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Հոդված 29. Աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների կազմավորումը
  
1. Համայնքի ղեկավարն իր պաշտոնն ստանձնելու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ 

ամսվա ընթացքում, մշակում և համայնքի ավագանու հաստատմանն է 
ներկայացնում աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների կանոնադրությունները, կառուցվածքները 
(համապատասխան ստորաբաժանումներ նախատեսված լինելու դեպքում), 
աշխատողների քանակը, հաստիքացուցակն ու պաշտոնային դրույքաչափերը: 

2. Համայնքի նոր ղեկավարի լիազորություններն ստանձնելուց հետո 
հայեցողական համայնքային վարչական և համայնքայի պաշտոններ զբաղեցնող 
անձինք շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները մինչև այդ 
պաշտոններում նոր նշանակումներ կատարվելը։ Համայնքի ղեկավարը 
աշխատակազմի և հիմնարկների կառուցվածքը, հաստիքացուցակն ու պաշտոնային 
դրույքաչափերը ավագանու կողմից հաստատվելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, 
նշանակումներ է կատարում հայեցողական համայնքային վարչական և 
համայնքային պաշտոններում: 

3. Համայնքային ծառայողների նշանակման և զբաղեցրած պաշտոնից 
ազատման կարգը սահմանվում է «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով: 

4. Համայնքի ղեկավարը իր ներկայացմամբ և ավագանու համաձայնությամբ 
նշանակում է համայնքային հիմնարկների և կազմակերպությունների 
ղեկավարներին: 

 
Հոդված 35. Համայնքի ղեկավարի ընդհանուր լիազորությունները 

  
1. Համայնքի ղեկավարը սույն օրենքով սահմանված կարգով` 
1) հրավիրում և վարում է ավագանու նիստերը` սույն օրենքով և ավագանու 

կանոնակարգով սահմանված կարգով. 
2) համայնքի ղեկավարը նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելուց հետո 

պարտավոր է երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել համայնքի ավագանու 



անդամներին և փակցնել համայնքի ավագանու նստավայրում` բոլորի համար 
տեսանելի ու մատչելի տեղում: Պաշտոնական համացանցային կայք ունեցող 
համայնքներում սույն կետով նախատեսված նորմատիվ ակտերը երկօրյա 
ժամկետում տեղադրվում են կայքում. 

3) համայնքի զարգացման ծրագրերը ներկայացնում է ավագանու 
հաստատմանը. 

4) հաստատում է աշխատակազմի գործավարության կարգը. 
5) աշխատակազմի և համայնքային հիմնարկների, համայնքային 

ենթակայությամբ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
կանոնադրությունների, կառուցվածքների վերաբերյալ որոշման նախագծերը և 
դրանցում առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացնում է ավագանու 
հաստատմանը` սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում. 

6) համայնքային ծառայության մասով աշխատակազմի կառուցվածքների 
վերաբերյալ որոշման նախագիծը և դրանում առաջարկվող փոփոխությունները 
ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը. 

7) աշխատակազմի և համայնքային հիմնարկների, համայնքային 
ենթակայությամբ առևտրային և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների աշխատողների քանակի, հաստիքացուցակի և 
պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերն ու դրանցում 
առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը. 

8) համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
ստեղծման, վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին որոշման նախագիծը 
ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը. 

9) համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 
կոլեգիալ մարմինների և վերստուգիչ մարմինների կազմերի վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը. 

10) նշանակում և ազատում է հայեցողական համայնքային վարչական և 
համայնքային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, աշխատակազմի քարտուղարին, 
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներին. 

11) համայնքի ավագանու որոշմամբ նշանակում և ազատում է համայնքային 
հիմնարկների և կազմակերպությունների ղեկավարներին: Համայնքի 
բնակավայրերում գտնվող համայնքային հիմնարկների, կազմակերպությունների 
ղեկավարներին պաշտոնի նշանակելիս և պաշտոնից ազատելիս խորհրդակցում է 
վարչական ղեկավարի հետ: Ավագանու կողմից երկու անգամ համաձայնություն 
չտալու դեպքում համայնքի ղեկավարը նշանակում է կատարում առանց 
համաձայնեցնելու ավագանու հետ. 

12) հանդես է գալիս տեղական հանրաքվե նշանակելու նախաձեռնությամբ. 
12.1) օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ընդունում 

է տեղական հանրաքվե նշանակելու մասինորոշում. 



13) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն` 
համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու վերաբերյալ. 

14) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն` համայնքի 
ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում գործող խորհրդակցական մարմինների 
քանակը, անվանումներն ու ձևավորման կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

15) կնքում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների կամ այլ 
պետությունների համայնքների հետ պայմանագրերը, դրանք ներկայացնում է 
համայնքի ավագանու վավերացմանը: Ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում 
միջհամայնքային միավորում ստեղծելու, ինչպես նաև համայնքների հիմնադրած 
միություններին անդամակցելու և դրանց անդամավճարները 
մուծելու մասին որոշման նախագծերը. 

16) համայնքի ավագանու որոշմամբ և սահմանած պայմաններով օտարում կամ 
օգտագործման է տրամադրում համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը. 

17) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 
համապատասխան` համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային և 
հողաշինարարական փաստաթղթերը կամ դրանց փոփոխությունները, ինչպես նաև 
նախագծման առաջադրանքները հաստատելու մասին որոշում ընդունելու 
վերաբերյալ. 

18) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն` համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող գույքն օտարելու կամ օգտագործման 
տրամադրելու մասին. 

19) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 
կազմում և Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների 
անվանացանկում ընդգրկված ճանապարհների մաս հանդիսացող տարանցիկ 
ճանապարհներին վերաբերող մասով (բացառությամբ Երևան քաղաքի) լի  

ազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում համայնքում ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման սխեման (համայնքային ենթակայության ճանապարհների մասով) 
և կայացնում է որոշումներ՝ այդ սխեմային համապատասխան անվտանգ 
երթևեկության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ու այլ տեխնիկական միջոցների 
տեղադրման վերաբերյալ՝ երթևեկության անվտանգության մասով 
համաձայնեցնելով պետական լիազոր մարմնի հետ. 

20) համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում առաջարկ` 
Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի 
պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու վերաբերյալ. 

21) համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի անվանման 
և վերանվանման ենթակա փողոցները, պողոտաները, հրապարակները, 



զբոսայգիները, համայնքային ենթակայության կրթական, մշակութային և այլ 
հիմնարկներն ու կազմակերպությունները և օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացնում է գրանցման (բացառությամբ պատմամշակութային ու 
բնապատմական հուշարձանների). 

22) սահմանում է շենքերի և շինությունների համարակալումը. 
23) սահմանված կարգով տալիս է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 

ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու և մատուցելու թույլտվություն, 
ինչպես նաև համայնքի բնակավայրերում այդ թույլտվության տրամադրումը կարող է 
լիազորել վարչական ղեկավարին. 

24) իր իրավասության շրջանակում ընդունում է որոշումներ, կազմում է 
արձանագրություններ և արձակում կարգադրություններ. 

25) ներկայացնում է համայնքի շահերն այլ անձանց հետ 
փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև դատարանում. 

26) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով անձանց ենթարկում է 
վարչական պատասխանատվության. 

27) օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով ինքնուրույն և սեփական պատասխանատվությամբ կազմակերպում և 
ղեկավարում է պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացումը. 

28) օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով վարում է համայնքի քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական և այլ կադաստրներ. 

29) օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով մասնակցում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող 
տեսչական մարմնի սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և 
կարանտինային միջոցառումների, ինչպես նաև բնածին և տեխնածին աղետների 
ռիսկերի նվազեցման ու հետևանքների վերացման, սեյսմիկ անվտանգության 
ապահովման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպմանը և այդ ուղղությամբ 
ձեռնարկում համապատասխան միջոցներ. 

30) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 
սույն օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-26-րդ կետերով նախատեսված լիազորությունները 
համարվում են համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորություններ, իսկ 27-29-րդ 
կետերով նախատեսվածները` պետության պատվիրակած լիազորություններ: 

3. Համայնքի ղեկավարն իր լիազորություններն իրականացնում է հայեցողական 
համայնքային վարչական և համայնքային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, 
աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների միջոցով: 

 



Հոդված 59. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ընդհանուր
բնութագիրը

  
1. Համայնքի ղեկավարն իրականացնում է հետևյալ սեփական 

լիազորությունները. 
1) կազմակերպում է ավագանու և աշխատակազմի աշխատանքները. 
2) օրենքով սահմանված կարգով նշանակում և ազատում է աշխատակազմի 

քարտուղարին, հայեցողական համայնքային վարչական և համայնքային պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց, առանձնացված և կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
ղեկավարներին. 

3) սահմանում է համայնքի շենքերի և շինությունների համարակալումը. 
4) ավագանուն է ներկայացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման տարեկան ծրագիրը, դրան համապատասխան տնօրինում է 
համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը. 

5) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է համայնքային ենթակայության 
կազմակերպությունների ղեկավարներին. 

6) օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով ինքնուրույն և սեփական պատասխանատվությամբ կազմակերպում և 
ղեկավարում է պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացումը. 

7) ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում հանրությանը ավագանու, իր 
գործունեության և համայնքի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: Այդ 
հաշվետվությունները տեղադրվում են համայնքի պաշտոնական համացանցային 
կայքում. 

8) իրականացնում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
ենթակառուցվածքների կառավարումը և ապահովում դրանց շահագործումը. 

9) օրենքով սահմանված սեփական այլ լիազորություններ: 
2. Համայնքի ղեկավարն իրականացնում է պետության պատվիրակած հետևյալ 

լիազորությունները. 
1) օրենքով սահմանված կարգով լուծում է համայնքի տարածքում հավաքներ 

անցկացնելու հարցը. 
2) համայնքի տարածքում ճանապարհային երթևեկության կարգավորումը` 

ճանապարհային գծանշումների, ինչպես նաև երթևեկության նշանների և 
լուսացույցների (բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 
ժամանակավոր տեղադրվածների) տեղադրման միջոցով. 

3) օրենքով սահմանված կարգով մասնակցում է պետական սեփականություն 
հանդիսացող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
հաստատությունների և մարզական կազմակերպությունների կառավարմանը. 

4) համայնքի տարածքում իրականացնում է պետական սոցիալական 
ապահովության ծրագրերը. 



5) իրականացնում է բնապահպանական պետական ծրագրերով նախատեսված 
աշխատանքները համայնքի տարածքում. 

6) իրականացնում է օրենքով պատվիրակված այլ լիազորություններ: 
  

Հոդված 31. Վարչական ղեկավարը
  
1. Բազմաբնակավայր համայնքների կազմում ընդգրկված յուրաքանչյուր 

բնակավայր, բացառությամբ համայնքի կենտրոնի, ունի մեկ վարչական ղեկավար: 
2. Վարչական ղեկավարի պաշտոնը հայեցողական համայնքային վարչական 

պաշտոն է: 
3. Վարչական ղեկավարի լիազորությունները սահմանվում են սույն օրենքով, իսկ 

գործառույթները՝ սույն օրենքով և աշխատակազմի կանոնադրությամբ: 
4. Վարչական ղեկավարը տվյալ բնակավայրի հաշվառված բնակիչ է: 
5. Վարչական ղեկավարը գործում է համայնքի ավագանու որոշած 

նստավայրում: 
6. Վարչական ղեկավարի նստավայրի նկատմամբ գործում են սույն օրենքի 7-րդ 

հոդվածով տեղականինքնակառավարման մարմինների նստավայրի համար 
սահմանված պահանջները: 

7. Վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսերը առանձին տողով 
ներկայացվում են համայնքի բյուջեում: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


