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2018/2019 ուսումնական տարի 
 

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր բնութագիրը: 
 

2. Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունները սեփական և պատվիրակված 
լիազորությունների շրջանակներում: 
 

3. Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների կազմակերպման կարողությունը: 
 

4. Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների կառավարման կարողությունը: 
 

5. Համայնքի զարգացման ծրագրերում առկա մատուցվող ծառայությունների ներգրավման 
մոտեցումները:  
 

6. Համայնքի կողմից էլեկտրոնային տարբերակով մատուցվող ծառայությունները: 
 

7.  Տարեկան կատարվող ծառայությունների կապը համայնքի ռազմավարական 
զարգացման ծրագրի հետ: 
 

8.  Համայնքի բնակիչների և քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը 
ռազմավարական կառավարման գործընթացի ձևավորմանը: 
 

9.  Ուղիղ և անուղղակի ծառայությունների կապը զարգացման ծրագրերի համատեքստում:   
 

10. Կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծառայությունների մատուցման կարողություն՝ 
աղբահանություն և սանմաքրում: 
 

11. Կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծառայությունների մատուցման կարողություն՝ 
համատիրությունների կառավարում և վերահսկում: 

 
12. Կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծառայությունների մատուցման կարողություն՝  

արտաքին լուսավորության ապահովում:  
 

13. Կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծառայությունների մատուցման կարողություն՝ 
վերելակային տնտեսության կառավարում: 



 
14. Կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծառայությունների մատուցման կարողություն՝ ջրային 

կառույցների կառավարում: 
 

15. Վերահսկում՝ գազի, ջրի և էլ ցանցերի կողմից մատուցված ծառայությունների: 
 

16. Վերահսկում համայնքի սեփականություն համարվող հաղորդակցության ուղիների, 
ջրմուղի, կոյուղու, գազի, ջեռուցման ցանցերի և ճարտարագիտական այլ կառույցների 
շահագործման:  

 
17. Շինբարեկարգման ոլորտում ծառայությունների մատուցում՝ համայնքային 

ճանապարհների, կամուրջների, համայնքային ծրագրով կառուցվող նոր շենքերի և 
շինությունների շինարարության: 
 

18. Շինբարեկարգման ոլորտում ծառայությունների մատուցում՝ երրորդ աստիճանի 
վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման–ամրացման, 
հենապատերի վերանորոգման, փողոցների հիմնանորոգման և վերակառուցման, 
ասֆալտբետոնյա ծածկի ընթացիկ նորոգման և հիմնանորոգման, հետիոտն անցումների 
վերանորոգման: 

 
19. Շինբարեկարգման ոլորտում ծառայությունների մատուցում՝ համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող հուշարձանների պահպանման, նորոգման և հարակից տարածքների 
բարեկարգման կազմակերպում։ 
 

20.  Շինբարեկարգման ոլորտում ծառայությունների մատուցում՝ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների և մշակութային կենտրոնների հիմնանորոգման և 
ջեռուցման համակարգերի կառուցման աշխատանքների կազմակերպումը:  

 
21. Առողջապահության ոլորտում՝ համայքնի առողջապահական ընկերությունների կողմից 

պետական առողջապահական ծրագրերի իրականացում՝ սահմանելով հսկողություն 
դրանց կատարման նկատմամբ , առաջարկությունների ներկայացում դրանց 
կատարելագործման ուղղությամբ: 
 

22. Համայնքի ենթակայության առողջապահական ընկերությունների գործունեության 
կառավարում: 

 
23. Համայնքի սոցիալական ապահովության ոլորտում հսկողության իրականացում:  

 
24. Տրանսպորտի ոլորտում՝ ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի 

կազմակերպում, նրա երթուղիների ու չվացուցակների վերահսկում, կազմակերպում 
կանգառների և կայանատեղերի գործունեությունը: 
 

25. Համայնք մուտք գործող բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների հոսքերի 



համակարգում:  
 
 

26. Առևտրի ոլորտում՝ օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 
հսկողության իրականացնում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային 
ծառայությունների, քաղաքային ենթակայության ձեռնարկությունների կողմից առևտրի և 
սպասարկումների ոլորտում գործունեության մեթոդական ղեկավարման և հսկողության 
կազմակերպումը: 
 

27. Համայնքի գլխավոր հատակագծին և քաղաքաշինական այլ ծրագրային 
փաստաթղթերին համապատասխան հողերի տրամադրման, հողօգտագործման 
սահմանների ճշտման գործառույթների կազմակերպումը: 

 
28. Համայնքի առանձին հատվածների, քաղաքաշինական համալիրների, շենքերի ու 

շինությունների կառուցման, վերակառուցման հետ կապված քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի ձևակերպման գործառույթների իրականացումը: 
 

29. Համայնքի քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգման կատարելագործման 
ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացումը: 

 
30. Համայնքի ենթակայության դպրոցներում և մանկապարտեզներում պետական 

կրթական քաղաքականության իրականացման կազմակերպումը: 
 

31. Քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական հաստատությունների բնականոն 
գործունեության ապահովման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: 

 
32. Համայքնի ենթակայության մշակութային հաստատությունների աշխատանքի 

կազմակերպումն ու հսկումը: 
 

33. Համայնքում առկա ոչ ուղիղ ձևով տրամադրվող ծառայությունների կամ  
գործառույթների շրջանակներում հնարավոր ծառայությունների մատուցում: 

 
34. Բնապահպանական համայնքային և պետական ծրագրերով նախատեսված 

աշխատանքների իրականացման կազմակերպումը: 
 

35. Երևան քաղաքի տարածքում արտաքին ձևավորման և գովազդի ոլորտում հսկողություն 
իրականացում «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և 
իրավական այլ ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ: 

 
36. Գնումների գործընթացի կազմակերպման մեխանիզմները: 

 
37. Ծառայությունների համար գանձվող գումարներն ու ծառայություն կազմակերպող ու 

կատարող իրավաբանական անձանց ֆինանսավորումը: 



 
38. Համայնքային և ոչ համայնքային վերահսկողության մեխանիզմները, բնակիչ-համայնք 

կապի ամրապնդման հնարավորություններն ու բարձրացված հարցերի 
օպերատիվությունը: 
 

39. Համայնքի կառավարման ինստիտուտների դերակատարումը: 
 

40. Աստիճանակարգային կառավարման  արդյունավետությունը ծառայությունների 
տրամադրման համատեքստում: 

 
41. Համայնքի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կապը ծառայութունների 

մատուցման արդյունավետության բարձրացման համատեքստում: 
 

42. Ծառայությունների կատարման մասին հաշվետվությունների արդյունքների գնահատում: 
 

43. Ծառայությունների կատարման մասին հաշվետվությունների արդյունքների 
գնահատումն՝ ըստ վարչական շրջանների: 
 

44. Ծառայությունների կատարման մասին հաշվետվությունների արդյունքների գնահատում՝ 
ըստ ստորաբաժանումների: 

 
45. Բնակչության և քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը ծառայությունների 

ձևավորման, օպտիմալացման, ինչպես նաև գնահատման գործընթացների մեջ: 
 

46. Միջազգային համագործակցության կազմակերպումը ծառայությունների ներդրման, 
դրանց արդիականացման և որակի բարձրացման ուղղությամբ: 

 

 

Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝                                         Վ. Խաչատրյան 
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