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ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի  

N182-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին 
մասը.  
 Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
 «1. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «2020 թվականի 
տեղական վճարի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» N182-Ն որոշման 1-ին կետի 1-
ին ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  
        «1) Երևանի ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների 
համար 2020 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ 
կիրառվում են արտոնություններ՝ տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի 
կիրառմամբ, եթե՝ 

ա.երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները 
կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան 
քաղաքում, 

բ. երեխայի ծնողը ազատամարտիկ է և (կամ) զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի 
անդամ է, 

գ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 
ներկայացուցիչներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարտադիր 
ժամկետային, պայմանագրային և այլ զորքերում պայմանագրային զինծառայող է, 

դ. զոհված զինծառայողի երեխա է, 
ե. միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա է,  
զ. սիրիահայի երեխա է, 
Է. 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ծնողի երեխա է, 
ը. հաշմանդամություն ունեցող երեխա է,  
թ.երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ներքին տեղահանված անձ է,  
ժ. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ունի փախստականի կարգավիճակ։  
ժա. երեխայի ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ 

օրինական ներկայացուցիչներից մեկը ունի ՀՀ-ում ապաստան հայցողի կարգավիճակ»։  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
ԻՄ ՔԱՅԼԸ  ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԱՆԴԱՄ                                                                              Գ. ԵՐԻՑՅԱՆ 
 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2019  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  25-Ի  

N182-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ 
 ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  

 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություն կամ լրացում կատարում է միայն այդ նորմատիվ 
իրավական ակտն ընդունած մարմինը կամ նրա իրավահաջորդը: «Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի համաձայն՝ 

«1. Արտոնություններ կարող են կիրառվել ավագանու որոշմամբ: Տեղական տուրքերի և (կամ) 
վճարների գծով արտոնությունները՝ ավագանու սահմանած փաստաթղթերի և տեղեկությունների հետ 
միասին, համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ սահմանում է համայնքի ավագանին: 

3. Տեղական տուրքերի և (կամ) վճարների արտոնություններ են տեղական տուրքի և (կամ) 
վճարի դրույքաչափի նվազեցումը ավագանու սահմանած տոկոսի չափով, տուրքի և (կամ) վճարի 
նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառումը կամ հաշվարկված տեղական տուրքի և (կամ) վճարի 
վճարումից ազատումը:»: 

Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N182-Ն որոշմամբ սահմանվել են 
տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ արտոնություններ 
քաղաքացիների 8 խմբերի նկատմամբ։ Սույն փոփոխությամն նույն արտոնությունները սահմանվում 
են 4 լրացուցիչ խմբերի համար, որոնք են՝  

1) միակողմանի ծնողազուրկ երեխաները 
2) երեխաները, ում ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ներքին տեղահանված անձ է։  
3) երեխաները, ում ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ունի փախստականի կարգավիճակ։  
4) երեխաները, ում ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական 

ներկայացուցիչներից մեկը ունի ՀՀ-ում ապաստան հայցողի կարգավիճակ։  
Հաշվի առնելով Երևանում նոր կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) առաջացրած սոցիալ-

տնտեսական հետևանքները և դրանց չեզոքացման խիստ անհրաժեշտությունը և կարևորելով 
համավարակի արդյունքում Երևանի բնակիչների առջև ծառացած սոցիալական  հիմնախնդիրների 
լուծմանն ուղղված աջակցության անհրաժեշտությունը, առաջարկվում է ընդլայնել 
արտոնությունները և տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ 
արտոնություններ սահմանել քաղաքացիների լրացուցիչ 4 խմբերի նկատմամբ։ 

Այս 4 խմբերի նկատմամբ նաև Երևանի ենթակայության արտադպրոցական 
դաստիարակության հաստատությունների ուսումնական պլանով նախատեսված ծառայություններից 
օգտվողների համար 2020 թվականի համար սահմանված տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ 
կկիրառվի դրույքաչափի նվազեցման արտոնություն։  Միաժամանակ, սույն որոշմամբ  առաջարկվում 
է փոխել «հաշմանդամ երեխա» եզրույթը և օգտագործել «հաշմանդամություն ունեցող երեխա» 
եզրույթը, որն ավելի զգայուն է և էթիկապես ճիշտ։  
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ                                                                            Գ. ԵՐԻՑՅԱՆ  



 
 

ՏԵ ՂԵԿԱՆՔ  
 

«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  25-Ի N182-Ն 
 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ  ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
  «Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N182-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի 
ընդունման առնչությամբ այլ  իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 
 

ՏԵ ՂԵԿԱՆՔ   
  

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2019  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  25-Ի  N182-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ  ԵՎ  ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ  

ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

      «Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N182-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի 
ընդունմամբ Երևան քաղաքի 2020  թվականի բյուջեում նախատեսվում են բյուջեի մուտքի 
նվազումներ, ինչի վերաբերյալ ֆինանսական գնահատական հնարավոր է տալ միայն տեղական 
վճարի արտոնությունից օգտվողների շրջանակում՝ նախագծով նախատեսվող լրացուցիչ ընդգրկվելիք 
շահառուների թվաքանակը պարզելուց հետո։  
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