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Դրույթների անվանումը Պահ

պանվ

ած է 

Թերի 

է 

պահ

պանվ

ած 

Պահ

պան

ված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերցման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

Ծանոթություն 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Համայնքում առնվազն երկու 

հազար բնակչի համար 

համայնքի յուրաքանչյուր մասի 

բնակչի համար մատչելի 

տեղերում հայտարարություն 

փակցնելու միջոցով ավագանու 

հերթական նիստից առնվազն 

յոթ օր առաջ համայնքի 

ղեկավարի կողմից  

հրապարակված տեղեկության 

առկայություն՝ ավագանու 

նիստի  ժամանակի, վայրի և 

օրակարգի վերաբերյալ:  

 

V  

Տեղական 

ինքնակառավար-

ման մասին ՀՀ  

օրենքի 121- րդ 

հոդված: 

Անհրաժեշտ է ավագանու 

նստավայրից բացի 

ցուցատախտակ 

տեղադրել նաև 

համայնքի բնակիչների 

համար մատչելի տեղում 

և   ավագանու 

հերթական 

նիստից առնվազն յոթ 

օր առաջ համայնքի 

ղեկավարի կողմից  

հրապարակել  

տեղեկություն ավագանու 

նիստի  ժամանակի, 

վայրի և օրակարգի 

վերաբերյալ:   

20 օրյա ժամկետում 

ցուցատախտակ 

տեղադրել 

բնակիչների համար 

մատչելի տեղում: 

Համայնքի մշտական 

բնակչության թիվը 517 

մարդ է: 

Հայտարարությունները 

փակցվում են 

գյուղապետարանի 

ցուցատախտակին, որը 

յուրաքանչյուր բնակչի 

համար մատչելի տեղ 

համարել չի կարելի: 

2. Գյուղապետարանի 

աշխատակազմի և համայնքային 

բյուջետային հիմնարկների 

կանոնադրությունները, 

կառուցվածքները և 

աշխատակիցների քանակը, 

հաստիքացուցակն ու 

պաշտոնային դրույքաչափերը 

հաստատելու մասին համայնքի 

ավագանու որոշման 

առկայություն: 

V      Համայնքը չունի 

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկներ: 

Գյուղապետարանի 

աշխատակազմի 

համար նշված 

որոշումները առկա 

են: 



3. Օրենքով սահմանված 

կարգով հայեցողական 

պաշտոններում նշանակումներ 

կատարելու վերաբերյալ 

համայնքի ղեկավարի որոշման 

առկայություն: 

_      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  նման 

նշանակումներ չեն 

կատարվել: 

Հաստիքացուցակով 

հայեցողական 

պաշտոններ չեն 

նախատեսված: 

4. Համայնքային բյուջետային 

հիմնարկների ղեկավարների 

նշանակման վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու 

անդամների համաձայնության 

առկայություն: 

_      Համայնքը չունի  

բյուջետային 

հիմնարկներ: 

5.Համայնքի ղեկավարի 

անհատական ակտերի 

ընդունումից հետո օրենքով 

սահմանված երկօրյա 

ժամկետում ավագանու 

անդամներին ուղարկված 

լինելու, ինչպես նաև համայնքի 

ավագանու նստավայրում  և 

բոլորի համար տեսանելի 

վայրում համայնքի ղեկավարի 

անհատական ակտերի  

փակցված լինելու առկայություն: 

  

V 

Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 32- րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասի  11 կետ: 

Համայնքի ղեկավարի 

կողմից ընդունված 

անհատական ակտերին 

ավագանու անդամներին 

տեղեկացումը 

ապահովելու նպատակով 

անհրաժեշտ է  

ավագանուն 

հատկացված 

աշխատասենյակում 

տեղադրել համայնքի 

ղեկավարի ընդունած 

բոլոր որոշումների  

օրինակները, 

ցանկության դեպքում 

ավագանու անդամին 

տրամադրել նաև 

պատճեները: 

Այսուհետ ապահովել 

օրենքի պահանջի 

կատարումը: 

 



6. Համայնքի ղեկավարի 

որոշմամբ հաստատված 

աշխատակազմի 

գործավարության կարգի 

առկայություն: 

  

 

 

 

 

 

V 

  

 

 

 

 

Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 32- րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ 

Անհրաժեշտ է 

սահմանել 

գործավարության 

կարգը հաշվի առնելով 

գործող էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանա

ռության համակարգը: 

20  օր 

Համայնքում 

գործավարության 

կարգ հաստատվել է 

1997թ.: Հաշվի 

առնելով, որ այժմ 

փաստաթղթաշրջանա

ռությունը կատարվում 

է էլեկտրոնային 

եղանակով 

անհրաժեշտ է 

սահմանել 

գործավարության 

կարգը հաշվի 

առնելով գործող 

էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանա

ռության համակարգը: 

7. Համայնքային 

ենթակայության բյուջետային 

հիմնարկների և ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 

ստեղծման, 

վերակազմակերպման կամ 

լուծարման մասին որոշման 

նախագիծերը ավագանու 

հաստատմանը ներկայացված 

լինելու առկայություն: 

--      Համայնքը չունի  

համայնքային 

ենթակայության 

բյուջետային 

հիմնարկներ, համայնքի 

մասնակցությամբ 

առևտրային և ոչ 

առևտրային 

կազմակերպություններ: 

8. Ավագանու հաստատմանը 

ներկայացված համայնքային 

ենթակայության առևտրային 

կազմակերպությունների 

խորհուրդների և վերստուգիչ 

մարմինների կազմերի 

վերաբերյալ ներկայացված 

լինելու առկայություն: 

--      Համայնքը չունի  

համայնքային 

ենթակայության 

առևտրային 

կազմակերպություններ: 



9. Համայնքում տեղական 

ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 

կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի 

ավագանուն ներկայացված 

առաջարկության առկայություն: 

  

V 

Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 32- րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասի 10.1կետ 

Անհրաժեշտ է մշակել 

և ավագանու  

հաստատմանը 

ներկայացնել  

տեղական 

ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 

մասնակցության կարգ 

20  օր 

 

10. Համայնքի ղեկավարին կից, 

համայնքի տարածքում 

հասարակական կարգով գործող 

խորհրդակցական մարմինների 

քանակը, անվանումներն ու 

ձևավորման կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանուն 

ներկայացված առաջարկության 

առկայություն: 

V       

11. Օտարված կամ 

օգտագործման տրամադրված 

համայնքի սեփականություն 

համարվող գույքի վերաբերյալ 

ավագանու որոշման 

առկայություն: 

V       



12. Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության սահմանած 

կարգով կազմելուց և և 

Հայաստանի Հանրապետության 

ավտոմոբիլային 

ճանապարհների 

անվանացանկում ընդգրկված 

ճանապարհների մաս 

հանդիսացող տարանցիկ 

ճանապարհներին վերաբերող 

մասով լիազոր մարմնի հետ 

համաձայնեցնելուց հետո 

համայնքի ավագանու 

հաստատմանն համայնքում 

ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպման սխեման 

(համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների մասով) է 

ներկայացված լինելու 

առկայությունը: 

 

 

       



13. Համայնքի ղեկավարի 

որոշման առկայություն 

համայնքի ավագանու կողմից  

հաստատված համայնքում 

ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպման սխեմայի 

համապատասխան անվտանգ 

երթևեկության կազմակերպման 

համար անհրաժեշտ 

ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպման կահավորանքի 

ու այլ տեխնիկական միջոցների 

տեղադրման վերաբերյալ՝ 

երթևեկության անվտանգության 

մասով համաձայնեցնելով 

պետական լիազոր մարմնի հետ 

       

14. Համայնքի անվանման և 

վերանվանման ենթակա 

փողոցները, պողոտաները, 

հրապարակները, 

զբոսայգիները, համայնքային 

ենթակայության կրթական, 

մշակութային և այլ 

հիմնարկներն ու 

կազմակերպությունները 

ավագանու հաստատմանը 

ներկայացված լինելու 

առկայություն, ինչպես նաև 

օրենքով սահմանված կարգով 

գրանցման ներկայացնելու 

առկայություն:  

__      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  նման 

անհրաժեշտություն չի 

առաջացել: 



15. Շենքերի և շինությունների 

համարակալման սահմանման 

վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի որոշման 

առկայություն: 

V       

16. Համայնքի 

քաղաքաշինական, 

բնապահպանական, 

գյուղատնտեսական և այլ 

կադաստրների օրենքով 

սահմանված կարգով վարում: 

--      Նշվածները, ըստ 

Տեղական 

ինքնակառավարման 

մասին ՀՀ  օրենքի, 

հանդիսանում են 

պետության 

պատվիրակված 

լիազորություններ: 

Պետության կողմից 

համապատասխան 

ֆինանսավորում չի 

նախատեսվել: 

17. Քաղաքացիական 

պաշտպանության, 

հակահամաճարակային և 

կարանտինային 

միջոցառումների, ինչպես նաև 

տեխնոլոգիական և տարերային 

աղետների վտանգների 

նվազեցման ու հետևանքների 

վերացման հետ կապված 

աշխատանքների 

կազմակերպման համար 

օրենքով սահմանված կարգով 

միջոցների ձեռնարկում: 

V      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  նման 

անհրաժեշտություն չի 

առաջացել: 

Գյուղապետարանում 

առկա են, 

համապատասխան 

միջոցառումների 

պլաններ: 



18. Համայնքի բնակիչների 

հաշվառման իրականացում: 

V        Բնակչության 

պետական ռեգիստրի 

տեղեկատվական 

համակարգից տվյալներ 

տրամադրելու կարգը 

հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 

06.03.2014թ. թիվ 214 

որոշումով, համաձայն 

որի անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը 

կտրամադրվի 

համայնքներին:  

 

19. Օրենքով սահմանված 

կարգով քաղաքացիների 

ընդունելության կազմակերպում:  

V       

20.Համայնքում 

խնամակալության և  

հոգաբարձության մարմինների 

օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորման առկայություն: 

V       

21. Համայնքում երեխաների 

ծնունդների չգրանցման 

բացառման, իսկ 

հայտնաբերման դեպքում 

օենքով սահմանված կարգով 

գրանցման ուղղությամբ 

իրականացված աշխատանքներ:  

 

--      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  համայնքի 

տարածքում երեխաների

ծնունդների չգրանցման 

դեպքեր չեն 

արձանագրված: 



22. Օրենքով սահմանված 

կարգով՝ տեղական 

ինքնակառավարմանն առնչվող 

օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական 

կարևորագույն 

նախաձեռնությունների և 

նախագծերի, մասնավորապես 

համայնքի զարգացման 

ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, 

համայնքի կողմից մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 

ոլորտներում համայնքի 

ավագանու և ղեկավարի 

որոշումների, համայնքի 

գլխավոր հատակագծի, 

քաղաքաշինական, 

բնապահպանական, 

կենսագործունեության 

միջավայրի ծրագրվող 

փոփոխությունների հանրային 

լսումներ կամ քննարկումներ 

իրականացնելու համար 

կատրված աշխատանքների 

առկայություն: 

V       

2014թ.տարեկան 

բյուջեի նախագծի  

քննարկման համար 

հանրային լսումներ 

կազմակերպվել են:  

Հաշվի առնելով, որ 

համայնքի տարածքում 

հասարակական 

կարգով գործող 

խորհրդակցական 

մարմինների քանակը, 

անվանումները, 

ձևավորման և 

գործունեության կարգը 

հաստատվել է 

համայնքի ավագանու 

15.11.2013թ. թիվ 13-Ն 

որոշմամբ, հաջորդող 

ժամանակահատվածում 

այլ լսումների և 

քննարկումների 

անհրաժեշտություն 

դեռևս չի առաջացել: 

23. Ամենամյա պարտադիր 

գույքագրման վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 

առկայություն: 

V       

 



24. Սեփականության 

իրավունքով գույք ձեռք բերելուց 

կամ գույքն օտարելուց հետո` 

մեկշաբաթյա ժամկետում, 

գույքագրման փաստաթղթերում 

կատարած համապատասխան 

փոփոխությունների 

առկայություն: 

       

 


