
 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

  
  

 «    » _____________ 2018 թ. 

                                             

                                                             N      - Ա 
  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով` 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.  
1. Հաստատված համարել Երևանի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները: 

  

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                 Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 թ. _________ «  » 
             Երևան 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ- ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի համաձայն՝ Երևանում տեղական ինքնակառավարման հետ կապված` նշված օրենքով 
չկարգավորվող հարաբերությունները կարգավորվում են «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում 
նշված օրենքին: 

 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
համայնքի ղեկավարն իր պաշտոնն ստանձնելու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա 
ընթացքում, մշակում և համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում 
աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
կանոնադրությունները, կառուցվածքները (համապատասխան ստորաբաժանումներ 
նախատեսված լինելու դեպքում), աշխատողների քանակը, հաստիքացուցակն ու 
պաշտոնային դրույքաչափերը: 
Երևանի ենթակայությամբ գործում է շուրջ 250 համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություն, որոնց կանոնադրությունները հաստատվել են Երևան քաղաքի 
ավագանու տարբեր տարեթվերին ընդունված որոշումներով: 
Նկատի ունենալով, որ ՀՈԱԿ-ների կանոնադրությունները համապատասխանում են 

օրենսդրության պահանջներին, իսկ շուրջ 250 կազմակերպության կանոնադրությունների 
մշակումը և հաստատումը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված 1-ամսյա ժամկետում (ըստ էության հոկտեմբերի 13-ից մինչև 
հոկտեմբերի 30-ը) հնարավոր չէ, ինչպես նաև կազմակերպությունների համար կառաջանան 
լրացուցիչ ծախսեր՝ կապված կանոնադրությունների պետական գրանցման հետ, Երևան 
քաղաքի ավագանուն առաջարկվում է հաստատված համարել  Երևանի ենթակայության 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունները: 
Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների կառուցվածքի, աշխատակիցների 

քանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշումն 
ընդունում է քաղաքապետը, որպես սեփական լիազորություն, համաձայն՝ «Երևան քաղաքում 
տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6.1-ին կետի: 

 Ելնելով վերոգրյալից՝ Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվում սույն 
որոշման նախագիծը: 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                  Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

«Երևանի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
կանոնադրությունները հաստատված համարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու 
որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման 
անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ 

ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

«Երևանի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
կանոնադրությունները հաստատված համարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու 
որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և 
ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում: 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                    Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
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