
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 
 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

 
 
     «   »____________2019 թ.                                                                          N _________-  Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄ  

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԵՎԱՆԻ  

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ  ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  ՀԱՄԱՐ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
 Ղեկավարվելով Սահմանադրության 182-րդ հոդվածի 1-ին մասով, «Երևան քաղաքում 

տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 37-րդ կետով, 69-
րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 10-րդ և 11-րդ 
մասերով, 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով`    

Երևան համայնքի ավագանին որոշում է. 
1. Սահմանել. 
1) Երևան համայնքի կամավոր խնդիրները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.  
2) սոցիալական աջակցության  չափորոշիչները՝ համաձայն  N2 հավելվածի: 
2. Հաստատել կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով Երևանի քաղաքապետի 

սեփական լիազորությունների իրականացման և դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների հատկացման  կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված կամավոր խնդիրները՝ 
Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորություններն են և 
դրանց լուծումն ապահովում է Երևանի քաղաքապետը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 

 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                              Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

2019թ. ___________ «  » 
             Երևան 
 



Հավելված N 1 
Երևան  քաղաքի ավագանու 2019 թվականի 

 _______________ «  »- ի N    -Ն  որոշման 
 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 

1. Երևան համայնքի կամավոր խնդիրներն են՝ 
1) բնակարանային և սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների 

շինարարությունը և կապիտալ վերանորոգումը.  
2) վթարային բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների վերաբնակեցումը 
3) թափառող կենդանիների (շների) վնասազերծման և ստերջացմանն ուղղված 

աշխատանքների կազմակերպումը. 
4) քաղաքացիական պաշտպանության մարմինների գործունեությանն աջակցելը. 
5) արհեստների, ժողովրդական ստեղծագործության և գեղարվեստական 

ինքնագործունեության զարգացմանն աջակցելը.  
6) Երևանի վարչական տարածքում գտնվող պատմամշակութային 

հուշարձանների պահպանությանն աջակցելը.  
7) Երևանի վարչական տարածքում գտնվող պատմամշակութային, բնական, 

մարդկային, զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն ռեսուրսների մասին տեղեկատվության 
հաշվառումը, դասակարգումը, տարածումը և հանրահռչակումը. 

8) Երևանի վարչական տարածքում գործող մշակութային 
կազմակերպություններին աջակցումը. 

9) Երևանի վարչական տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող 
կրոնական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը. 

10) տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված` զանգվածային միջոցառումների 
կազմակերպումը, ավանդական ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը 
նպաստելը. 

11) հանրակրթական դպրոցների գործունեության աջակցումը. 
12) համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպաստումը, 

սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության 
իրականացումը, հանգստի գոտիների ստեղծումը. 

13) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների (անձանց) 
սոցիալական (դրամական) օգնության տրամադրման կազմակերպումը. 

14) Երևանի վարչական տարածքից պարտադիր զինվորական ծառայության 
զինակոչված զինծառայողներին ծառայության վայրում տեսակցելու նպատակով 
վերջիններիս ընտանիքների անդամներին աջակցելը. 

15) պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում, ինչպես նաև պետության կողմից հավատարմագրված բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում սովորող սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
ուսանողների ուսման վարձի մասնակի հատկացումը. 



16) սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը, սոցիալական պաշտպանության 
խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանն 
աջակցելը։ 

17) բնակչության, հատկապես երիտասարդության ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանն աջակցումը. 

18) Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով սահմանված հատվածներում 
բուֆերային անտառապաշտպան գոտիների ստեղծմանն աջակցելը. 

19) բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական 
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը. 

20) լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելով` քաղաքային առողջապահական 
ծրագրերի իրականացումը. 

21) Երևանի վարչական տարածքում գործող առողջապահական, ֆիզիկական 
կուլտուրայի, մարզական կազմակերպություններին աջակցելը. 

22) բնակչության սանիտարահիգիենիկ կրթության, առողջ ապրելակերպի 
քարոզչությունը. 

23) սանիտարական վիճակի բարելավման աջակցումը: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված N 2 
Երևան  քաղաքի ավագանու 2019 թվականի 

 _______________ «  »- ի N     -Ն  որոշման 
 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ  
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ  

 
1. Սոցիալական աջակցության (դրամական օգնության) վերաբերյալ կամավոր 

խնդիրների լուծման չափորոշիչներն են՝ 
1) բնակության որոշակի վայր չունենալը և դրանով պայմանավորված սոցիալական 

բազմաբնույթ խնդիրների առկայությունը կամ դրանց առաջացման վտանգը. 
2)  անհետաձգելի լուծում պահանջող` կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող 

դեպքերը՝ բնակարանի հրդեհի, բնակարանի (մի մասի) փլուզման, ներտնային 
հաղորդակցուղիների վթարների, տարերային աղետների ի և այլ պատճառներով առաջացած 
ֆինանսական խնդիրների առկայությունը և նմանատիպ այլ հանգամանքները. 

3) միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, ծնողական խնամքից զրկված, 
հաշմանդամություն ունեցող և այլն երեխա լինելը, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանելը (18-23 տարեկան). 

4) Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության 
պաշտպանության մարտական գործողությունների հետևանքով, մարտական 
հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականությունները 
կատարելիս զոհված (մահացած), ինչպես նաև հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողի 
կամ կամավորականի անապահով ընտանիքների կարգավիճակում գտնվելը. 

5) ընտանիքի անդամներից մեկի կամ մի քանիսի երկարատև, ինչպես նաև 
անսպասելի վրա հասած հիվանդությունը. 

6) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված լինելը  
(առավել անապահով  ընտանիքներ, միայնակ, անժառանգ տարեցներ, 1-ին և 2-րդ խմբերի 
հաշմանդամություն ունեցող անձիք, բազմազավակ ընտանիքներ (4 և ավելի անչափահաս 
երեխաներ ունեցող), Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց 
հավասարեցված անձիք, փախստական  ընտանիքներ). 

7) ընտանեկան բռնության ենթարկված լինելը. 
8) ազատազրկման վայրից վերադարձած անձ՝ վերադարձից հետո առաջին վեց ամսվա 

ընթացքում, պրոբացիայի շահառու լինելը. 
9) Երևանի վարչական տարածքում իրականացվող տարբեր մարզաձևերի 

ուսումնամարզական գործընթացի և մարզական միջոցառումների ընթացքում մարզիկ-
մարզուհիների կողմից վնասվածք ստանալը:  

2. Սոցիալական աջակցությունը (դրամական օգնությունը) կարող է տրամադրվել նաև 
սույն հավելվածի կետերում չնախատեսված այլ դեպքերում: 

3. Ընթացիկ տարվա ընթացքում սոցիալական աջակցությունը (դրամական 
օգնությունը) ընտանիքին (անձին) նույն չափորոշիչի առկայությամբ հատկացվում է միայն 
մեկ անգամ՝ սոցիալական աջակցություն հայցող ընտանիքի (անձի) ներկայացված 
փաստաթղթերի հիման վրա՝ սոցիալական (ֆինանսական) անապահովության գործոնի 
պարտադիր առկայությամբ, որը հավաստվում է Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության եզրակացությամբ:  

 



 
Հավելված N 3 

Երևան  քաղաքի ավագանու 2019 թվականի 
 _______________ «  »- ի N     -Ն  որոշման 

 
 

ԿԱՐԳ 
 

ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ  
ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով Երևանի 

քաղաքապետի սեփական  լիազորությունների իրականացման և դրանց համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:  

2. Յուրաքանչյուր տարի կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով սեփական  
լիազորությունների իրականացման համար Երևանի քաղաքապետին կարող է նախատեսվել  
հատկացնել ֆինանսական միջոցներ, որոնք չեն կարող գերազանցել  տվյալ տարվա համար 
հաստատված Երևանի բյուջեում «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  
օրենքի 73-րդ հոդվածում ներկայացված մուտքերի աղբյուրներից (բացառությամբ 1-ին մասի 
3-5-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 20-24-րդ կետերում նշվածների) միջոցների ստացումների ընդհանուր 
ծրագրված ծավալի հինգ տոկոսը: 

3. Երևանի քաղաքապետը կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով սեփական 
լիազորություններն իրականացնում է համայնքի բյուջեով նախատեսված հատկացումներին 
համապատասխան:  

4. Այն դեպքում, երբ Երևանի քաղաքապետի կողմից կամավոր խնդիրների լուծման 
նպատակով սեփական  լիազորությունների իրականացման համար չի պահանջվում 
ֆինանսական միջոցների հատկացում՝ Երևանի քաղաքապետը դրանք իրականացնում է 
ինքնուրույն և սեփական պատասխանատվությամբ: 

5. Կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով սեփական լիազորությունների 
իրականացման առաջարկություն կարող են նախաձեռնել՝ Երևանի քաղաքապետը, Երևան 
քաղաքի ավագանու անդամները, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարները, 
Երևանի բնակիչները, հասարակական կազմակերպությունները և միավորումները, ինչպես 
նաև քաղաքացիական հասարակության այլ ինստիտուտները: 

6. Այն դեպքում, երբ կամավոր խնդրի լուծման նպատակով սեփական  լիազորության 
իրականացումը նախաձեռնում են Երևան քաղաքի ավագանու անդամները, Երևան քաղաքի 
վարչական շրջանների ղեկավարները, Երևանի բնակիչները, հասարակական 
կազմակերպությունները և միավորումները, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության 
այլ ինստիտուտները, նախաձեռնողը Երևանի քաղաքապետին է ներկայացնում կամավոր 
խնդրի լուծման նպատակով սեփական  լիազորության իրականացման վերաբերյալ դիմում` 
նշելով դրա նպատակը, խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցի 
չափը և դրա լուծման անհրաժեշտությունը հիմնավորող փաստաթղթերը: 



7. Երևանի քաղաքապետը դիմումը և սույն կարգի 6-րդ կետում նշված անհրաժեշտ 
փաստաթղթերն ստանալուց հետո`  

1) կամավոր խնդրի լուծման նպատակով սեփական լիազորության իրականացմանը 
համաձայնվելու դեպքում` մինչև 15-օրյա ժամկետում ճշտում է դրանց 
արժանահավատությունը և կամավոր խնդիրները լուծում է Երևան քաղաքի ավագանու 
կողմից հաստատված տվյալ տարվա բյուջեով նախատեսված այդ նպատակով հատկացված 
դրամական միջոցների հանրագումարի շրջանակում.  

2) կամավոր խնդրի լուծման նպատակով սեփական  լիազորության իրականացմանը 
չհամաձայնելու դեպքում` մինչև 15-օրյա ժամկետում նախաձեռնողին գրավոր տեղեկացնում 
է այդ մասին՝ նշելով չհամաձայնելու պատճառները, փաստական և իրավական հիմքերը: 
 8. Կամավոր խնդրի լուծման նպատակով սեփական լիազորության իրականացումը 
Երևան քաղաքապետի կողմից նախաձեռնելու դեպքում սեփական լիազորության 
իրականացման նպատակի, խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցի չափի և դրա լուծման անհրաժեշտությունը հիմնավորող փաստաթղթերի 
ներկայացումն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը: 

 


