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Հոդված 41. Քաղաքապետի իրավական կարգավիճակը 

  

1. Քաղաքապետը`  

1) տեղական ինքնակառավարման մարմին է.  

2) ներկայացնում է Երևանը` որպես համայնք, ավագանին և քաղաքապետարանը այլ անձանց և 

մարմինների հետ հարաբերություններում.  

3) ղեկավարում է քաղաքապետարանի աշխատանքները.  

4) ավագանու անդամ է:  

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես համայնքի (Երևանի) ներկայացուցիչ հանդես է գալիս 

դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության սահմաններում տալիս է դատարանում հանդես գալու 

լիազորագրեր: 

 

 

Հոդված 48. Քաղաքապետի տեղակալները, խորհրդականները, օգնականները, մամուլի

քարտուղարը  

  

1. Քաղաքապետն ունի մեկ առաջին տեղակալ և կարող է ունենալ ևս ոչ ավելի, քան 3 տեղակալ:  

2. Քաղաքապետի առաջին տեղակալը փոխարինում է քաղաքապետին վերջինիս բացակայության 

ժամանակ:  

3. Քաղաքապետի տեղակալներին քաղաքապետի ներկայացմամբ նշանակում է ավագանին:  

4. Քաղաքապետի առաջին տեղակալը պետք է լինի Երևանի ավագանու անդամ:  

5. Քաղաքապետի տեղակալներին պաշտոնից ազատում է քաղաքապետը:  

6. Քաղաքապետի տեղակալներն իրականացնում են քաղաքապետարանի կանոնադրությամբ իրենց 

վերապահված լիազորությունները:  

6.1. Քաղաքապետի տեղակալն օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես համայնքի (Երևանի) 

ներկայացուցիչ հանդես է գալիս դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության սահմաններում տալիս է 

դատարանում հանդես գալու լիազորագրեր. 

7. Քաղաքապետի հանձնարարությամբ քաղաքապետի տեղակալները կարող են իրականացնել նաև 

այլ լիազորություններ:  

8. Քաղաքապետի տեղակալները չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, 

զբաղեցնել այլ պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ 

առևտրային կազմակերպություններում, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, 

մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:  



9. Քաղաքապետը կարող է ունենալ խորհրդականներ և օգնականներ, մամուլի քարտուղար:  

10. Քաղաքապետի խորհրդականների և օգնականների թվաքանակը քաղաքապետի ներկայացմամբ 

սահմանում է ավագանին:  

11. Քաղաքապետի խորհրդականներին, մամուլի քարտուղարին և օգնականներին պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է քաղաքապետը:  

 

 

Հոդված 91. Վարչական շրջանի ղեկավարի լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը 

  

1. Վարչական շրջանի ղեկավարը`  

1) գործում է քաղաքապետի անունից: Քաղաքապետը պատասխանատու է վարչական շրջանի 

ղեկավարի գործունեության համար.  

2) կազմում է վարչական շրջանի զարգացման ծրագիրը և այն ներկայացնում քաղաքապետին.  

3) քաղաքապետին է ներկայացնում իր աշխատակազմի կանոնադրությունը.  

4) իր աշխատակազմի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում 

քաղաքապետին.  

5) իր աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային 

դրույքաչափերի վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքապետին.  

6) օրենքով սահմանված կարգով նշանակում և ազատում է վարչական շրջանի ղեկավարի 

տեղակալին (տեղակալներին), աշխատակազմի քարտուղարին, կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարներին.  

7) կնքում է վարչական շրջանի տնօրինությանը հանձնած գույքը վարձակալությամբ հանձնելու 

պայմանագրերը.  

8) իր իրավասության շրջանակում ընդունում է որոշումներ, կարգադրություններ.  

9) կազմակերպում է Երևանի բյուջեի մուտքերի` իրեն հանձնարարված մուտքերի հավաքումը.  

10) իրականացնում է ավագանու որոշումներով սահմանված այլ լիազորություններ. 

11) օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես քաղաքապետի ներկայացուցիչ հանդես է գալիս 

դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության սահմաններում տալիս է դատարանում հանդես գալու 

լիազորագրեր.: 

2. Վարչական շրջանի ղեկավարի և նրա աշխատակազմի գործունեության կարգը սահմանում է 

Երևանի ավագանին։ 

  

 


