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      Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 771, 772, և 773 հոդվածների և  Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետի դրույթներով 

      որոշում եմ` 

1.   Առաջարկել մարզի  Ձորագյուղ  համայնքի ղեկավարին` 

1) ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 72-րդ հոդվածով ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի ղեկավարի 2007թ. 
օգոստոսի 18-ի N 27 և 2009թ. ապրիլի 28-ի  N 1 որոշումները. 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական 
ակտերը համապատասխանեցնել <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ հոդվածների պահանջներին. 

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ 
իրավական ակտերն <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն ներկայացնել պետական 
լիազորված մարմին՝ պետական իրավական փորձաքննության և պետական 
գրանցման. 

4) ընդունվող իրավական ակտերում իրականացվող փոփոխությունները և (կամ) 
լրացումները կատարել <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածով. 

5) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 29-րդ կետով համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնել համայնքի գույքագրման փաստաթղթերը. 

 

 

 

 

6) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ և  40-րդ հոդվածների դրույթներով հաստատել և 
գործողության մեջ դնել առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի 
համայնքային կանոնները. 



7) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնել ավագանու նիստերի օրակարգերը. 

8) ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ և  33-րդ հոդվածների պահանջներով հաստատել 
և գործողության մեջ դնել համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի կողմից 
քաղաքացիների ընդունելության կարգը. 

9) ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 7-ի 
<<Համայնքային ծառայողների անձնական գործերը վարելու կարգը սահմանելու 
մասին>> N 20-Ն հրամանով կարճ ժամկետում վերացնել տեղ գտած 
թերությունները. 

10) աշխատանքներ տանել գույքային հարկերի բազաների ճշգրտման և ապառքների 
գանձման ուղղությամբ. 

11)  hաշվապահական հաշվառումն իրականացնել <<Հաշվապահական հաշվառման 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին 
համապատասխան. 

12) սույն որոշմամբ ներկայացված առաջարկությունները  քննարկել համայնքի 
ավագանու   նիստում և ձեռնարկված միջոցների ու կատարված աշխատանքների 
մասին գրավոր տեղեկացնել մարզպետին մինչև 2012թ.  հունվարի 20-ը: 

2. Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետարանի աշխատակազմի  

տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների  

հարցերով վարչությանը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 

 

 

 

 

 

 

          ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                  Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

 


