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Հոդված 29. Ավագանու նիստը 

  
1. Նորընտիր ավագանու առաջին նիստը օրենքի ուժով գումարվում է ավագանու 

անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ 
նախորդ ավագանու լիազորությունների ժամկետի ավարտման օրը: Մինչև քաղաքապետի 
ընտրվելը ավագանու նիստը վարում է ավագանու նիստին ներկա տարիքով ավագ 
անդամը: 

2. Ավագանու նիստը հրավիրում և վարում է քաղաքապետը, իսկ նր ա 
բացակայության ժամանակ` քաղաքապետի առաջին տեղակալը: 

3. Ավագանու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է ավագանու անդամների՝ 
օրենքով սահմանված թվի կեսից ավելին: Եթե կես ժամվա ընթացքում նիստին չի 
ներկայանում քաղաքապետը կամ նրա առաջին տեղակալը, ապա նիստը վարողի 
չներկայանալու մասին կազմվում է արձանագրություն, որն ստորագրում են ավագանու 
նիստին ներկայացած անդամները, որից հետո նիստը վարում է ավագանու նիստին ներկա 
տարիքով ավագ անդամը: 

4. Ավագանու նիստը հրապարակային է: Ավագանու կանոնակարգով սահմանված 
դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 
կեսով ընդունված որոշմամբ կարող են անցկացվել դռնփակ քննարկումներ։ 

Ավագանու հրապարակային նիստերը առցանց հեռարձակվում են Երևանի 
պաշտոնական համացանցային կայքում: Առցանց (ուղիղ ժամանակային ռեժիմում) 
հեռարձակման իրականացումն ապահովում է քաղաքապետարանի աշխատակազմը: 

5. Քաղաքապետի տեղակալներն իրավունք ունեն մասնակցելու ավագանու 
նիստերին, արտահերթ ելույթ ունենալու, ինչպես նաև պատասխանելու հարցերի։ 

6. Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարներն իրավունք ունեն մասնակցելո ւ 
ավագանու նիստերին, ելույթ ունենալու և պատասխանելու հարցերի: 

7. Ավագանու նիստերին քաղաքապետի կամ ավագանու խմբակցությունների 
հրավերով կարող են մասնակցել, ելույթներ ունենալ և պատասխանել հարցերին նաև այլ 
անձինք: 

7.1. Երևանի ավագանու հրապարակային նիստում, ավա գանու անդամներից և 
հարցի քննարկմանը մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանցից բացի, կարող են ներկա 
լինել՝ 

1) օրենքով նման իրավունք ունեցող անձինք. 
2) Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի ղեկավարը և նրա սահմանած ցանկով նիստի սպասարկումը կամ 
լուսաբանումն ապահովող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կամ Երևանի 
ենթակայության կազմակերպությունների աշխատակիցները. 

3) Երևանի քաղաքապետի կամ նիստը վարողի հրավիրած՝ Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցները կամ այլ անձինք: 

7.2. Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավայրում լրագրող-
ներն իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս իրավունք ունեն ներկա 



գտնվելու ավագանու հրապարակային նիստերին՝ ավագանու նիստերի դահլիճին 
անմիջապես կից առանձնացված տեղում, որտեղից ուղղակիորեն տեսանելի և լսելի է 
ավագանու նիստը:7.2. Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 
հավատարմագրված լրագրողներն իրենց մասնագիտական գործունեությունն 
իրականացնում են Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավայրում 
առանձնացված հատուկ տեղում, որն ապահովված է ավագանու հրապարակային նիստերն 
առցանց (ուղիղ ժամանակային ռեժիմում) հեռարձակմամբ դիտելու և 
ձայնագրելու տեխնիկական հնարավորությամբ, իսկ ավագանու նիստերի դահլիճում կարող 
են ներկա լինել Երևանի քաղաքապետի կամ նիստը վարողի թույլտվությամբ: 

8. Ավագանու նիստերի գումարման, նիստերում հարցերի քննարկման կարգը 
սահմանվում է ավագանու կանոնակարգով: 

(29-րդ հոդվածը խմբ. 04.10.17 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 21.03.18 ՀՕ-179-Ն, լրաց. 23.03.18 
ՀՕ-256-Ն) 
 
Հոդված 52. Քաղաքապետի լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը  

  
1. Քաղաքապետն իրականացնում է հետևյալ սեփական լիազորությունները. 
1) կազմակերպում է ավագանու աշխատանքները և ապահովում նրա բնականոն 

գործունեությունը, կատարում է ավագանու որոշումները, իրականացնում է 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընդհանուր ղեկավարումը. 

2) իր իրավասության սահմաններում միջոցներ  է ձեռնարկում բնակիչների 
իրավունքները և ազատություններն ապահովելու համար. 

3) օրենքով սահմանված կարգով նշանակում և ազատում է քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարին, կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների 
ղեկավարներին. 

4) սահմանում է Երևանի շենքերի և  շինությունների, ինչպես նաև հողամասերի 
համարակալումը. 

4.1) տալիս է համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանման մեջ օգտագործելու 
թույլտվություն.  

4.2) սահմանված կարգով տալիս է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու և (կամ) մատուցելու թույլտվություն. 

5) ավագանուն է ներկայացնում Երևանի սեփականություն համարվող գույքը 
օգտագործման տրամադրելու և օտարելու տարեկան ծրագիրը, դրան համապատասխան` 
տնօրինում է Երևանի սեփականություն համարվող գույքը. 

6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում  է քաղաքային 
կազմակերպությունների ղեկավարներին. 

6.1) որոշում է ընդունում Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների 
կառուցվածքի, աշխատակիցների քանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային 
դրույքաչափերի վերաբերյալ.  

7) նշանակում և ազատում է վարչական շրջանի ղեկավարներին. 
8) սահմանում է վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրը. 
9) օրենքով կամ կառավարության սահմանած կարգով ինքնուրույն և սեփական 

պատասխանատվությամբ կազմակերպում և ղեկավարում է պետության պատվիրակած 
լիազորությունների իրականացումը. 

10) ամենամյա հաշվետվություններ է ն երկայացնում հանրությանը ավագանու, իր 
գործունեության և Երևանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: Այդ 
հաշվետվությունները տեղադրվում են Երևանի պաշտոնական համացանցային կայքում. 



11) վերահսկողություն է իրականացնում վարչական շրջանի ղեկավարի 
գործունեության նկատմամբ և պատասխանատու է նրանց լիազորությունների պատշաճ 
իրականացման համար. 

12) իրականացնում է Երևանի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների 
կառավարումը և ապահովում դրանց շահագործումը. 

13) (կետն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-256-Ն) 
14) ավագանուն է ներկայացնում առաջարկություն քաղաքապետին և վարչական 

շրջանի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական խորհուրդների 
քանակի, անվանումների, ձևավորման և գործունեության կարգի ու լիազորությունների 
վերաբերյալ. 

14.1) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և  այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան՝ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տալիս է 
Երևանում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու 
թույլտվություն. 

14.1. «Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
6-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաստատում է Երևանի տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում լրագրողների հավատարմագրման, ինչպես նաև 
Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավայրում մամուլի ասուլիսների, 
ճեպազրույցների անցկացման կարգերը: 

14.3) հանդես է գալիս տեղական հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությամբ. 
14.4) ընդունում է տեղական հանրաքվե նշանակելու մասին որոշում. 
15) բացառապես սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված այլ 

իրավասություններ: 
2. Քաղաքապետն իրականացնում է հետևյալ պատվիրակված լիազորությունները. 
1) օրենքով ս ահմանված կարգով լուծում է Երևանի տարածքում հավաքներ 

անցկացնելու հարցը. 
2) օրենքով Երևանի քաղաքապետի համար պատվիրակված այլ լիազորություններ: 
3. Երևանում տեղական ինքնակառավարումն արդյունավետ իրականացնելու 

նպատակով քաղաքապետի որոշ լիազորություններ օրենքով տրվում են վարչական շրջանի 
ղեկավարին: 

4. Քաղաքապետի առաջարկությամբ և ավագանու որոշմամբ վարչական շրջանի 
ղեկավարին կարող են պատվիրակվել նաև քաղաքապետի այլ լիազորություններ, 
բացառությամբ ավագանու հետ հարաբերություններում ունեցած լիազորությունների: 
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