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ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 
 N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  

օրենքի 12-րդ հոդվածի  1-ին մասի 33-րդ կետով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 3-րդ մասով՝  

 Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Երևան քաղաքի 

ավագանու անդամներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու մասին» N28-Ա 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) Որոշման 3-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  

« 2. ավագանու անդամին տվյալ ամսում դրամական փոխհատուցում չի 

վճարվում, եթե նա այդ ամսվա ընթացքում բացակայել է Երևանի ավագանու հերթական 

նիստից, բացառությամբ` այն դեպքերի, երբ տվյալ ամսում Երևանի ավագանու 

հերթական նիստ տեղի չի ունեցել:»: 

2) Որոշման 3-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«3. սույն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված բացակայությունները 

հիմնավորվում են` Երևանի քաղաքապետարանի «Երևան քաղաքի կառավարման 

տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 

վարվող ավագանու նիստին մասնակցած ավագանու անդամների գրանցումների և 

քվեարկությունների մասին տվյալներով, որոնք ներկայացվում են Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարին` յուրաքանչյուր ամսվա համար` 

մինչև հաջորդող ամսվա 5-ը ներառյալ:»: 

 



 

3) Որոշումը լրացնել նոր 4-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ` 

 «4. Սույն որոշման իմաստով՝ Երևան քաղաքի ավագանու հերթական նիստից 

անհարգելի բացակայություն է համարվում, եթե ավագանու անդամը չի մասնակցել 

նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քվեարկությունների գրանցումների ավելի 

քան կեսին:»: 

4) Որոշումը լրացնել նոր 5-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

 «5. Ավագանու հերթական նիստից ավագանու անդամի բացակայությունը 

համարվում է հարգելի՝ հիվանդության պատճառով, որի համար ավագանու անդամը, 

իսկ դրա անհնարինության դեպքում այն խմբակցության ղեկավարը, որի անդամ է 

հանդիսանում տվյալ ավագանու անդամը, Երևանի քաղաքապետին է ներկայացնում 

համապատասխան տեղեկանք բժշկական հաստատությունից, մինչ հաջորդող ամսվա 

ամսի 1-ը, կամ եթե ավագանու անդամը գտնվում է արտերկրում գործուղման մեջ։ Սույն 

կետում նշված դեպքերում ավագանու անդամը չի զրկվում ամսական դրամական 

փոխհատուցումից:»։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

  «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 
 N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 

  
Որոշման ընդունման նպատակն է Երևանի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի  

27-ի N28-Ա որոշումը համապատասխանեցնել «Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին»  օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգին՝ 

ըստ որի ավագանու անդամի լիազորությունները կարող են դադարեցվել, եթե նա մեկ 

հերթական նստաշրջանի ընթացքում անհարգելի պատճառով բացակայել է ավագանու 

նիստերի կամ քվեարկությունների ավելի քան կեսից։ Տվյալ դեպքում նախագծով 

առաջարկվում է ավագանու անդամի լիազորությունների դադարեցման համար հիմք 

հանդիսացած չափորոշիչները ներդնել նաև ավագանու անդամի փոխհատուցում 

ստանալու կարգում։ Այս որոշման ընդունումը բխում է նաև Երևանի ավագանու 

կանոնակարգի 114-րդ կետից, ըստ որի՝ ներդրվել է էլեկտրոնային համակարգ, որը 

արձանագրում է ավագանու անդամի նիստերի գրանցումները և քվեարկությունները։  

 Սույն որոշման ընդունումը կնպաստի ավագանու անդամի կողմից իր 

պարտականությունների էլ ավելի պատշաճ կատարմանը։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 
 N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

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

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի N28-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու 

որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման 

անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 
 N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

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

ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի N28-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու 

որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեում ծախսերի 

փոփոխություն չի նախատեսվում: 

 

 

 
ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ՝                                                Լ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
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