
                                                                                                                                                    

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

«---» ------------- 2020թ.                                                                                   N----Ն 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ  

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի  
N 182-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասով և 34-րդ հոդվածով՝ 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի փետրվարի 8-ի «Երևանի 

ենթակայության կազմակերպությունները Երևան քաղաքի վարչական շրջանների 
ղեկավարների ենթակայությանը հանձնելու և լիազորություններ պատվիրակելու մասին»           
N 182-Ն որոշման հավելվածը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ  նոր՝  204.1-ին կետով.  

« 204.1 «Երևանի հ.154 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ»  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                             Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 1 of 3



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N 182-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
 

«Երևանի հ.154 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը, Երևան 
քաղաքի ավագանու 2011 թվականի փետրվարի 8-ի «Երևանի ենթակայության 
կազմակերպությունները Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների ենթակայությանը 
հանձնելու և լիազորություններ պատվիրակելու մասին» N182-Ն որոշման հավելվածի 204-րդ կետի 
համաձայն՝ հանձնվել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի ենթակայությանը և 
լիազորություններ են պատվիրակվել այդ կապակցությամբ:  Սակայն Երևան քաղաքի ավագանու 
2012 թվականի օգոստոսի 10-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2011թվականի փետրվարի 8-ի N182-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»  որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել վերոնշյալ 
որոշման հավելվածի 204-րդ կետը, ինչի արդյունքում «Երևանի հ.154 մանկապարտեզ» համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերադարձվել է Երևանի ենթակայությանը:  

Հետևաբար` վերոնշյալ որոշման ընդունման արդյունքում Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանի ղեկավարն որևէ իրավասություն չունի կոորդինացնելու, վերահսկելու այդ՝ համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության աշխատանքն այն դեպքում, երբ մանկապարտեզ հաճախող, 
համայնքի բնակիչ երեխաների ծնողների անմիջական շփումը տեղի է ունենում վարչական շրջանի 
ղեկավարի հետ և նրան են դիմում մանկապարտեզին վերաբերող գրեթե բոլոր հարցերով:    

Ելնելով մանկապարտեզ հաճախող երեխաների շահերից, «Երևանի հ.154 մանկապարտեզ» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատանքներն առավել արդյունավետ և արագ 
կազմակերպելու համար, նպատակահարմար է այդ կազմակերպությունը Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանի ղեկավարի ենթակայությանը վերադարձնել:  

Ելնելով վերոգրյալից` Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվում «Երևան 
քաղաքի ավագանու 2011թվականի փետրվարի 8-ի N182-Ն որոշման  մեջ լրացում կատարելու 
մասին»  որոշման նախագիծը: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N 182-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

 
 «Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի փետրվարի 8-ի N182-Ն որոշման  մեջ լրացում 

կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում 
փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն չկա: 
 

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N182-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Երևան քաղաքի ավագանու «Երևան քաղաքի ավագանու 2011թվականի փետրվարի 8-ի           
N182-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ 
Երևան համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի էական փոփոխություն չի նախատեսվում: 
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