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ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի 

 N46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և        
3-րդ մասերով. 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Երևանի քաղաքապետին 

կից, Երևանի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը 
հաստատելու մասին» N46-Ն որոշման hավելվածի (այսուհետև՝ Հավելված) 1-ին կետը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Երևանում տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների, հասարակական 
կազմակերպությունների, միավորումների, հանրության մասնակցությունն ու իրազեկումը, 
ինքնակառավարման նկատմամբ հանրային վերահսկողությունը, ինչպես նաև համայնքի 
բնակիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրումն ապահովելու նպատակով Երևանի 
քաղաքապետին կից ստեղծվում և գործում են խորհրդակցական մարմիններ (այսուհետ՝ 
Խորհուրդ):»: 

2. Հավելվածի 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին ենթակետով. 
«7.1) սոցիալական աջակցության տրամադրման,»: 
3. Հավելվածի 6-րդ կետում «ժամկետով» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն 

կարգի 6.1-րդ կետով նախատեսված դեպքի» բառերը: 
4. Հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 6.1-րդ և 6.2-րդ կետերով. 
«6.1. Սույն կարգի 4-րդ կետի 7.1-ին ենթակետում նշված խորհրդի անդամներին իր 

որոշմամբ 1 տարի ժամկետով նշանակում է Երևանի քաղաքապետը, իսկ խորհրդի 
կազմավորման և գործունեության կարգը, լիազորությունները սահմանում է Երևան քաղաքի 
ավագանին՝ ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 36-րդ կետով: 

6.2. Սույն կարգը կիրառելի է սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի 
նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կարգի 6.1-րդ կետում նշված որոշումներով:»: 

5. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրը: 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                              Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 
 
 
 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ԿԻՑ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԼԻԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

    «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
քաղաքապետը, օրենքով սահմանված սեփական և պետության պատվիրակած լիազորություններից բացի, 
օժտված է նաև ավագանու սահմանած կամավոր խնդիրների լուծմանն ուղղված լիազորություններով: 
Համայնքի կամավոր խնդիրները սահմանում է համայնքի ավագանին: 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի           
37-րդ կետի համաձայն՝ ավագանին քաղաքապետի ներկայացմամբ որոշում է կամավոր խնդիրների 
լուծման նպատակով սահմանված սեփական լիազորությունների իրականացման կարգը և անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցները: 

  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի (16.12.2016թ. ՀՕ-237-Ն օրենքի խմբագրությամբ) 
10-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն՝ սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրները 
լուծվում են համայնքի ավագանու սահմանած չափորոշիչներով: 

Սույն նախագծերով առաջարկվում է Երևան քաղաքի ավագանու կողմից սոցիալական 
աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրները լուծելու վերաբերյալ չափորոշիչները սահմանելուց 
հետո դրանց առավել արդյունավետ կիրառումն ապահովելու նպատակով ստեղծել Երևանի 
քաղաքապետին կից համապատասխան խորհուրդ՝ գործընթացում հասարակական հիմունքներով 
ներգրավելով մասնագետներ և այլ շահագրգիռ անձանց: 

Նշված խորհուրդում սոցիալական աջակցության վերաբերյալ հարցերի քննարկումը 
հնարավորություն կստեղծի Երևանի քաղաքապետի կողմից առավել արդյունավետ որոշումներ 
ընդունելու համար, իսկ սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը կիրականացվի առավել 
թափանցիկ: 
       
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ԿԻՑ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԼԻԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

«Երևան համայնքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Երևան քաղաքապետին կից հասարակական 
կարգով գործող սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի կազմավորման և գործունեության 
կարգն ու լիազորությունները սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծերի 
ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ: 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ԿԻՑ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԼԻԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

«Երևան համայնքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N46-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Երևան քաղաքապետին կից հասարակական 
կարգով գործող սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի կազմավորման և գործունեության 
կարգն ու լիազորությունները սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծերի 
ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն 
սպասվում: 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                              Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 


