա այլ թերությունները 
վերացնելու համար տրամադրվել է անհրաժեշտ խորհրդատվություն:  
 

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ     
                                        

Համաձայն 2013թ. հաստատված հողային հաշվեկշռի Քարինջ համայնքում 
առկա է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 30.48 հա վարելահող, 775.78 
հա արոտ, 39.97 հա խոտհարք և 61.68 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ 
հողամաս: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերը 
համայնքում առկա անասունների արածեցման նպատակով տրվում են 
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օգտագործման, որոնց համար կնքվել է վեց ամիս ժամկետով պայմանագրեր: 
Պայմանագրերում բացակայում է նաև պայմանագրի հավելվածը հանդիսացող 
արոտավայրի հողամասի սխեմա-հատակագիծը: Խախտվել է ՀՀ կառավարության 
2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի <<Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու 
կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1477 որոշման պահանջները: 

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող  վարելահողերը մեկ տարով 
առանց մրցույթի տրվել են վարձակալության, որոնց համար գանձվել են 
համապատասխան վարձավճարներ: 

Խախտվել է ՀՀ հողային օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, ինչպես նաև 
ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. <<Պետական և համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և 
օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>>   թիվ 286 որոշմամբ 
հաստատված կարգի պահանջները:  
      Սահմանված կարգով լրացված չէր համայնքի հողերի հաշվառման գիրքը: 

Համայնքում բացակայում են՝  համայնքային և պետական  սեփականության 
արոտների և խոտհարքների պայմանագրերի գրանցման, համայնքի կողմից 
իրականացված հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ ստուգումների 
հաշվառման մատյանները:  

Հանձնարարվել է համայնքի ղեկավարին կասեցնել ապօրինի 
հողօգտագործումը /ժամկետ 3 ամիս/: Տրվել է  ցուցում՝ 30 օրյա ժամկետում կազմել 
արոտների պայմանագրերի գրանցման և համայնքի կողմից իրականացված հողերի 
օգտագործման և պահպանման նկատմամբ ստուգումների հաշվառման 
մատյաններ: 

                                                                                                                                                                                
          Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
   

 Մարզպետարանի աշխատակազմի                Քարինջ համայնքի ղեկավար 
  իրավաբանական  բաժնի պետ    
                                                                             _____________ Ն. Մկրտումյան 

           --------------------  Ա. Սահակյան                               
                                                                                       
          Անդամներ՝                                                         
                                                                                          

 Ֆին. և  սոց. տնտ. զարգ. վարչության                      
          ֆին-տնտ. բաժնի գլխ. մասնագետ 
                       
          -------------------  Ա. Բեջանյան                              
                                                                            
         Մարզի միջհամայնքային միավորումների        
         ձևավորման և համայնքների խոշորացման 
         աշխատանքների կազմակերպման                    
         պատասխանատու 
  
         ----------------- Ա. Շահվերդյան                                 
   
 Հողաշինության և   հողօգտագործման 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
     
--------------------  Է. Հախվերդյան 


