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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին
մասում լրացնել նոր 40.1-րդ կետ.
«40.1) սահմանում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն
իրականացնող օբյեկտներում ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առևտրի և
ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից
լռությունը կամ գիշերային անդորրը ապահովելու ժամերը (22.00-ից մինչև 7.00-ն,
23.00-ից մինչև 7.00-ն և 24.00-ից մինչև 7.00-ն):»:

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել նոր 41.2-րդ կետ.
«41.2) որոշում է ընդունում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների
տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:»:

Հոդված 3. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել նոր 11-րդ կետ.
«11) տալիս է համայնքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների
գործունեության թույլտվություն:»:

Հոդված 4. Եզրափակիչ մաս
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ
տարի հետո:
2. Սույն օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներով լրացվող 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 40.1-րդ
և 41.2-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՕՐԵՆՔԸ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 18. Համայնքի ավագանու լիազորությունները
1. Համայնքի ավագանին սույն օրենքով սահմանված կարգով`
1) ընդունում է իր կանոնակարգը՝ սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան.
2) սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ընտրում է համայնքի
ղեկավարին.
3) սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում համայնքի ղեկավարին
անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ.
4) հաստատում է համայնքի զարգացման ծրագրերը.
5) հաստատում է համայնքի բյուջեն, բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած
փոփոխությունները և բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը.
6) վերահսկում է համայնքի բյուջեի կատարումը և համայնքի ստացած վարկերի ու
այլ ներգրավված ֆինանսական միջոցների օգտագործումը.
7) սահմանում է համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված
սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը` համայնքի ղեկավարի
ներկայացմամբ.
8)
նախաձեռնում
և
օրենքով
սահմանված
կարգով
նշանակում
է տեղական հանրաքվե.
9) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի կողմից իր
լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.
10) դատական կարգով կարող է վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությանը, օրենքներին և համայնքի ավագանու որոշումներին հակասող`
համայնքի ղեկավարի որոշումները.
11) որոշում է համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը.
12) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու մասին,
ինչպես նաև առաջարկություն է ներկայացնում պետական լիազորված մարմին` այլ
համայնքների հետ միավորվելով նոր համայնք ձևավորելու վերաբերյալ.
13) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումում իր ներկայացուցիչը
նշանակելու վերաբերյալ.
14) որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման վերաբերյալ.
15) օրենքով սահմանված կարգով որոշում է կայացնում համայնքային
հիմնարկների, համայնքի մասնակցությամբ առևտրային և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հիմնադրման, վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին.
16) իր որոշմամբ համաձայնություն է տալիս համայնքի ղեկավարի ներկայացրած`
համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների
թեկնածուներին.
17) օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հաստատում է համայնքի
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կոլեգիալ կառավարման
մարմինների և վերստուգիչ մարմինների կազմերը: Այդ մարմիններում ավագանու
առաջադրած ներկայացուցիչների թիվը կարող է լինել միայն դրանց կազմի թվի կեսից
պակաս.
18) օրենքով սահմանված դեպքերում սահմանում է տեղական հարկերի,
տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը.
19) սահմանում է համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող
վճարների դրույքաչափերը.
20) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազորություններ.
21) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացնում համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
գույքն
օգտագործման
տրամադրելու
կամ
2

օտարելու մասին, որում պետք է նշվեն 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:
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասն օտարելու դեպքում համայնքի
ավագանու որոշման մեջ պետք է նշվեն նաև հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը,
մակերեսը,
նպատակային
նշանակությունը,
հողատեսքը,
գործառնական
նշանակությունը.
22) որոշում է կայացնում համայնքային նշանակության փողոցների, պողոտաների,
հրապարակների,
զբոսայգիների,
համայնքային
ենթակայության
կրթական,
մշակութային և այլ կազմակերպությունների անվանման և վերանվանման վերաբերյալ.
23)
իր
որոշմամբ
վավերացնում է
համայնքի
կողմից
Հայաստանի
Հանրապետության համայնքների կամ այլ պետությունների համայնքների հետ կնքված
պայմանագրերը.
24) որոշում է կայացնում համայնքների հիմնադրած միություններին անդամակցելու
և դրանց անդամավճարները մուծելու մասին.
25) որոշում է կայացնում վարկերի և օրենքով սահմանված կարգով այլ միջոցների
ներգրավման վերաբերյալ.
26) որոշում է կայացնում համայնքների ավագանիների կողմից, իրենց
կանոնակարգերին
համապատասխան,
Հայաստանի
Հանրապետության
և
օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու
կամ պատվավոր կոչումից զրկելու վերաբերյալ.
27) հաստատում է համայնքի զինանշանը.
28) համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ որոշում է ընդունում աշխատակազմի,
համայնքային հիմնարկների, համայնքային ենթակայությամբ առևտրային և ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
կանոնադրությունները,
կառուցվածքը,
աշխատողների քանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը
հաստատելու վերաբերյալ: Համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով
աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կառուցվածքը կամ հաստիքացուցակը
հաստատելու, ինչպես նաև փոփոխելու կամ լրացնելու հարցում որոշում է կայացնում
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում համապատասխան
փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու նպատակով
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին
դիմելու մասին: Աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կառուցվածքը կամ
հաստիքացուցակը հաստատված, ինչպես նաև փոփոխված կամ լրացված է
համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական
կառավարման
մարմնի
կողմից
համայնքային
ծառայության
պաշտոնների
անվանացանկում
համապատասխան
փոփոխություններ
կամ
լրացումներ
կատարելու մասին իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից.
29) որոշում է ընդունում համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը,
դրանց փոփոխությունները, ինչպես
նաև նախագծման առաջադրանքները
հաստատելու մասին` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով.
30) օրենքով սահմանված դեպքերում հաստատում է համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը.
31) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և
կարգով որոշում է ընդունում համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաները
հաստատելու մասին.
32) հաստատում է համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման
փաստաթղթերը.
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33) պետական լիազորված մարմին առաջարկություն է ներկայացնում կամ
համաձայնություն է տալիս համայնքի կամ համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրի
անվանափոխության վերաբերյալ.
34) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի
տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի,
անվանումների ու ձևավորման կարգը հաստատելու վերաբերյալ.
35)
սահմանում
է
այն
շենքերին
և
շինություններին
ներկայացվող
սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները, որտեղ իրականացվում կամ
մատուցվում են քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության
ծառայություններ.
36) սահմանում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ
գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր
բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը.
37) քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի
իրականացրած վերահսկողության և այլ իրավասու պետական մարմինների
իրականացրած ստուգումների արդյունքները և իր իրավասության շրջանակում դրանց
վերաբերյալ ընդունում է որոշում.
38)
քննարկում
և
որոշում
է
կայացնում
համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը
հաստատելու վերաբերյալ.
39) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքում հանրային բաց լսումների և
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու վերաբերյալ.
40) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի
կազմակերպման և իրականացման կանոնները.
40.1) սահմանում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն
իրականացնող օբյեկտներում ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առևտրի և
ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից
լռությունը կամ գիշերային անդորրը ապահովելու ժամերը (22.00-ից մինչև 7.00-ն,
23.00-ից մինչև 7.00-ն և 24.00-ից մինչև 7.00-ն)․
41) սահմանում է համայնքի վարչական
տեղադրելու կարգն ու պայմանները.

տարածքում

արտաքին

գովազդ

41.1) սահմանում է համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության
հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները.
41.2) որոշում է ընդունում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների
տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ․
42) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:
Հոդված 45. Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն առևտրի և ծառայությունների
բնագավառում
1. Համայնքի ղեկավարն առևտրի և ծառայությունների բնագավառում
իրականացնում է հետևյալ սեփական լիազորությունները.
1) օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն է իրականացնում առևտրի և
հանրային սննդի ոլորտում.
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2) տալիս է ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ
հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ ծխախոտի
արտադրանքի իրացման թույլտվություն.
3) տալիս է համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք, տոնավաճառներ
կազմակերպելու թույլտվություն.
4) տալիս է համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման
թույլտվություն.
5) համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով
խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին
(սաունաներին), խաղատներին տալիս է ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու
թույլտվություն.
6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ է
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների
զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի մասնակցության մասին.
7) համայնքի տարածքում տալիս է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված
իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի թույլտվություն.
8) տալիս է համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ
հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի
կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական
հեղուկների վաճառքի թույլտվություն.
9) տալիս է համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի
թույլտվություն․
10) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան` իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տալիս է
համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն
իրականացնելու թույլտվություն.
11) տալիս է համայնքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների
գործունեության թույլտվություն:
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ», «Երևան քաղաքում
տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ առարկությունների և առաջարկությունների
հ/հ
Առաջարկության հեղինակը¸
Առարկության/ առաջարկության
Եզրակացություն
Կատարված
բովանդակությունը
փոփոխություններ
ը
1
2
3
4
ՀՀ Կառավարություն
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում Ընդունվել է
Նախագծում
1․
կատարվել է
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
համապատասխան
օրենքի նախագծի վերաբերյալ
փոփոխություն:
«Առևտրի
և
ծառայությունների
մասին»
Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքում

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
3-րդ

հոդվածում

«հրապարակման

օրվանից

հաջորդող» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել
«հրապարակման օրվան հաջորդող» բառերով՝
նկատի

ունենալով

«Նորմատիվ

իրավական

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի պահանջները:

2.

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման Ընդունվել է
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի վերաբերյալ
1.

«Երևան

քաղաքում

տեղական

մասին»

Հայաստանի

ինքնակառավարման

Նախագծում
կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ

կատարելու

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի /այսուհետ՝
նախագիծ/ 1-ին հոդվածում «կետ» բառից հետո
անհրաժեշտ

է

լրացնել

«հետևյալ

բովանդակությամբ» բառերը՝ նկատի ունենալով
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի 33-րդ հոդվածի պահանջները:
Նույն

դիտողությունը

վերաբերում

է

նախագծի 4-րդ հոդվածին:
3.

«Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Ընդունվել է

Նախագծում
կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն
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1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի նախագծի /այսուհետ՝
նախագիծ/ 2-րդ հոդվածով կատարվող լրացումն
անհրաժեշտ է վերանայել՝ նկատի ունենալով այն
հանգամանքը, որ «Տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասն արդեն
իսկ ունի 41.1-րդ կետ:
Նույն դիտողությունը վերաբերում է նախագծի 3րդ հոդվածով օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասում
կատարվող լրացմանը:
2. Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում

«հրապարակման օրվանից հաջորդող» բառերն
անհրաժեշտ է փոխարինել «հրապարակման
օրվան հաջորդող» բառերով՝ նկատի ունենալով
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները:
4.

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

Ընդունվել է

Նախագծում
կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն
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նախագծի վերաբերյալ
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում
«հրապարակման օրվանից հաջորդող» բառերն
անհրաժեշտ է փոխարինել «հրապարակման
օրվան հաջորդող» բառերով՝ նկատի ունենալով
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները:
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