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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
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Հոդված 11. Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 
 

1. Սույն օրենքի իմաստով՝ համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարմանը սահմանվում է որպես համայնքում իրականացվող գործընթաց, որի միջոցով 
բնակիչները, առանց խտրականության, տեղեկացվում են տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեության մասին և կարող են ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն ունենալ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների վրա։ 

 2. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու 
իրավունք ունի տվյալ համայնքի տասնվեց տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ: 

 3. Տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցությունը կարող է տեղի 
ունենալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և սույն օրենքով սահմանված` 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների շրջանակներում, նրանց 
գործունեության բնագավառներում։ 

 4. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչները կարող են մասնակցել ինչպես անձամբ, այնպես 
էլ հասարակական միավորումների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների միջոցով: 

 5. 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքը պետք է ունենա պաշտոնական համացանցային 
կայք, որի ստեղծումն ու վարումն ապահովում է համայնքի ղեկավարը՝ սույն օրենքով և համայնքի 
ավագանու սահմանած կարգով: Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում ներբեռնման 
հնարավորությամբ առնվազն պետք է առկա լինեն՝ 

1) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր գործունեության 
վերաբերյալ հրապարակային տեղեկատվությունը. 

2) համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերը. 
3) համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ծրագրի կատարողականը ու դրա վերաբերյալ 

հաշվետվությունները. 
4) համայնքի բյուջեն, բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները. 
5) համայնքի գործունեության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի 

հաշվեքննության արդյունքները. 
6) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը. 
7) համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, բացառությամբ պետական, 

ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող, համայնքի ավագանու 
համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
օտարման կամ օգտագործման տրամադրվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի 
ցանկի. 

8) համայնքի ղեկավարի լիազորությունների շրջանակում տրվող թույլտվությունների դիմումների 
ձևաթղթերը և տրամադրված թույլտվությունների քանակի և տեսակի վերաբերյակ ընդհանուր 
տեղեկատվություն. 

9) համայնքին վերաբերող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նախաձեռնությունների և 
նախագծերի, այդ թվում՝ համայնքի զարգացման ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, համայնքի կողմից 
մատուցվող հանրային ծառայությունների ոլորտներում համայնքի ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների, քաղաքաշինական, բնապահպանական, կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը. 



10) համայնքում բնակիչների հետ հանդիպումների, հանրային լսումների և քննարկումների 
նյութերը, ընթացակարգը, անցկացման վայրը և ժամը. 

11) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների, ինչպես նաև սույն մասի 9-րդ 
կետով նախատեսված այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ անցկացված հանրային լսումների և 
քննարկումների արդյունքները. 

12) համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, համայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության, համայնքում 
հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման և այլ կարգեր. 

13) համայնքային խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան քաղաքացիական 
նախաձեռնության մասին տեղեկացումը. 

14) համայնքի ավագանու սահմանած այլ տեղեկատվություն: 
      15) համայնքում առկա համայնքային կառույցների (կրթական, մշակութային և այլն) վերաբերյալ 
ընդհանուր տեղեկատվությունը (բյուջե, գործունեության տեսակ, հասցե, կոնտակտային տվյալներ) 
և/կամ դրանց համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում), 
     16) համայնքապետարանի և դրա ենթակայությամբ գործող կառույցների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, 
     17) համայնքում պետական և համայնքային միջոցներով իրականացվող շինարարությունների հետ 
կապված տեղեկատվությունը: 

18) համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 
 6. Համայնքի բնակիչների, նրանց խմբերի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փոխհարաբերությունները, մասնակցության ձևերը, ընթացակարգերը սահմանվում են սույն օրենքով, 
Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, ինչպես նաև համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգով: 

 7. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը, հաշվի 
առնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները, առնվազն պետք է սահմանի. 

 1) տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին բնակիչների 
իրազեկվածության ապահովման անհրաժեշտ պայմանները. 

 2) այն բավարար պայմաններն ու չափանիշները, որոնք անհրաժեշտ են գործնականում 
ապահովելու համայնքի բնակիչների իրազեկման և մասնակցության միջոցառումների 
կազմակերպումն ու անցկացումը բնակիչներին մատչելի և հարմար վայրերում՝ ապահովելով նաև 
համայնքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և սակավաշարժուն խմբերի մասնակցությունը: 

8. 20000 կամ ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից մշակված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերն հրապարակվում են համայնքի 
համացանցային պաշտոնական կայքում, որը պետք է ապահովված լինի իրավական ակտերի 
նախագծերի հրապարակման միասնական կայքի հետ փոխգործելիությամբ: 
 
Հոդված 15. Տեղեկացումը համայնքի ավագանու նիստերի մասին 

  
1. Ավագանու հերթական նիստից առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի ղեկավարը հրապարակում է 

ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը` նշելով նիստի անցկացման վայրը և ժամանակը: 
Հրապարակումն իրականացվում է համայնքներում` համայնքի ավագանու նստավայրում դրանք 
փակցնելու միջոցով, ինչպես նաև այն վայրերում, որոնք մատչելի են համայնքի յուրաքանչյուր մասի 
բնակչի համար` առնվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր երկու հազար բնակչի համար: 

 
1. Ավագանու հերթական նիստից առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի ղեկավարը հրապարակում է 
ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը՝ նշելով նիստի անցկացման վայրը և ժամանակը: 
Հրապարակումն իրականացվում է համայնքներում՝ համայնքի ավագանու նստավայրում դրանք 
փակցնելու միջոցով, ինչպես նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում 
 
Հոդված 16. Համայնքի ավագանու նիստը 

  
1. Նորընտիր ավագանու առաջին նիստը գումարվում է ոչ ուշ, քան ավագանու 

լիազորություններն ստանձնելու պահից քսան օրվա ընթացքում: 
2. Համայնքի ավագանու նիստը հրավիրում և վարում է համայնքի ղեկավարը կամ նրա 

պաշտոնակատարը. նրանք ունեն խորհրդակցական ձայնի իրավունք: 



3. Համայնքի ավագանու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է ավագանու անդամների` 
օրենքով սահմանված թվի կեսից ավելին: Եթե կես ժամվա ընթացքում չի ապահովվում նիստի 
իրավազորությունը, կամ նիստին չի ներկայանում համայնքի ղեկավարը, ապա նիստի չկայացման 
մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում են ավագանու նիստին ներկայացած 
անդամները: 

4. Համայնքի ավագանու որոշումներն ընդունվում են ավագանու` նիստին ներկա անդամների 
ձայների մեծամասնությամբ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

5. Համայնքի ավագանու որոշման մեջ նշվում են որոշման նախագծին կողմ, դեմ և ձեռնպահ 
քվեարկած ավագանու անդամների ազգանունները, որոնց դիմաց նրանք ստորագրում են: Համայնքի 
ավագանու որոշումը կնքում է համայնքի ղեկավարը կամ նրա պաշտոնակատարը: 

6. Համայնքի ավագանու նիստը շարունակվում է մինչև օրակարգի սպառումը: Նիստը կարող է 
ընդհատվել ավագանու որոշմամբ կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում: Ավագանու 
նիստերն արձանագրվում են: Նիստերի արձանագրումն ապահովում է աշխատակազմի 
քարտուղարը: Ավագանու նիստերի արձանագրություններն ստորագրում են համայնքի ղեկավարը և 
ավագանու անդամները: 

7. 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերի արձանագրությունները 
մեկշաբաթյա ժամկետում տեղադրվում են համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում՝ 
ներբեռնման հնարավորությամբ: 

8. Համայնքի ավագանու նիստը հրապարակային է: Ավագանու կանոնակարգով նախատեսված 
դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդի որոշմամբ կարող են 
անցկացվել դռնփակ նիստեր և քննարկումներ: 

9. 10000 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում ավագանու հրապարակային նիստերը 
առցանց հեռարձակվում են համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում: 
 
 
 


