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Հոդված 33. Աշխատակազմը 
  
1. Աշխատակազմն ապահովում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև 
քաղաքացիական իրավահարաբերություններում նրանց մասնակցությունը: 

2. Աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող համայնքային 
կառավարչական հիմնարկ է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 
կողմից ենթակա է հաշվառման: 

3. Աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է համայնքի ղեկավարը: 
4. Աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է աշխատակազմի 

քարտուղարը` օրենքով, իրավական այլ ակտերով, համայնքի ղեկավարի 
որոշումներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 
լիազորությունների սահմաններում կամ գործառույթների շրջանակում, 
մասնավորապես` 

1) ապահովում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստումը, 
արձանագրումը և նիստին ներկա ավագանու անդամների կողմից արձանագրության 
վավերացումը. 

2) կազմակերպում և ապահովում է աշխատակազմի աջակցությունն ավագանու 
անդամների կողմից համայնքի ավագանու որոշման նախագծերի 
նախապատրաստմանը. 

3) ապահովում է աշխատակազմի գործավարության, նամակագրության և 
արխիվային գործի վարումը. 

4) կազմակերպում և ապահովում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների նախագծերի նախապատրաստումը. 

5) ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների և ուղերձների 
հրատարակումը. 

6) կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից քաղաքացիների 
ընդունելությունը, հսկողություն է իրականացնում նրանցհանրագրերի, դիմումների ու 
բողոքների քննարկման և ընթացքի նկատմամբ. 

7) համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում է 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և 
կազմակերպում վերջիններիս մասնակցությամբ միջոցառումներ` սահմանված սույն 
օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, 
ինչպես նաև համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության և հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման կարգերով. 

8) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու 
որոշումների կատարման, ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատանքային 
կարգապահության պահպանման նկատմամբ. 

9) ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների առաքումը 
համապատասխան մարզպետարան` յոթնօրյա ժամկետում. 

10) օրենքով, իրավական այլ ակտերով կամ աշխատակազմի կանոնադրությամբ 
նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում կամ գործառույթների 
շրջանակում նշանակում և ազատում է աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց 
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նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական 
տույժեր. 

11) օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և աշխատակազմի 
կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների և գործառույթների 
սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման 
ցուցումներ. 

12) իրականացնում է օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և 
աշխատակազմի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

5. Աշխատակազմի քարտուղարը պատասխանատվություն է կրում օրենքների, 
իրավական այլ ակտերի, համայնքի ղեկավարի որոշումների, աշխատակազմի 
կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

6. Աշխատակազմի (բացառությամբ Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու և 
Վանաձորի համայնքապետարանների աշխատակազմերի) կառուցվածքում կարող 
են նախատեսվել միայն «բաժին» տեսակի կառուցվածքային կամ առանձնացված 
ստորաբաժանումներ, որոնց հաստիքային միավորների նվազագույն քանակը 
սահմանում է պետական լիազորված մարմինը, իսկ ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները սահմանում է «Ներքին 
աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված լիազոր 
մարմինը: 

7. Աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումը կարող է ստեղծվել միայն 
օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 
նախատեսված լինելու դեպքում: 

8. Աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի կանոնադրություն, 
որը հաստատում է համայնքի ավագանին: 

 

Հոդված 36. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները քաղաքացիների և 
տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների բնագավառում 

  
1. Համայնքի ղեկավարը քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների 

իրավունքների բնագավառում իրականացնում է հետևյալ սեփական 
լիազորությունները. 

1) կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, օրենքով սահմանված կարգով 
քննության է առնում քաղաքացիներիհանրագրերը, դիմումներն ու բողոքները և 
ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ. 

2) իր լիազորությունների շրջանակում կայացնում է որոշումներ, որոնցով 
խթանում է համայնքում տնտեսական գործունեություն նախաձեռնողների ծրագրերի 
և նրանց գործունեության առավել արդյունավետ իրականացումը. 

3) կանոնակարգում է հավաքների անցկացումը` Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով. 

4) կազմակերպում է համայնքի արխիվային գործի վարումը. 
5) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված՝ սույն բնագավառին վերաբերող լիազորությունները: 
2. Համայնքի ղեկավարը սույն բնագավառում իրականացնում է պետության 

պատվիրակած հետևյալ լիազորությունները. 
1) սահմանում է տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը, ապահովում 

քվեարկության սենյակը սահմանելու և քվեարկության սենյակի` Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան կահավորումը. 
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2) սահմանում է խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացնում է 
խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված այլ 
լիազորություններ. 

3) վերացնում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 
դրույթների խախտմամբ փակցված քարոզչական պաստառները, քարոզչական 
տպագիր և այլ նյութերը. 

4) կազմակերպում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
ծառայության գործունեությունը համայնքներում. 

5) միջոցներ է ձեռնարկում իր համայնքում երեխաների ծնունդների չգրանցման 
դեպքերը բացահայտելու և այդ ծնունդների պետական գրանցումներն ապահովելու 
ուղղությամբ, օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով տալիս է երեխայի ծննդի 
պետական գրանցման գրավոր հայտարարություն. 

6) հաստատում է համայնքի բնակիչ համարվող անձանց` վարորդական 
իրավունք ստանալու, աշխատավարձ և աշխատանքային հարաբերությունների հետ 
կապված այլ վճարներ ստանալու, նպաստներ և կրթաթոշակներ, քաղաքացիների 
ավանդներ ու փոստային առաքումներ (այդ թվում` դրամական և ծանրոցային) 
ստանալու լիազորագիրը, եթե այդ համայնքում չկա մշտապես գործող նոտար: 
 


