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չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

Ծանոթություն 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

1. Համայնքի ավագանու կողմից ՏԻՄ 

օրենքի պահանջներին 

համապատասխան ընդունված իր 

կանոնակարգի առկայություն: 

V       

2. Համայնքի ավագանու կաողմից 

հաստատված համայնքի զարգացման 

ծրագրի առկայություն: 

V       

3. Համայնքի ավագանու կողմից 

հաստատված համայնքի բյուջեի 

առկայություն: 

V       

4. Համայնքի բյուջեի 

փոփոխությունների դեպքում համայնքի 

ավագանու կողմից հաստատման 

առկայություն: 

V       

5. Համայնքի ավագանու կողմից 

հաստատված բյուջեի կատարման 

տարեկան հաշվետվության 

առկայություն: 

V       

6. Համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ կամավոր 

լիազորությունների իրականացման 

կարգի և անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցների վերաբերյալ որոշման 

առկայություն: 

  V 
Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 16-րդ 

հոդվածի  1-ին 

մասի 5- րդ կետ  

Անհրաժեշտ է 

սահմանել կամավոր 

լիազորությունների 

իրականացման կարգը 

և անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները 

20 օր 

 



7. Համայնքի ղեկավարի 

վարձատրության չափի վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 

առկայություն: 

V      Համայնքի ղեկավարի 

վարձատրության 

չափը և 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

թվաքանակի, 

հաստիքացուցակի և 

պաշտոնային 

դրույքաչափերը   

սահմանվել են նույն 

որոշմամբ: 

8. Համայնքային բյուջետային 

հիմնարկների, համայնքի 

մասնակցությամբ առևտրային և ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների 

ստեղծման, վերակազմակերպման կամ 

լուծարման վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու որոշման առկայություն: 

--      Համայնքը չունի 

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկներ, համայնքի 

մասնակցությամբ 

առևտրային և ոչ 

առևտրային 

կազմակերպություններ: 

9. Համայնքի ղեկավարի ներկայացրած` 

բյուջետային հիմնարկների և ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների 

ղեկավարների թեկնածուներին 

համաձայնություն տալու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 

առկայություն: 

--      Համայնքը չունի 

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկներ, համայնքի 

մասնակցությամբ 

առևտրային և ոչ 

առևտրային 

կազմակերպություններ: 

10. Համայնքի մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպությունների 

խորհուրդների և վերստուգիչ 

մարմինների կազմերի հաստատման 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

որոշման առկայություն: 

--      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում համայնքի 

մասնակցությամբ 

առևտրային 

կազմակերպություններ, 

դրանց խորհուրդներ և 

վերստուգիչ մարմիններ 

չեն ստեղծվել: 

11. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների տեսակներն ու 

դրույքաչափերի հաստատման 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

որոշման առկայություն: 

V       



12. Համայնքի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց գանձվող 

վճարների դրույքաչափերի 

հաստատման վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու որոշման առկայություն: 

_      Համայնքի կողմից 

ծառայություններ չեն 

մատուցվում: 

13. Համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող գույքն օգտագործման 

տրամադրելու կամ օտարելու դեպքում 

համայնքի ավագանու որոշման 

առկայություն, որում նշված է 

օգտագործման տրամադրման կամ 

օտարման եղանակը, ժամկետները, 

նպատակը, օգտագործման 

տրամադրման դեպքում` օգտագործման 

ժամկետը և վճարի չափը, ուղղակի 

վաճառքի դեպքում` վաճառքի գինը, իսկ 

հրապարակային սակարկությունների 

դեպքում` մեկնարկային գինը, իսկ 

համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողամասն օտարելու 

դեպքում նաև հողամասի գտնվելու 

վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 

նպատակային նշանակությունը, 

հողատեսքը, գործառնական 

նշանակությունը: 

V      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  առկա է 

վարձալալության 

տրամադրմամ մասին 

մեկ որոշում 

(20.09.2013թ. թիվ 10): 

14. Համայնքային նշանակության 

փողոցների, պողոտաների, 

հրապարակների, զբոսայգիների, 

համայնքային ենթակայության 

կրթական, մշակութային և այլ 

հիմնարկների ու 

կազմակերպությունների անվանման և 

վերանվանման վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու որոշման առկայություն: 

--      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  նման 

անհրաժեշտություն չի 

առաջացել: 

15. Հայաստանի Հանրապետության և 

այլ պետությունների համայնքների հետ 

համագործակցության դեպքում իր 

որոշմամբ համագործակցության 

պայմանագրերի վավերացում:  

--      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  նման 

անհրաժեշտություն չի 

առաջացել: 



16. Համայնքների հիմնադրած 

միություններին անդամակցելու դեպքում 

անդամակցության և դրանց 

անդամության վճարները մուծելու 

մասին որոշման առկայություն: 

--      2012-2014թ.թ.  

ընթացքում համայնքը չի 

անդամակցել 

համայնքների 

հիմնադրած 

միությունների: 

17. Աշխատակազմի և բյուջետային 

հիմնարկների կանոնադրությունները, 

աշխատակիցների քանակը, 

հաստիքացուցակը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը (ՏԻՄ օրենքով 

սահմանված դրույքաչափերին 

համապատասխան) հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

որոշման առկայություն: 

V      Համայնքում չկան 

բյուջետային 

հիմնարկներ: Առկա են 

աշխատակազմի 

կանոնադրությունը, 

աշխատակիցների 

քանակը, 

հաստիքացուցակը և 

պաշտոնային 

դրույքաչափերը  

հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու 

որոշումներ:  

18. Համայնքային ծառայության 

պաշտոնների անվանացանկում 

համապատասխան փոփոխություններ և 

(կամ) լրացումներ կատարելու 

նպատակով ՀՀ կառավարության 

լիազորած պետական կառավարման 

մարմնին դիմելու մասին համայնքի 

ավագանու որոշման առկայություն:  

--      2012-2014թ.թ. 

ընթացքում  

համայնքային 

ծառայության 

պաշտոնների 

անվանացանկում 

փոփոխություններ չեն 

կատարվել: 

19. Համայնքի քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերը, դրանց 

փոփոխությունները, ինչպես նաև 

նախագծման առաջադրանքները 

«Քաղաքաշինության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով 

հաստատելու վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու որոշման առկայություն: 

       

20. Համայնքի քաղաքաշինական 

կանոնադրության հաստատման 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

որոշման առկայություն: 

       



21. Համայնքի հողերի օգտագործման 

սխեմաները հաստատելու վերաբերյալ 

համայնքի ավագանու որոշման 

առկայություն: 

       

22. Համայնքի սեփականության 

ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը հաստատելու 

վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

որոշման առկայություն: 

V       

23. Իր իրավասիության շրջանակում  

Հայաստանի Հանրապետության 

վերահսկիչ պալատի իրականացրած 

վերահսկողության և այլ իրավասու 

պետական մարմինների իրականացրած 

ստուգումների արդյունքներ վերաբերյալ 

որոշման առկայություն. 

V      Առկա է 

մարզպետարանի 

կողմից 

2011թ.իրականացված 

վարչական 

հսկողության 

արդյունքների 

վերաբերյալ որոշում: 

24. Համայնքում տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

  

V 

Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասի 33- րդ կետ 

Անհրաժեշտ է օրենքով 

սահմանված կարգով 

հաստատել տեղական 

ինքնակառավարմանը 

բնակիչների 

մասնակցության 

կարգը 

20 օր 

 

25. Համայնքի ղեկավարին կից, 

համայնքի տարածքում հասարակական 

կարգով գործող խորհրդակցական 

մարմինների քանակի, անվանումների ու 

ձևավորման կարգը հաստատելու 

վերաբերյալ որոշման առկայություն: 

V       

26. Համայնքի ավագանու առնվազն 

երկու ամիսը մեկ անգամ կայացած 

նիստերի արձանագրությունների 

առկայություն: 

V       



27. Համայնքի ավագանու նիստերի 

օրակարգի ձևավորման գործընթացում 

ՏԻՄ օրենքի պահանջների 

պահպանման առկայություն: 

  

V 

Տեղական 

ինքնակառավարմ

ան մասին ՀՀ  

օրենքի 12- րդ 

հոդված 

Անհրաժեշտ է համայնքի 

ավագանու նիստերի 

օրակարգում 

ընդգրկվելիք հարցերը` 

աշխատակազմի 

քարտուղարին 

ներկայացնել նիստից 

առնվազն տասը օր 

առաջ: Հարցերի 

հեղինակները պետք է 

ներկայացնեն որոշման 

նախագծեր: 

Յուրաքանչյուր 

նախագծին անհրաժեշտ 

է կցել դրա ընդունման 

անհրաժեշտության 

հիմնավորումները և 

յուրաքանչյուր որոշման 

նախագծի 

իրականացման 

ֆինանսական ծախսերի 

նախահաշիվները:  

Նիստի օրակարգի 

նախագիծը, դրանում 

ընդգրկված հարցերի 

որոշման նախագծերը և 

համապատասխան 

փաստաթղթերը նիստն 

սկսվելուց առնվազն յոթ 

օր առաջ պետք է 

տրամադրվեն ավագանու 

անդամներին:  

 

 

 

 

 

 

 

Այսուհետ ապահովել 

օրենքի պահանջի 

կատարումը:  

 

28. Համայնքի ավագանու անդամի 

նկատմամբ օրենքով նախատեսված այլ 

անհամատեղելի պաշտոններ 

զբաղեցնելու վերաբերյալ 

սահմանափակումների պահպանում: 

V      Առկա է համայնքի 

ղեկավարի տեղեկանք 

համայնքի ավագանու 

անդամների զբաղեցրած 

պաշտոնների մասին: 

29. Համայնքի ավագանու անդամի 

ավագանու նիստերին պարտադիր 

մասնակցություն: 

V       



30. Համայնքի ավագանու անդամի  

ավագանու կանոնակարգով 

սահմանված կարգով որևէ մշտական 

հանձնաժողովի անդամակցությունը և 

դրա նիստերին մասնակցությունը:  

--      Ավագանու կողմից 

մշտական 

հանձնաժողովներ չեն 

ստեղծվել: Համայնքի 

ավագանու 

անդամները 

ներգրավված են 

համայնքում գործող 

տարբեր 

ժամանակավոր 

հանձնաժողովների 

կազմերում:  

31. Համայնքի ավագանու անդամի իր 

ընտանիքի անդամների և մերձավոր 

բարեկամների (ծնող, քույր, եղբայր, 

երեխա) շահերին առնչվող որոշումների 

քվեարկությանը մասնակցության 

բացառումը: 

V      Առկա է համայնքի 

ղեկավարի 

համապատասխան 

տեղեկանք: 

32. Համայնքի ավագանու անդամի իր 

մասնակցությամբ ընդունված 

փաստաթղթերում ստորագրության 

առկայություն: 

V       

33. Աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանման առկայության 

դեպքում հաստատված 

կանոնադրության  առկայություն: 

--      Աշխատակազմը չունի 

առանձնացված 

ստորաբաժանում: 

 


