
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

21 դեկտեմբերի 2018 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1/3Ա 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  1-ԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  50  անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը։ 
 
Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 

քաղաքապետի խորհրդականները, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը, 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալը, աշխատակազմի իրավաբանական, 
կազմակերպական, տրանսպորտի, անշարժ գույքի կառավարման, տեղեկատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի վարչությունների և քարտուղարության պետերը։  

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը` Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ 

խմբակցության ղեկավար Սուրեն Էյրամջյանը տեղեկացրեց, որ ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ և 
ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ Էդուարդ Ներսիսյանը բացակայում է: Հաշվի 
առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Երևանի ավագանու կանոնակարգի 100-րդ կետի 
պահանջները՝ ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության կազմից 21.12.2018թ. արտահերթ նիստում հաշվիչ 
հանձնաժողովի անդամ նշանակվեց Սուրեն Գալստյանը: 
 

Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 21-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է հանդիսանում 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողի զբաղեցրած 
պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային 
աստիճան ունենալու համար հավելավճարի կիրառման կարգը և չափը սահմանելու մասին: 

2) Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

3) Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

4) Գույք նվիրաբերելու մասին: 
5) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 

մասին: 



6) Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին: 

7) Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի N11-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

8) Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի N3532-Ա որոշումը և 
«Արևամանուկ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու 
մասին: 

9) «Երևանի հ.159 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային  կազմակերպության 
կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: 

10) Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին: 
11) Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու 

իրավունք տալու մասին: 
 

  1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողի 
զբաղեցրած պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից ավելի բարձր 
դասային աստիճան ունենալու համար հավելավճարի կիրառման կարգը և չափը սահմանելու 
մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային 
աստիճանից ավելի բարձր դասային աստիճան ունենալու համար հավելավճարի կիրառման կարգը 
և չափը սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Սահմանել, որ. 

1) Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողի զբաղեցրած 
պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային 
աստիճան ունեցող համայնքային ծառայողին յուրաքանչյուր ամիս տրվում է հավելավճար՝ նրա 
պաշտոնային դրույքաչափի հինգ տոկոսի չափով: 
 2)  2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո համայնքային ծառայողին տվյալ պաշտոնի 
ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային աստիճան 
շնորհելու դեպքում համայնքային ծառայողին յուրաքանչյուր ամիս տրվում է սույն որոշման 1-ին 
կետի 1-ին ենթակետում նշված չափով հավելավճար՝ այդ իրավունքի ծագմանը հաջորդող ամսվա        
1-ից:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`46 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 

 



 
 2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 2 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Անի Սամսոնյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
2. Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 
26-ի N93-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան 
քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված. 

1) եկամուտների գումարը նվազեցնել 1,440,780.4 հազար դրամով, 
2)  ծախսերի գումարը նվազեցնել  1,440,780.4 հազար դրամով, 
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան քաղաքի 2018 

թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում 
կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN1-5 
հավելվածների։ 

3. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան քաղաքի 2018 
թվականի բյուջեի մասին» N93-Ն որոշման 2-րդ կետի «7,139,507.1 հազար դրամ» բառերը 
փոխարինել «6,563,507.1 հազար դրամ» բառերով:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  47  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`47 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

 3. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N93-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 
26-ի N93-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան 
քաղաքի  2017 թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված. 

1) եկամուտների գումարը նվազեցնել 510,417.9 հազար դրամով, 
2) ծախսերի գումարը նվազեցնել  510,417.9  հազար դրամով, 

 2. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևան քաղաքի 2018 
թվականի բյուջեի մասին» N 93-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում 
կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN1-5 
հավելվածների:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  48  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`48 , դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

 4. ԼՍԵՑԻՆ - Գույք նվիրաբերելու մասին։ 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետ Արսեն Ամյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 3 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Արուսյակ Ջուլհակյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Գայանե Աբրահամյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Ամյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը տեղեկացրեց, որ «Գույք նվիրաբերելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
2. Մարատ Թոխյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող, Զ.Անդրանիկի փողոցի 

հ.40/3 հասցեում գտնվող (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական                
գրանցման հ.26032018-01-0169 վկայական)՝ 287.92քմ մակերեսով շինությունը                
և դրա զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ               
337.28քմ մակերեսով հողամասը նվիրաբերել «Հայաստանի Հանրապետության հաշմանդամային 
սպորտի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությանը (այսուհետ՝ կազմակերպություն)՝ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված մարզասրահ հիմնելու նպատակով: 
           2. Երևանի քաղաքապետին՝ ապահովել սույն որոշման առաջին կետում նշված 
նվիրաբերության մասին պայմանագրի կնքումը կազմակերպության հետ՝ դրանում սահմանելով, որ 
կազմակերպությունը պարտավորվում է. 



1)  Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվող պահանջներին և պայմաններին 
համապատասխան սահմանված կարգով վերակառուցել շինությունը որպես մարզասրահ. 

2) ապահովել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակումը և շինարարական 
աշխատանքները սկսել նվիրաբերումից հետո, մեկ տարվա ընթացքում. 

3)  շինարարությունը  սկսելու պահից 2 (երկու) տարվա ընթացքում ամբողջությամբ 
ավարտել աշխատանքները, այդ թվում՝ հիմնանորոգումը և ներքին հարդարումը. 

4) ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժի և մարզասրահի 
ծառայություններից օգտվելու համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը. 

5)  ապահովել մարզասրահը հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտագործելու համար 
հարմարեցված սպորտային սարքավորումներով կահավորումը. 

6)    բոլոր աշխատանքներն իրականացնելու համար կազմակերպության և (կամ) դոնոր  
կազմակերպությունների միջոցով ապահովել առնվազն 80մլն (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամին  
համարժեք աշխատանքների իրականացումը և գույքի ձեռքբերումը. 

7)  շինարարական աշխատանքները սկսելու պահից հետո ներկայացնել  եռամսյակային 
հաշվետվություն  կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ. 

8) օգտագործել գույքը բացառապես նվիրաբերության պայմանագիր կնքելու պահին 
կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների և խնդիրների իրականացման 
համար և գույքը օգտագործել առաջնային որպես   հաշմանդամություն  ունեցող անձանց համար 
մարզասրահ. 

9) մարզասրահից օգտվող Հայաստանի և Արցախի սահմանների անվտանգությունն 
ապահովելու և (կամ) զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած, 
ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց համար տրամադրվող բոլոր 
ծառայություններն իրականացնել  անվճար հիմունքներով. 

10) առանց Երևան համայնքի համաձայնության չօտարել, գրավ չդնել, վարձակալության 
չհանձնել նվիրաբերությամբ տրամադրվող գույքը՝ սույն որոշման 2-րդ կետի  8-րդ  ենթակետում  
նշված ժամկետում: 
  3. Նվիրաբերության մասին պայմանագրի նոտարական վավերացման և գույքային 
իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը ենթակա են կատարման 
կազմակերպության միջոցների հաշվին:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  49  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`33 , դեմ` 7, ձեռնպահ`9 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետ Արսեն Ամյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 



 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 

անդամ. 
1. Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
2. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 

      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին` Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Սիսակյան փողոցի հ.4 շենքի հ.16/1`15.7քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման h.03042018-01-0060 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Արտուր Ռազմիկի Աբգարյանին:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`46, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
 

 6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյան: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1. Սուրեն Էյրամջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության պետ Զ. Առաքելյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Աշոտ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի 
N622-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու  1  անդամ. 
1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 

      ՈՐՈՇՎԵՑ – 1.Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 
վարչական շրջանների ղեկավարներին լիազորություններ պատվիրակելու, Երևան քաղաքի 
բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին լիազորություններ վերապահելու և Երևան 
քաղաքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N359-Ն և 2012 թվականի փետրվարի 14-ի 
N397-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N622-Ն որոշումը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

 
 
 
 
 
 
 



 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ  ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՊԱՏՎԻՐԱԿԵԼՈՒ ԵՎ  ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի           

N 359-Ն  ԵՎ  2012  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի N 397-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԱԾ 
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի առաջարկությունը և ղեկավարվելով «Երևան 

քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասով.  
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

4-րդ կետով և 19-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերով նախատեսված Երևանի քաղաքապետի 
լիազորությունները պատվիրակել Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարներին: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 
«Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին լիազորություններ 
վերապահելու մասին» N 359-Ն և 2012 թվականի փետրվարի 14-ի «Երևան քաղաքի վարչական 
շրջանների ղեկավարներին լիազորություններ պատվիրակելու մասին» N 397-Ն որոշումները:»: 

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  45 անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`44, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

 
 7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի N11-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի 
N11-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
             ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի հունիսի 15-ի «Երևանի 
քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կանոնադրությունը 
հաստատելու, Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հուլիսի  6-ի N3-Ա որոշման մեջ 



փոփոխություն կատարելու, 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի  N2/2-7-Ա և 2012 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ի N 522-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N11-Ն որոշման մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1)  վերնագրից հանել «Երևանի քաղաքապետարանի և» բառերը. 
 2)   ուժը կորցրած ճանաչել 1-ին կետի 1-ին ենթակետը:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  46  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`46, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
 

 8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի N3532-Ա որոշումը և 
«Արևամանուկ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու 
մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1. Արմեն Գալջյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության պետ Զ. Առաքելյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը  տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի 
N3532-Ա որոշումը և «Արևամանուկ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է 
դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 3 անդամ 
1.Արման Աբովյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար 
2. Արուսյակ Ջուլհակյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Սուրեն Էյրամջյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել՝ 
1) Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություն ստեղծելու մասին»  N3532-Ա որոշումը: 
            2) «Արևամանուկ»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը՝ 
համաձայն հավելվածի:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  48  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`45, դեմ` 2, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
 
 
 
 



 
 9. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի հ.159 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային  կազմակեր-
պության կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավաբանական վարչության 
պետ Զավեն Առաքելյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը  տեղեկացրեց, որ ««Երևանի հ.159 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ 
առևտրային  կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ 
1. Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել «Երևանի հ.159 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը՝ համաձայն   հավելվածի:  
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  50  անդամ 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`50, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 

 
 10. ԼՍԵՑԻՆ - Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  քարտուղարության պետ 
Արթուր Մկրտչյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 
անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  քարտուղարության պետ Ա. Մկրտչյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը  տեղեկացրեց, որ «Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին» 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 անդամ 
1. Անի Սամսոնյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ 
2. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

խմբակցության ղեկավար Արման Աբովյանը: 
«Գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի 

վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Որպես նվիրատվություն ընդունել «Երևան 2800» մշակութային հիմնադրամի 

հաշվեկշռում ընդգրկված 85032000 (ութսունհինգ  միլիոն երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ 



հաշվեկշռային արժեքով նոր տոնածառը համապատասխան լույսերով և խաղալիքներով՝ համաձայն 
հավելվածի:  

  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  50  անդամ 
               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`49, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.20-ին: 
 

 11. ԼՍԵՑԻՆ - Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը 
շարունակելու իրավունք տալու մասին։ 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը: 

Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
խմբակցության ղեկավար Արման Աբովյանը և առաջարկեց «Կազմակերպված ծառայողական 
ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին» ավագանու որոշման 
նախագիծը հանել քննարկումից: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 4  անդամ. 

Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1. Նարեկ Զեյնալյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Էռնեստ Ավանեսով- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  տրանսպորտի վարչության պետ Հ. Նավասարդյանը: 
 Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ             
Արուսյակ Ջուլհակյանը  տեղեկացրեց, որ «Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի 
շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարց 
ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 8 անդամ 
1. Արման Աբովյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ  խմբակցության ղեկավար 
2. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3. Արսեն Կարապետյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Գայանե Աբրահամյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
5. Հայկ Հովհաննիսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7. Հայկ Ցիրունյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8. Միքայել Մանրիկյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 



 
 «Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու 

իրավունք տալու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ 
ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 15.45-ին. 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ –  ավագանու  38  անդամ 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`15, դեմ` 16, ձեռնպահ`7 
Որոշումը  չընդունվեց: 

 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմեց՝ 
Ն. Ղուկասյան   


