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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ  

ԼՐԱՑՈւՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1.  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337 օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 23.1-ին կետով. 
«23.1) իր որոշմամբ հավանություն է տալիս նվիրատվության ընդունմանն այն դեպքում, երբ 

համայնքը նվիրառու է, իսկ նվիրատվության առարկայի արժեքը (գումարը) գերազանցում է 
նվազագույն աշխատավարձի հազարաապատիկը, ինչից հետո միայն համայնքի ղեկավարն 
իրավասու է կնքելու նվիրատվության պայմանագիրը, բացառությամբ սահմանամերձ 
բնակավայրերում պաշտպանական բնույթի նվիրատվությանը, որը ձևակերպվում է գաղտնի 
գրիֆով.»: 

 
Հոդված 2.  
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում դրա դրա պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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Առաջարկության 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջար-կությունը 

Առաջարկությունը 
(փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 
(հիմնական 
զեկուցողի) 
եզրակացությունը 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 
մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 
որոշումը 
 

«Բարգավաճ 
Հայաստան» 
խմբակցություն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Շարադրել նոր 
խմբագրությամբ. 
«Հոդված 1. «Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» 2002 թվականի 
մայիսի 7-ի ՀՕ-337 
օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-
ին մասը լրացնել նոր 
23.1-ին կետով. 
«23.1) իր որոշմամբ 
հավանություն է տալիս 
նվիրատվության 
ընդունմանն այն դեպքում, 
երբ համայնքը նվիրառու 
է, իսկ նվիրատվության 
առարկայի արժեքը 
(գումարը) գերազանցում է 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
հազարապատիկը, ինչից 
հետո միայն համայնքի 
ղեկավարն իրավասու է 
կնքելու նվիրատվության 
պայմանագիրը, 
բացառությամբ 
սահմանամերձ 
գոտիներում 
պաշտպանական բնույթի 
նվիրատվությանը, որը 
ձևակերպվում է գաղտնի 
գրիֆով:»: 
 

Ընդունվել է, 
լրացվել է 

Չի ընդունվել 

 
 

 

 

 


