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Հոդված 53. Քաղաքապետի լիազորությունները ավագանու հետ 

հարաբերություններում 
  
1. Ավագանու հետ հարաբերություններում քաղաքապետն իրականացնում է 

հետևյալ սեփական լիազորությունները. ավագանուն է ներկայացնում` 
1) առաջարկություններ՝ Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների 

ստեղծման, վերակազմակերպման, լուծարման, կանոնադրության կամ դրա 
փոփոխությունների հաստատման, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններում 
Երևանի մասնակցության դադարեցման մասին. 

2) (կետն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-345-Ն) 
3) Երևանի զարգացման միամյա, հնգամյա, երկարաժամկետ և հատուկ 

ծրագրերը` ներառյալ «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում նախատեսված ՊՄԳ 
ծրագրերը: 

4) քաղաքապետարանի աշխատակազմի և հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող` 
Երևանի ենթակայության այլ կազմակերպությունների կառուցվածքների, 
աշխատակիցների թվաքանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային դրույքաչափերի 
վերաբերյալ որոշման նախագծերը և դրանցում առաջարկվող փոփոխությունները. 

5) Երևանի բյուջեի նախագիծը և դրանում առաջարկվող փոփոխությունները. 
6) այն առևտրային կազմակերպությունների խորհուրդների և վերստուգիչ 

մարմինների կազմերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը, որոնց կանոնադրական 
կապիտալում Երևանն ունի մասնակցություն. 

7) տեղական հարկերի և տուրքերի (օրենքով սահմանված սահմաններում), 
ինչպես նաև քաղաքապետարանի մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի մասին որոշման նախագծերը. 

8) Երևանի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, զբոսայգիների, Երևանի 
ենթակայության կրթական, մշակութային և այլ կազմակերպությունների անվանման և 
վերանվանման որոշման նախագծերը և օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացնում է գրանցման (բացառությամբ պատմամշակութային ու բնության 
հուշարձանների). 

9) Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի և դրա փոփոխությունների, ինչպես 
նաև նախագծման առաջադրանքի նախագծերը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

10) Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծին համապատասխան մշակված 
Երևանի առանձին տարածքների գոտիավորման, ինչպես նաև նախագծման 
առաջադրանքի նախագծերը. 

11) հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության մասին 
նախագծերը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով և դեպքերում:  

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-8-րդ կետերում նշված հարցերի վերաբերյալ 
որոշումների ընդունման նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ նաև ավագանու 
անդամները: 
 
Հոդված 73. Երևանի բյուջեի ձևավորման աղբյուրները 

Deleted: .



  
1. Երևանի բյուջեն ձևավորվում է Երևանի բյուջեին օրենքով և իրավական այլ 

ակտերով ամրագրվող մուտքերի աղբյուրներից, ներառյալ՝ 
1) հողի հարկ՝ Երևանի վարչական տարածքում գտնվող հողի համար. 
2) գույքահարկ՝ Երևանի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար. 
3) Երևանի տարածքում գանձվող եկամտային հարկից մասհանումներ. 
4) Երևանի տարածքում գանձվող շահութահարկից մասհանումներ. 
5) բնապահպանական վճարներից մասհանումներ. 
6) հողի հարկի և գույքահարկի գծով Երևանի բյուջե կատարվող վճարումների 

բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար 
հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ: 

Եկամտային հարկի, շահութահարկի և բնապահպանական վճարների 
գումարներից Երևանի բյուջե կատարվող մասհանումների չափերը սահմանվում են 
յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով. 

7) պետական տուրք` քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 
գրանցման մարմինների կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, 
դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական 
կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, 
ուղղումներ կատարելու և վերականգնելու կապակցությամբ վկայականներ տալու 
համար. 

8) պետական տուրք` նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական 
ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի 
կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և 
դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ 
տալու համար. 

9) տեղական հարկեր, տուրքեր և վճարներ. 
10) Երևանի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության կամ 

կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ, ինչպես նաև 
Երևանի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող 
այն հողերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող 
վարձավճարներ, որոնց կառավարումը հանձնված է Երևանի քաղաքապետին. 

11) Երևանի սեփականություն համարվող այլ գույքի վարձակալությունից 
առաջացած եկամուտներ. 

12) վարչական իրավախախտումների համար քաղաքապետարանի կիրառած 
պատժամիջոցներից առաջացած եկամուտներ. 

13) Երևանի սեփականություն համարվող կազմակերպությունների 
տրամադրության տակ մնացած շահույթից Երևանի ավագանու որոշումներով 
կատարվող մասհանումներ. 

14) քաղաքապետարանի մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող և 
Երևանի բյուջեի եկամուտներին հաշվանցման ենթակա վճարներ. 

15) Երևանի սեփականություն համարվող, ինչպես նաև տիրազուրկ, 
ժառանգության իրավունքով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 
նվիրատվության կարգով Երևանին որպես սեփականություն անցած հիմնական 
միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհամարվող գույքի օտարումից եկամուտներ. 

16) պետության կողմից քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման համար Երևանի բյուջեից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 
պետական բյուջեից տրամադրվող հատկացումներ. 

17) տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով, ինչպես նաև ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանցից (բացառությամբ պետության, հանրապետության այլ 
համայնքների, միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա 
պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմինների) նվիրատվության 
կարգով Երևանին որպես սեփականություն անցած դրամական միջոցներ. 



18) համայնքային սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների, հողերի և 
ոչ նյութական ակտիվների օտարումից, ներառյալ` համայնքի սեփականություն 
համարվող լուծարված կազմակերպությունների մնացորդային գույքի օտարումից 
ստացվող, ինչպես նաև համայնքի սեփականություն համարվող պահուստներում 
պահվող ապրանքանյութական արժեքների իրացումից ստացվող միջոցներ. 

19) պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով 
տրամադրվող դոտացիաներ. 

20) պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ և ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ). 

21) այլ աղբյուրներից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ. 
22) վարկերի և փոխատվությունների ձևով ներգրավված միջոցներ, ընդ որում` 

քաղաքապետարանի թողարկած պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված 
միջոցներ: Քաղաքապետարանի կողմից պարտատոմսեր թողարկելու և 
տեղաբաշխելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը. 

23) Երևանի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը, ինչպես նաև 
տվյալ տարվան նախորդող (եզրափակված) բյուջետային տարիներին Երևանի 
բյուջեից տրամադրված բյուջետային փոխատվության վերադարձից տվյալ տարում 
ստացվող մուտքերը. 

24) Երևանի վարչական տարածքում տեղաբաշխված իրավաբանական անձանց 
կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության մասնավորեցումից 
(բացառությամբ մինչև 2014 թվականի հունվարի 31-ը բնական գազի ոլորտի 
գազամատակարարման համակարգի ենթակառուցվածքների զարգացման 
նպատակներով իրականացված գործարքների), պետական սեփականություն 
համարվող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), ներառյալ` անավարտ 
շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից և օտարումից ստացված միջոցներ` 
ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով, որոնք ուղղվում են Երևանի բյուջեի 
ֆոնդային մաս` համաքաղաքային կապիտալ բնույթի ծախսերի ֆինանսավորմանը: 

25) «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում 
առաջացած  ֆինանսական միջոցներ, եթե պետություն-մասնավոր գործընկերության 
ծրագիրը նախատեսում է Երևանի համար նման ֆինանսական միջոցների 
առաջացում: 

Նշված միջոցները փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացված հատուկ հաշվին: 

Երևանի ավագանին սույն կետում նշված միջոցները բացառապես կարող է 
ուղղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համաձայնեցված 
ծրագրերի ֆինանսավորմանը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով: 
 
Հոդված 83. Երևանի զարգացման ծրագրերը 

  
1. Երևանի զարգացման ծրագիրը փաստաթուղթ է, որը բովանդակում է Երևանի 

սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինչպես նաև զարգացման հիմնական 
ուղղությունների, տարածական պլանավորման և ենթակառուցվածքների ընդհանուր 
զարգացման վիճակի վերլուծությունն ու կանխատեսումները: 

2. Քաղաքապետը կազմում և ավագանուն է ներկայացնում Երևանի զարգացման 
միամյա, հնգամյա, երկարաժամկետ և հատուկ ծրագրեր: «Պետություն-մասնավոր 
գործընկերության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում 
նախատեսված ՊՄԳ ծրագրերը համարվում են հատուկ ծրագրեր և կարող են 
կազմված չլինել քաղաքապետի կողմից: 



3. Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ քաղաքապետը հաշվետվություն է 
ներկայացնում ավագանուն: 

4. Երևանի զարգացման ծրագրերը ենթակա են հրապարակման ավագանու 
սահմանած կարգով: 

5. Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացմանը խոչընդոտող հանգամանքներ 
ի հայտ գալու դեպքում քաղաքապետը կարող է նախաձեռնել Երևանի զարգացման 
ծրագրում փոփոխությունների կատարում: 

6. Երևանի զարգացման ծրագրի առանձին բաժիններում սահմանվում են 
Երևանի վարչական շրջանների զարգացման ծրագրերը: 

7. Քաղաքապետը տարեկան բյուջեի նախագիծը մշակելիս հաշվի է առնում 
Երևանի բնակչության կենսական շահերը, Երևանի զարգացման ծրագրերը, ինչպես 
նաև առկա ռեսուրսները: 
 


