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Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 
 

1. Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման 
հասկացությունը, սկզբունքները, մարմինները, համայնքի պարտադիր խնդիրները, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները, դրանց իրավական, տնտեսական, ֆինանսական 
հիմքերն ու երաշխիքները, Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման 
առանձնահատկությունները համամասնական ընտրակարգով ընտրվող ավագանի ունեցող 
համայնքներում, ինչպես նաև կարգավորում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
փոխհարաբերությունները: 
 

Հոդված 27. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը 
  
1. Մինչև համայնքի նորընտիր ղեկավարի` իր պարտականությունների ստանձնումը համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին ավագանու որոշումը 
(արձանագրությունը) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (մարզպետարան) 
մուտքագրվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշանակում է 
քաղաքային բնակավայր ընդգրկող, իսկ մարզպետը` բացառապես գյուղական բնակավայրերից 
բաղկացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար: 

2. Համայնքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը թափուր լինելու կամ այդ պաշտոնի բացակայության 
պարագայում համայնքի ղեկավարի կողմից մեկ ամսից ավելի իր ծառայողական պարտականությունների 
կատարման անհնարինության դեպքում՝ մինչև դրա առաջացնող հանգամանքների վերացումը, 
մարզպետը նշանակում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար: 

2.1. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը լրանալու դեպքում, Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետը նշանակում է քաղաքային բնակավայր ընդգրկող, իսկ մարզպետը` 
բացառապես գյուղական բնակավայրերից բաղկացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, մինչև 
օրենքով սահմանված կարգով նորընտիր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը: 

3. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ընթացքում չեն կարող կատարվել 
աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կառուցվածքային և 
հաստիքացուցակի փոփոխություններ: 
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Հոդված 53. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքը 
  
1. Գյումրու պաշտոնական համացանցային կայքն է՝ www.gyumricity.am: 
2. Վանաձորի պաշտոնական համացանցային կայքն է՝ www.vanadzor.am: 

 

Հոդված 73. Համայնքի ղեկավարի ընտրության անցկացումը 
  



1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունն անցկացվում է նորընտիր ավագանու առաջին նիստի 
ընթացքում: Առաջին նիստն անընդհատ է, բացառությամբ ընդմիջման ու հանգստի համար 
նախատեսված ժամանակի, մինչև համայնքի ղեկավարի ընտրությունը: 

2. Եթե համայնքի ավագանու ընտրության արդյունքով ընտրությանը 
մասնակցող կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքից) մեկն ստանում է ավագանու 
անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձն օրենքի ուժով համարվում է ընտրված 
համայնքի ղեկավար: Եթե այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի 
առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը հրաժարվում է, կամ ավագանու ընտրությունների արդյունքով 
որևէ կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) չի ստանում ավագանու անդամների տեղերի 50 
տոկոսից ավելին, ապա համայնքի ղեկավարն ընտրվում է գաղտնի քվեարկության միջոցով: 

3. Ավագանու խմբակցությունները կարող են իրենց կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ զբաղեցրած անձին առաջադրել որպես 
համայնքի ղեկավարի թեկնածու, իսկ եթե վերջինս հրաժարվում է, ապա խմբակցությունը կարող է 
առաջադրել տվյալ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի 
համապատասխանաբար հաջորդ այն անձին, որը համաձայն է առաջադրվել որպես թեկնածու: 

4. Քվեարկությունն անցկացվում է քվեաթերթիկների միջոցով, որոնցում ընդգրկվում են առաջադրված 
բոլոր թեկնածուները: 

5. Ավագանու յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: 
6. Եթե առաջադրվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա համայնքի ղեկավար է ընտրվում այն 

թեկնածուն, որն ստանում է ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը: Եթե 
առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկը չի ստանում ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների 
մեծամասնությունը, ապա առավելագույն ձայներ ստացած երկու թեկնածուների միջև անցկացվում է 
քվեարկության երկրորդ փուլ: Եթե հավասար ձայների պատճառով հնարավոր չէ պարզել առավելագույն 
ձայներ ստացած երկու թեկնածուներին, ապա երկրորդ փուլին մասնակցում են նաև հավասար ձայներ 
ստացած մյուս թեկնածուները: Երկրորդ փուլում համայնքի ղեկավար է ընտրվում առավելագույն ձայներ 
ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն` 
քվեաթերթիկում ընդգրկելով միայն հավասար ձայներ ստացած անձանց: Լրացուցիչ քվեարկության 
արդյունքով ձայների հավասարության դեպքում առավելությունը տրվում է տարիքով ավագին: 
Քվեարկության երկրորդ փուլն ու լրացուցիչ քվեարկությունն անցկացվում են անմիջապես հիմնական 
քվեարկության արդյունքները հրապարակելուց հետո: 

7. Եթե առաջադրվել է մեկ թեկնածու, ապա վերջինս ընտրվում է համայնքի ղեկավար, եթե նրա 
օգտին կողմ քվեարկած ձայներն ավելի են դեմ քվեարկած ձայների թվից և ավելի են ավագանու 
անդամների ընդհանուր թվի 40 տոկոսից: 
 

Հոդված 76. Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունը 
  
1. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավագանու սահմանած ժամկետում, 

սակայն ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում անցկացվում է համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն` 
համայնքի ղեկավարի ընտրության համար սահմանված կարգով: 

2. Արտահերթ ընտրության ժամանակ համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը 
պատկանում է ավագանու խմբակցություններին: 

3. Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 4-7-
րդ մասերով սահմանված կարգով: 
 

Հոդված 56. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը 
  
1. Համայնքի ղեկավարն ընտրվում է ավագանու կողմից, իսկ ավագանու ընտրության կարգը 

սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով: 
1. Համայնքի ղեկավարն ընտրվում է ավագանու կողմից: Ավագանու և համայնքի ղեկավարի 

ընտրության կարգը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 
Սահմանադրական օրենքով: 

2. Համայնքի ղեկավարն ընտրվում է իրեն ընտրած համապատասխան ավագանու 
լիազորությունների ողջ ժամկետով: 

 
Հոդված 74. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը 



  
1. Համայնքի ղեկավարն իր լիազորություններն ստանձնում է իր ընտրվելուց հետո` երրորդ 

օրացուցային օրը, ավագանու` օրենքի ուժով հրավիրված նիստում համայնքի բնակիչներին տրված 
հետևյալ երդմամբ. 

«Ստանձնելով Գյումրու (Վանաձորի) (նշվում է համապատասխան համայնքի անվանումը) համայնքի 
ղեկավարի պաշտոնը` երդվում եմ. 

Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավագանու որոշումները, ազնվորեն և 
բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, 
գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների: 

Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, 
ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր 
վերելքին»: 

2. Համայնքի ղեկավարի երդման արարողության կարգը սահմանվում է ավագանու կանոնակարգով: 
 
Հոդված 102. Անցումային դրույթներ 
  
1. Պետության կողմից սույն օրենքով համայնքներին որպես սեփականություն փոխանցված հողերի 

իրացումից, ինչպես նաև հողերի նպատակային նշանակության (կատեգորիայի) փոփոխությունների 
հետևանքով առաջացած ֆինանսական միջոցներն ամբողջ ծավալով ուղղվում են համայնքների 
քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակմանը: Նշված պահանջը չկատարելու դեպքում 
պետության կողմից պաշտոնական տրանսֆերտների ձևով համայնքին տրամադրվող հատկացումները 
կասեցվում են մինչև համայնքների քաղաքաշինական փաստաթղթերի սահմանված կարգով 
հաստատումը: 

2. Համայնքի ավագանու հավանությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
հաստատած գլխավոր հատակագծերը համարվում են հաստատված համայնքի ավագանու կողմից: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված՝ օրենքով միավորվող համայնքների տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո միավորվող համայնքները համարվում են 
վերակազմակերպված` որպես մեկ համայնք՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային 
բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անվանմամբ և համայնքային 
կենտրոնով: Միավորված համայնքը համարվում է միավորվող համայնքների իրավահաջորդը: 

5. Սույն օրենքի 68-րդ և 75-րդ հոդվածների դրույթները չեն գործում այն համայնքների մասով, որոնց 
ավագանին ձևավորվել է համամասնական ընտրակարգով, իսկ համայնքի ղեկավարն ընտրվել է 
մեծամասնական ընտրակարգով և շարունակում է պաշտոնավարել: 


