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Հոդված 18. Համայնքի ավագանու լիազորությունները 

  
1. Համայնքի ավագանին սույն օրենքով սահմանված կարգով` 
1) ընդունում է իր կանոնակարգը՝ սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան. 
2) սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ընտրում է համայնքի 

ղեկավարին. 
3) սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում համայնքի ղեկավարին 

անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ. 
4) հաստատում է համայնքի զարգացման ծրագրերը. 
5) հաստատում է համայնքի բյուջեն, բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած 

փոփոխությունները և բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը. 
5.1) հաստատում է ռոյալթիներից գոյացած գումարների ծախսման ծրագրերը և 

վերահսկում դրանց իրականացումը. 
 
6) վերահսկում է համայնքի բյուջեի կատարումը և համայնքի ստացած վարկերի ու 

այլ ներգրավված ֆինանսական միջոցների օգտագործումը. 
7) սահմանում է համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված 

սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը` համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ. 

8) իր անդամների առնվազն մեկ երրորդի կամ համայնքի ղեկավարի 
նախաձեռնությամբ ընդունում է հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշում. 

8.1) համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ ընդունում է տեղական հանրաքվեի 
նախապատրաստման և անցկացման ծախսերի ֆինանսավորման մասին որոշում. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի կողմից իր 
լիազորությունների իրականացման նկատմամբ. 

10) դատական կարգով կարող է վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, օրենքներին և համայնքի ավագանու որոշումներին հակասող` 
համայնքի ղեկավարի որոշումները. 

11) որոշում է համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը. 
12) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու մասին, ինչպես 

նաև առաջարկություն է ներկայացնում պետական լիազորված մարմին` այլ 
համայնքների հետ միավորվելով նոր համայնք ձևավորելու վերաբերյալ. 

13) որոշում է կայացնում միջհամայնքային միավորումում իր ներկայացուցիչը 
նշանակելու վերաբերյալ. 

14) որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման վերաբերյալ. 



15) օրենքով սահմանված կարգով որոշում է կայացնում համայնքային 
հիմնարկների, համայնքի մասնակցությամբ առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների հիմնադրման, վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին. 

16) իր որոշմամբ համաձայնություն է տալիս համայնքի ղեկավարի ներկայացրած` 
համայնքային հիմնարկների ղեկավարների թեկնածուներին. 

17) օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում հաստատում է համայնքի 
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կոլեգիալ կառավարման 
մարմինների և վերստուգիչ մարմինների կազմերը: Այդ մարմիններում ավագանու 
առաջադրած ներկայացուցիչների թիվը կարող է լինել միայն դրանց կազմի թվի կեսից 
պակաս. 

18) օրենքով սահմանված դեպքերում սահմանում է տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը. 

18.1) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող տարածքներում հաստատում է այն վայրերի ցանկը, որտեղ թույլատրվում 
է վաճառքի և վարձույթի նպատակով կայանել ավտոտրանսպորտային միջոցները. 

19) սահմանում է համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող 
վճարների դրույքաչափերը. 

20) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազորություններ. 

21) համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշում է կայացնում համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու կամ օտարելու 
մասին (ներառյալ՝ «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրով նախատեսված 
դեպքերում), որում պետք է նշվեն օգտագործման տրամադրման կամ օտարման 
եղանակը, ժամկետները, նպատակը, օգտագործման տրամադրման դեպքում` 
օգտագործման ժամկետը և վճարի չափը, ուղղակի վաճառքի դեպքում` վաճառքի գինը, 
իսկ հրապարակային սակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գինը: Համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողամասն օտարելու դեպքում համայնքի ավագանու 
որոշման մեջ պետք է նշվեն նաև հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, մակերեսը, 
նպատակային նշանակությունը, հողատեսքը, գործառնական նշանակությունը. 

22) որոշում է կայացնում համայնքային նշանակության փողոցների, պողոտաների, 
հրապարակների, զբոսայգիների, համայնքային ենթակայության կրթական, 
մշակութային և այլ կազմակերպությունների անվանման և վերանվանման վերաբերյալ. 

23) իր որոշմամբ վավերացնում է համայնքի կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքների կամ այլ պետությունների համայնքների հետ կնքված 
պայմանագրերը. 

24) որոշում է կայացնում համայնքների հիմնադրած միություններին անդամակցելու 
և դրանց անդամավճարները մուծելու մասին. 

25) որոշում է կայացնում վարկերի և օրենքով սահմանված կարգով այլ միջոցների 
ներգրավման վերաբերյալ. 

26) որոշում է կայացնում համայնքների ավագանիների կողմից, իրենց 
կանոնակարգերին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետության և 



օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու 
կամ պատվավոր կոչումից զրկելու վերաբերյալ. 

27) հաստատում է համայնքի զինանշանը. 
28) համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ որոշում է ընդունում աշխատակազմի, 

համայնքային հիմնարկների, համայնքային ենթակայությամբ առևտրային և ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունները, կառուցվածքը, 
աշխատողների քանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը 
հաստատելու վերաբերյալ: Համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով 
աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կառուցվածքը կամ հաստիքացուցակը 
հաստատելու, ինչպես նաև փոփոխելու կամ լրացնելու հարցում որոշում է կայացնում 
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում համապատասխան 
փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու նպատակով Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին 
դիմելու մասին: Աշխատակազմի աշխատողների քանակը, կառուցվածքը կամ 
հաստիքացուցակը հաստատված, ինչպես նաև փոփոխված կամ լրացված է համարվում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 
մարմնի կողմից համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում 
համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին իրավական 
ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից. 

29) որոշում է ընդունում համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, 
դրանց փոփոխությունները, ինչպես նաև նախագծման առաջադրանքները 
հաստատելու մասին` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով. 

30) օրենքով սահմանված դեպքերում հաստատում է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրությունը. 

31) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 
կարգով որոշում է ընդունում համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաները 
հաստատելու մասին. 

32) հաստատում է համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման 
փաստաթղթերը. 

33) պետական լիազորված մարմին առաջարկություն է ներկայացնում կամ 
համաձայնություն է տալիս համայնքի կամ համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրի 
անվանափոխության վերաբերյալ. 

34) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի 
տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի, 
անվանումների ու ձևավորման կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

35) սահմանում է այն շենքերին և շինություններին ներկայացվող 
սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները, որտեղ իրականացվում կամ 
մատուցվում են քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության 
ծառայություններ. 

36) սահմանում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի 
սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի 



և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման 
էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը. 

37) քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի 
իրականացրած հաշվեքննության և այլ իրավասու պետական մարմինների 
իրականացրած ստուգումների արդյունքները և իր իրավասության շրջանակում դրանց 
վերաբերյալ ընդունում է որոշում. 

38) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

39) քննարկում և որոշում է կայացնում համայնքում հանրային բաց լսումների և 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու վերաբերյալ. 

40) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրականացման կանոնները. 

40.1) սահմանում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն 
իրականացնող օբյեկտներում, ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առևտրի և 
ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից 
լռությունը կամ գիշերային անդորրն ապահովելու ժամերը (22.00-ից մինչև 7.00-ն, 
23.00-ից մինչև 7.00-ն և 24.00-ից մինչև 7.00-ն). 

41) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու 
կարգն ու պայմանները. 

41.1) սահմանում է համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության 
հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները. 

41.2) որոշում է ընդունում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների 
տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ. 

42) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 
օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 
 
Հոդված 86. Համայնքի բյուջեի ձևավորման աղբյուրները 

  
1. Համայնքի բյուջեն ձևավորվում է համայնքների բյուջեներին օրենքով և 

իրավական այլ ակտերով ամրագրվող մուտքերից, այդ թվում` 
1) հարկային եկամուտներ` 
ա. տեղական հարկերից` 
- հողի հարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողի համար, 
- գույքահարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար, 
- հյուրանոցային հարկ, 
բ. եկամտային հարկից մասհանումներ, 
գ. շահութահարկից մասհանումներ, 
դ. բնապահպանական վճարներից և ռոյալթիներից մասհանումներ, 
ե. հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում 

բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից 
գանձվող տույժեր և տուգանքներ: 



Եկամտային հարկի, շահութահարկի և բնապահպանական վճարների գումարներից 
համայնքների բյուջեներ կատարվող մասհանումների տոկոսաչափերը սահմանվում են 
յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով. 

2) տուրքեր` 
ա. պետական տուրքեր, այդ թվում` 
- քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին 

կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված 
գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և 
վերականգնելու կապակցությամբ վկայականներ տալու համար, 

- նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, 
նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված 
մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի 
պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար, 

բ. տեղական տուրքեր. 
3) այլ եկամուտներ, այդ թվում` 
ա. համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև համայնքի 

վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի 
վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող 
վարձավճարներ, 

բ. համայնքի սեփականություն համարվող հիմնարկների հաշվեկշիռներում 
հաշվառվող գույքի վարձակալությունից առաջացած եկամուտներ, 

գ. վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կիրառած պատժամիջոցներից առաջացած եկամուտներ, 

դ. համայնքի սեփականություն համարվող ընկերությունների տրամադրության տակ 
մնացած շահույթից համայնքի ավագանու որոշումներով կատարվող մասհանումներ, 

ե. տեղական վճարներ, 
զ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով գանձվող և 

համայնքների բյուջեների եկամուտներին հաշվանցման ենթակա այլ տեղական 
վճարներ, 

է. համայնքի սեփականություն համարվող, ինչպես նաև տիրազուրկ, ժառանգության 
իրավունքով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից նվիրատվության կարգով 
համայնքին որպես սեփականություն անցած հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական 
ակտիվ չհանդիսացող գույքի օտարումից եկամուտները, 

ը. պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 
պատվիրակված լիազորությունների իրականացման համար համայնքների բյուջեներից` 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պետական բյուջեից տրամադրվող 
հատկացումներ, 

թ. տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով, ինչպես նաև ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանցից (բացառությամբ պետության, հանրապետության այլ 
համայնքների, միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների) նվիրատվության կարգով համայնքին 
որպես սեփականություն անցած դրամական միջոցները. 



ժ. «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում առաջացած 
ֆինանսական միջոցները, եթե ՊՄԳ ծրագիրը նախատեսում է համայնքի համար նման 
միջոցների առաջացում. 

4) ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցներ՝ 
ա. համայնքային սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների, հողերի և ոչ 

նյութական ակտիվների օտարումից, այդ թվում՝ համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող լուծարված կազմակերպությունների մնացորդային գույքի օտարումից 
ստացվող միջոցները, 

բ. համայնքի սեփականություն համարվող պահուստներում պահվող 
ապրանքանյութական արժեքների իրացումից ստացվող միջոցները. 

5) պաշտոնական դրամաշնորհների ձևով ստացվող հատկացումներ, այդ թվում` 
ա. պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաներ, 
բ. պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ և ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ), 
գ. այլ աղբյուրներից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ. 
6) համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներ, այդ թվում` 
ա. վարկերի և փոխատվությունների ձևով ներգրավված միջոցներ, այդ թվում` 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների թողարկած պարտատոմսերի 
տեղաբաշխումից ստացված միջոցներ: Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից պարտատոմսեր թողարկելու և տեղաբաշխելու կարգը սահմանում է 
կառավարությունը, 

բ. համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը, ինչպես նաև տվյալ 
տարվան նախորդող (եզրափակված) բյուջետային տարիներին համայնքի բյուջեից 
տրամադրված բյուջետային փոխատվության վերադարձից տվյալ տարում ստացվող 
մուտքերը, 

գ. իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական 
մասնակցության մասնավորեցումից (բացառությամբ մինչև 2014 թվականի հունվարի 
31-ը բնական գազի ոլորտի գազամատակարարման համակարգի 
ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակներով իրականացված գործարքների), 
պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ 
թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից և օտարումից 
ստացված միջոցները, որոնք ուղղվում են` 

- Երևան քաղաքի համաքաղաքային կապիտալ բնույթի ծախսերի 
ֆինանսավորմանը` Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող անշարժ գույքի, 
իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության 
մասնավորեցումից և օտարումից ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով, 

- համապատասխան համայնքի ֆոնդային բյուջե` տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին օրենքով վերապահված սեփական լիազորությունների 
ֆինանսավորմանը` այդ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող անշարժ գույքի, 



իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության 
մասնավորեցումից և օտարումից ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով: 

 
 
 


