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 Հոդված 12. Համայնքի պարտադիր խնդիրները 
1. Համայնքի պարտադիր խնդիրներն են՝ 
1) համայնքի կայուն զարգացումը. 
2) գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը. 
3) համայնքի գույքի կառավարումը. 
4) նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության 

կազմակերպումը. 
5) համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը. 
6) համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը. 
7) համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ 

ապրելակերպի խրախուսումը. 
8) համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը. 
9) համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, 

համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության 
աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների 
պահպանումը և գործունեության ապահովումը. 

10) համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, 
համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը. 

11) պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը. 
12) աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը 
և իրականացումը. 

13) համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. 
14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. 
15) համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը. 
16) համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և 

միջոցառումների կազմակերպումը. 
17) համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը. 
18) համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի 

իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի առաջնային բժշկական սպասարկման 
պայմանների ստեղծումը. 

19) համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանումը. 
20) բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, 

առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, 
ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման 
նպատակով: 

21) համայնքում կենդանիների պաշտպանությունը. 
 

 
 

 Հոդված 45. Համայնքի  ղեկավարի լիազորություններն առևտրի և 
ծառայությունների բնագավառում 



1. Համայնքի ղեկավարն առևտրի և ծառայությունների բնագավառում իրականացնում է 
հետևյալ սեփական լիազորությունները. 

1) օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն է իրականացնում առևտրի և հանրային 
սննդի ոլորտում. 

2) տալիս է ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային 
սննդի օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի 
իրացման թույլտվություն. 

3) տալիս է համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք, տոնավաճառներ կազմակերպելու 
թույլտվություն. 

4) տալիս է համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 
թույլտվություն. 

5) համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), 
խաղատներին տալիս է ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ է 
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի մասնակցության մասին. 

7) համայնքի տարածքում տալիս է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի թույլտվություն. 

8) տալիս է համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ 
սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների 
վաճառքի թույլտվություն. 
9) տալիս է համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն: 
10) տալիս է համայնքի տարածքում կենդանիների վաճառքի թույլտվություն: 
11) տալիս է կենդանիների մասնակցությամբ միջոցառումների, ցուցադրությունների, 
մրցույթների կազմակերպման թույլտվություն: 

 
 Հոդված 49. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները գյուղատնտեսության 

բնագավառում 
1. Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացնում է հետևյալ 

սեփական լիազորությունները. 
1) կատարում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոռոգման ցանցերի 

շահագործումը, դրանց շինարարությունը և վերանորոգումը. 
3) իրականացնում է համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների հաշվառում, որի կարգը 

սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. 
4) իրականացնում է գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրեր, աջակցում է 

գյուղատնտեսության ոլորտում պետական միջոցներով և այլ միջոցների հաշվին 
իրականացվող ծրագրերի կազմակերպմանն ու իրականացմանը: 

 
 
 
 Հոդված 50.1. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները կենդանիների նկատմամբ 

պատասխանատու վերաբերմունքի ոլորտում 
 
1. Համայնքի ղեկավարը կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի 

ոլորտում իրականացնում է հետևյալ սեփական լիազորությունները. 

Deleted: 2) համաքաղաքային 
կանոններին համապատասխան` 
տալիս է քաղաքի տարածքում 
տնային կենդանիներ պահելու 
թույլտվություն և կատարում է 
դրանց ամենամյա հաշվառում.¶



1) համաքաղաքային կանոններին համապատասխան` տալիս է քաղաքի տարածքում 
տնային կենդանիներ պահելու թույլտվություն և կատարում է դրանց ամենամյա 
հաշվառում: 

2) իրականացնում է համայնքի տարածքում պահվող կենդանիների նույնականացման 
անձնագրերի տրամադրումը և աջակցում է  անասնաբուժական 
գրանցամատյանների աշխատանքների վարմանը: 

3) կազմակերպում է համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների բռնման և 
ստերջացման աշխատանքները: 

4) սահմանված կարգով տրամադրում է թույլտվություններ կենդանիների 
բուծարաններին և կացարաններին: 

5) սահմանում է համայնքի տարածքում անկած կենդանիների դիակների ոչնչացման և 
թաղման վայրերը` սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոններին 
համապատասխան: 
 

2. Համայնքի ղեկավարը «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի 
մասին» օրենքի պահանջների պահպանման նկատմամբ  պետական վերահսկողության 
բնագավառում իրականացնում է հետևյալ սեփական լիազորությունները. 
 

1) «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» օրենքի 
պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը կանոնակարգող 
իրավական ակտերի մշակում  և իր  իրավասության սահմաններում դրանց 
հաստատում: 

2) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է վերահսկողություն և ստուգումներ 
կենդանիների պահման բոլոր վայրերում: 

3) կենդանի տիրապետողից պահանջում  և ստանում է կենդանի պահելուն առչնվող 
ցանկացած տեղեկատվություն, բացատրություններ և փաստաթղթեր: 

4) կազմում է «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» 
օրենքի պահանջների խախտումների արձանագրությունները: 

5) խախտումների մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է իրավապահ 
մարմիններին, միաժամանակ ձեռնարկում է միջոցներ իրավախախտումը կանխելու 
համար: 

 
 

 


