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Հոդված 88. Համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող 

վճարները 

1. Համայնքի բնակչության կենսաապահովման խնդիրները լուծելու 

նպատակով մատուցվող ծառայությունների` ջրամատակարարման, ջրահեռացման, 

ոռոգման, ջեռուցման, աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

կազմակերպման, բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և օրենքով 

սահմանված դեպքերում այլ ծառայությունների իրականացման համար համայնքի 

ավագանին կարող է սահմանել համայնքի բյուջե մուտքագրվող վճարներ։ 

2. Վճարների չափը համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատվում է 

համայնքի ավագանու որոշմամբ: Եթե այդ ծառայություններն իրականացնում են 

համայնքային հիմնարկները, ապա գանձված գումարն ուղղվում է համայնքի բյուջե: 

3. Այդ ծառայությունների մատուցումն առևտրային կազմակերպություններն 

իրականացնում են մրցութային կարգով, որին մասնակցում է նաև համայնքային` այդ 

ոլորտում ծառայություն մատուցող առևտրային կազմակերպությունը: 

4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող առևտրային կազմակերպության 

կողմից մրցույթը շահելու դեպքում ծառայությունների իրականացման համար 

վճարները գանձում է տվյալ կազմակերպությունը և այն ուղղում համայնքի բյուջե: 

5. Եթե մրցույթի հաղթող է ճանաչվում համայնքի սեփականություն 

չհանդիսացող կամ մասնակցություն չունեցող այլ կազմակերպություն, ապա հաղթող 

կազմակերպության հետ համայնքը կնքում է պայմանագիր, որում, մրցույթի 

արդյունքներից ելնելով, ամրագրվում են ծառայության իրականացման պայմանները, 

դրանց դիմաց գանձվող վճարները, որոնք գանձում է տվյալ կազմակերպությունը 

(բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի) և այն ուղղում համայնքի բյուջե: 

 

 

Հոդված 92. Համայնքի բյուջեի կատարումը և կատարման սպասարկումը 

 

1. Համայնքի բյուջեի կատարման հետ կապված կարգավորումները 

սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

2. Համայնքի բյուջեի կատարման սպասարկումն օրենքով և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով իրականացվում է պետական ֆինանսների 

կառավարման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
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լիազորած պետական կառավարման մարմնի գանձապետարանի միջոցով, որտեղ 

ամեն համայնք ունի իր առանձին բյուջետային հաշվի համարը: 

3. Համայնքի հաստատված բյուջեն, ինչպես նաև բյուջեում կատարված 

փոփոխությունները մեկշաբաթյա ժամկետում ներկայացվում է համայնքի բյուջեն 

սպասարկող պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին, 

որը պարտավոր է համայնքի պահանջով անհապաղ կատարել համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների հատկացումը, եթե դրանք առկա են տվյալ համայնքի 

բյուջեի հաշվում, նախատեսված են համայնքի բյուջեով, և ֆինանսական միջոցներ 

հատկացնելու մասին համայնքի պահանջը պետական լիազորված մարմին 

ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

4. Օրենքով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև համայնքին ֆիզիկական 

կամ իրավաբանական անձանց կողմից նվիրաբերության կամ վարկի տեսքով 

տրամադրվող դրամական միջոցներն այդ անձանց պահանջով պետական 

լիազորված մարմնի համաձայնությամբ և համայնքի ավագանու որոշմամբ կարող են 

տեղադրվել գանձապետարանի արտաբյուջետային միջոցների հաշիվներում: 

5. Պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը 

համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի մասին համայնքի ղեկավարին 

ներկայացնում է ամենօրյա տեղեկություններ: 
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