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Հոդված 16.

Համայնքի ավագանու նիստը

1. Նորընտիր ավագանու առաջին նիստը գումարվում է ոչ ուշ, քան ավագանու
լիազորություններն ստանձնելու պահից քսան օրվա ընթացքում:
2. Համայնքի ավագանու նիստը հրավիրում և վարում է համայնքի ղեկավարը
կամ նրա պաշտոնակատարը. նրանք ունեն խորհրդակցական ձայնի իրավունք:
3. Համայնքի ավագանու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է ավագանու
անդամների` օրենքով սահմանված թվի կեսից ավելին: Եթե կես ժամվա ընթացքում
չի ապահովվում նիստի իրավազորությունը, կամ նիստին չի ներկայանում համայնքի
ղեկավարը, ապա նիստի չկայացման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը
ստորագրում են ավագանու նիստին ներկայացած անդամները:
4. Համայնքի ավագանու որոշումներն ընդունվում են ավագանու` նիստին ներկա
անդամների ձայների մեծամասնությամբ բացառությամբ օրենքով նախատեսված
դեպքերի:
5. Համայնքի ավագանու որոշման մեջ նշվում են որոշման նախագծին կողմ, դեմ և
ձեռնպահ քվեարկած ավագանու անդամների ազգանունները, որոնց դիմաց նրանք
ստորագրում են: Համայնքի ավագանու որոշումը կնքում է համայնքի ղեկավարը կամ
նրա պաշտոնակատարը:
6. Համայնքի ավագանու նիստը շարունակվում է մինչև օրակարգի սպառումը:
Նիստը կարող է ընդհատվել ավագանու որոշմամբ կամ սույն օրենքով
նախատեսված դեպքերում: Ավագանու նիստերն արձանագրվում են: Նիստերի
արձանագրումն ապահովում է աշխատակազմի քարտուղարը: Ավագանու նիստերի
արձանագրություններն ստորագրում են համայնքի ղեկավարը և ավագանու
անդամները:
7. 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերի
արձանագրությունները մեկշաբաթյա ժամկետում տեղադրվում են համայնքի
պաշտոնական համացանցային կայքում՝ ներբեռնման հնարավորությամբ:
8. Համայնքի ավագանու նիստը հրապարակային է: Ավագանու կանոնակարգով
նախատեսված դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու
երրորդի որոշմամբ կարող են անցկացվել դռնփակ նիստեր և քննարկումներ:
9. 10000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում ավագանու հրապարակային
նիստերը առցանց հեռարձակվում են համայնքի պաշտոնական համացանցային
կայքում:
10. Համայնքի ավագանին նիստին կարող է հրավիրել և լսել ցանկացած անձի:
11. Համայնքի ղեկավարի հրավերով ավագանու նիստին մասնակցում են
աշխատակազմի աշխատողները:
12. Համայնքի ավագանու որոշումների վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը եռօրյա
ժամկետում ավագանուն կարող է ներկայացնել գրավոր առարկություններ և
առաջարկություններ` համապատասխան հիմնավորումներով, եթե ավագանու
որոշումը, իր կարծիքով, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությանը, օրենքներին կամ ավագանու նախկին որոշումներին:
13. Եթե համայնքի ղեկավարն ավագանու որոշման դեմ առարկում է, ապա
եռօրյա ժամկետում հրավիրում է ավագանու արտահերթ նիստ, իսկ որոշման
կատարումը հետաձգվում է մինչև այդ նիստում ավագանու կողմից դրա քննարկումը:
Ավագանին քննարկում է նշված առարկությունները և որոշում է ընդունում նիստին
ներկա ավագանու անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Նշված նիստում և

նախատեսված ժամկետներում որոշումը չվերանայելու կամ ավագանու նիստը
չկայանալու դեպքում որոշումն ուժի մեջ է մտնում և ենթակա է պարտադիր
կատարման:
14. Համայնքի ավագանու որոշումները համայնքի ղեկավարը կարող է
բողոքարկել դատական կարգով:
15. Համայնքի ավագանու անդամը համայնքի ղեկավարի որոշումները
ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, կարող է սույն օրենքի 17-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով նախաձեռնել ավագանու արտահերթ նիստ, եթե համայնքի
ղեկավարի որոշումը, իր կարծիքով, հակասում է օրենսդրությանը կամ ավագանու
որոշումներին: Այս դեպքում ավագանու նիստ պետք է հրավիրվի այդ մասին
պահանջը համայնքի ղեկավարին ներկայացվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում: Եթե
համայնքի ավագանին գտնի, որ համայնքի ղեկավարի որոշումը հակասում է
օրենսդրությանը կամ ավագանու որոշումներին, ապա նա պարտավոր է համայնքի
ղեկավարին ներկայացնել գրավոր բողոք` համապատասխան հիմնավորումներով,
առաջարկելով համայնքի ղեկավարին փոփոխելու իր որոշումը:
16. Համայնքի ղեկավարի որոշումը փոփոխելու մասին համայնքի ավագանու
որոշումը համայնքի ղեկավարին հանձնելու պահից համայնքի ղեկավարի որոշման
գործողությունը կասեցվում է մինչև համայնքի ղեկավարի կողմից դրա քննարկումը:
17. Համայնքի ղեկավարը եռօրյա ժամկետում պարտավոր է քննարկել համայնքի
ավագանու որոշումը և դրա վերաբերյալ կայացնել իր որոշումը՝ օրենսդրությանը կամ
համայնքի ավագանու որոշումներին համապատասխանեցնելու կամ համայնքի
ավագանու որոշումը չընդունելու մասին:
18. Իր որոշումը համայնքի ղեկավարը պարտավոր է անմիջապես ուղարկել
համայնքի ավագանու անդամներին: Համայնքի ղեկավարի կողմից սույն մասով
նշված համապատասխան որոշումներից որևէ մեկն ընդունելու պահից որոշման
կասեցումը դադարեցվում է:
19. Եթե համայնքի ղեկավարը եռօրյա ժամկետում համայնքի ավագանու
որոշման վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացնում, ապա համայնքի ղեկավարի
որոշումը համարվում է չընդունված:
20. Համայնքի ղեկավարի որոշումները համայնքի ավագանին կարող է
բողոքարկել դատական կարգով:
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) իր անդամների առնվազն մեկ երրորդի կամ համայանքի ղեկավարի
նախաձեռնությամբ ընդունում է հանրաքվե անցկացնելուի առնվազն մեկ ե

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 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.
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.
41) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ
տեղադրելու կարգն ու պայմանները.
42) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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 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) հադես է գալիս տեղական հանրաքվե նշանակելու նախաձեռնությամբ.».
12)

համայնքի

ավագանու

հաստատմանն

է

ներկայացնում տեղական հանրաքվե նշանակելու մասին որոշման նախագիծը.
12.1) օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ընդունում է տեղական
հանրաքվե նշանակելու մասին որոշում.
13) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն`
համայնքում տեղականինքնակառավարմանը 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) լիազոր
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, հիգիենիկ և
հակահամաճարակային մարմինների 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
պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ
առևտրային կազմակերպությունների միջոցով:

