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Հոդված 26. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, 
դադարումը 

  
1. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են, եթե` 

1) նա հրաժարական է տվել. 

2) դադարեցվել է նրա` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը. 

3) նա դադարել է համայնքի բնակիչ լինելուց. 

4) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով նա դատապարտվել է ազատազրկման 

և կրում է պատիժը. 

5) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով նա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ 

բացակայող կամ մահացած. 

6) նա անհամատեղելի պաշտոն է զբաղեցնում. 

7) նա վեց ամիս անընդմեջ չի հրավիրում համայնքի ավագանու նիստ: 

8) առկա է համայնքի բնակչության նախաձեռնությամբ համայնքի ղեկավարին անվստահություն 

հայտնելու հարցով տեղական հանրաքվեի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան 

ընտրական հանձնաժողովի՝ «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված որոշումը: 

2. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, եթե նա մահացել է: 

3.  

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված դեպքերում, բացառությամբ 1-ին կետի, համայնքի 

ավագանին կազմում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին արձանագրություն: 

3.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դեպքում աշխատակազմի քարտուղարի 

կողմից համայնքի ղեկավարի հրաժարականի մասին պատշաճ ձևով ծանուցվելուց հետո համայնքի 

ավագանին եռօրյա ժամկետում կազմում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին արձանագրություն: Արձանագրություն չկազմվելու դեպքում համայնքի 

ղեկավարի լիազորություններն օրենքի ուժով համարվում են վաղաժամկետ դադարեցված: 

Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին արձանագրությունը 

չկազմվելու մասին հաղորդումը աշխատակազմի քարտուղարի կողմից ներկայացվում է 

մարզպետարան: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում ավագանին կազմում է համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման մասին արձանագրություն: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ. 3,1-ին և 4-րդ մասերով նախատեսված արձանագրությունը կամ 

հաղորդումը համապատասխան մարզպետի միջոցով ներկայացվում են Հայաստանի 

Deleted: Սույն հոդվածի 1-ին 
մասում նշված դեպքերում, 
բացառությամբ 7-րդ կետի, 
համայնքի ավագանին կազմում է 
համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարեցման մասին 
արձանագրություն, իսկ 7-րդ կետով 
սահմանված դեպքում նիստին 
ներկա ավագանու անդամների 
ձայների երկու երրորդով ընդունում 
է համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու մասին որոշում կամ 
կազմում է արձանագրություն, որը 
հաստատվում է ներկա ավագանու 
անդամների երկու երրորդով:

Deleted: որոշումը կամ 

Deleted: ներ



Հանրապետության կառավարություն և կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմին: 

 

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը սույն հոդվածի  3-րդ, 

3.1-ին և 4-րդ մասերով նախատեսված արձանագրությունը կամ հաղորդումը ստանալուց հետո՝ 20 

աշխատանքային օրվա ընթացքում սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն է ներկայացնում տվյալ համայնքում համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 

նշանակելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ: 

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 

վաղաժամկետ դադարեցնում է, եթե տվյալ համայնքը, օրենքով սահմանված կարգով, 

վերակազմակերպվում է որպես այլ վարչատարածքային միավոր: 

 
  
Հոդված 27. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը 
  
 

1. Մինչև համայնքի նորընտիր ղեկավարի` իր պարտականությունների ստանձնումը սույն օրենքի 

26-րդ հոդվածի 3-րդ, 3.1-ին և 4-րդ մասերով նախատեսված արձանագրությունը կամ հաղորդումը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (մարզպետարան) մուտքագրվելուց հետո` երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշանակում է 

քաղաքային բնակավայր ընդգրկող, իսկ մարզպետը` բացառապես գյուղական բնակավայրերից 

բաղկացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար: Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը 

պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի: 

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 տեղակալի պաշտոնը թափուր լինելու կամ այդ պաշտոնի 

բացակայության պարագայում համայնքի ղեկավարի կողմից մինչև մեկ ամիս ժամկետով իր 

ծառայողական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում՝ համայնքի 

ղեկավարի նիստ հրավիրելու և վարելու պարտականությունները դրվում են համայնքապետարանի 

աշխատակազմի քարտուղարի վրա: Այդ ընթացքում համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում չեն 

կարող ընգրկվել համայնքի զարգացման ծրագրի, բյուջեի, տարեկան աշխատանքային պլանի 

նախագծերը, ինչպես նաև ավագանու նիստի ընթացքում չեն կարող ներկայացվել համայնքի 

ղեկավարի՝ սույն օրենքով նախատեսված հաշվետվությունները: 

3. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ընթացքում չեն կարող 

կատարվել աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների 

կառուցվածքային և հաստիքացուցակի փոփոխություններ: 

 

Deleted: 6. Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
լիազորած մարմինը համայնքի 
ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու 
մասին ավագանու որոշումը 
(արձանագրությունը) կամ 
դադարելու մասին 
արձանագրությունն ստանալուց 
հետո՝ 20-օրյա ժամկետում, 
սահմանված կարգով Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն է ներկայացնում 
տվյալ համայնքում համայնքի 
ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման 
նախագիծ:

Deleted: 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:


