




 



 



 



Հավելված  1 

Կիրանց  համայնքի  ավագանու   

2018թ   ապրիլի  10-ի  թիվ  13  -Ն  որոշման 

 

 

ԿԱՐԳ 

ՀՀ  Տավուշի  մարզի  Կիրանց  համայնքի  վարչական  տարածքում  կենցաղային  

աղբի  հեռացման  աշխատանքների  իրականցման,  աղբահանության  վճարի  

հաշվարկման  ու  գանձման  վերաբերյա 

1,  Ընդհանուր  դրույթներ: 

1,1,  Սույն  կարգով  /այսուհետ՝  կարգ/  կարգավորվում  են  Կիրանց  համայնքի  

վարչական  տարածքում  /  այսուհետ ՝  համայնք/  կենցաղային  աղբի  հեռացման  

աշխատանքների  իրականացման,  աղբահանության  վճար  վճարողների  

հաշվառման,  աղբահանության  վճարի  հաշվարկման  ,  ինչպես  նաև  այդ  վճարի  

գանձման  հետ  կապված  հարաբերությունները:   

1.2.  Համայնքում  կենցաղային  աղբի    հեռացման  աշխատանքների  իրականացման  

աղբահանության  վճարողների  հաշվառման,  աղբահանության  վճարի  

հաշվարկման  ,  աղբահանության  վճարի  հաշվարկման  ,  ինչպես  նաև  այդ  վճարի  

հետ  կապված  հարաբերությունները  կարգավորվում  են  ՀՀ  Սահմանադրությամբ,  

<<տեղական  ինքնակառավարման   մասին>>, <<  Թափոնների  մասին>>, <<Տեղական  

տուրքերի  և  վճարների  մասին  >>,  <<Աղբահանության  և  սանիտարական  

մաքրման  մասին>>,  ՀՀ  օրենքներով  և  այլ  իրավական  ակտերով:   

2.  Կենցաղային  աղբի   հեռացման  աշխատանքների  իրականացնողը. 

2,1, Համայնքում  կենցաղային  աղբի    հեռացման  աշխատանքներն  իրականացվում  

է  անհատ  ձեռնարկատիրոջ  միջոցով;   

2,2,  Համայնքում  աղբահանությունն  կարգավորվում  է  համայնքի  ավագանու  

հաստատված սխեմայով՝ տեղադրված  աղբարկղներում  կամ  շրջիկ  մեքենայի  

կողմից  ամսեկան  երկու օր  համայնքի  բոլոր  թաղամասերով  շրջելու,  աղբը  

հավաքելու  հեռացնելու  միջոցով  ՀՀ  օրենսդրությամբ  սահմանված  կանոնների  և  

նորմերի  պահանջներին   համապատասխան ; 



2,3,  Համայնքում  աղբահանության  իրականացման  կարգը,  այդ  թվում  

աղբահանության   իրականացման  նվազագույն  ժամանակացույցը,  աղբամանների  

տեղադրման  վայրերը,  տեսակները  քանակը,  շրջիկ  մեքենայի  երթուղին  

համայնքի  ղեկավարի  ներկայացմամբ  հաստատում  է  համայնքի  ավագանին՝  

պահապանելով  ՀՀ  օրենսդրությամբ    սահմանված  սանիտարահիգենիկ    

կանոները  և  նորմերի  պահանջները.  Ընդորում,  աղբը  պետք  է  փոխադրվի  մինչև  

աղբամանների  ամբողջությամբ  լցվելը;   

2,4,  Համայնքի  աղբահանության  դիմաց  վճարողների  հաշվառումը,  

աղբահանության  վճարումը,  հաշվարկումը,   ինչպես  նաև  վճարի  գանձումը  

սահմանվում  է  ըստ  ավագանու  սահմանված  դրույքաչափերի  համապատասխան: 

2,5,  Համայնքի  աղբահանության  դիմաց  վճարողների  հաշվառումն,  

աղբահանության  վճարների  հաշվարկումն,  ինչպես  նաև  վճարի  գանձումն  

իրականացվում  է  աշխատակազմի  համապատասխան  աշխատակցի  միջոցով. 

2,6, Աշխատակազմի  աշխատողը  համայնքի  ղեկավարին  է  ներկայացնում   

ամսեկան  հաշվետվություն  ՝  հաշվետու  ժամանակաշրջանում  աղբահանության  

դիմաց  վճարների  հաշվարկման  ու  գհանձման   գործառույթների  իրականացման  

արդյունքների  վերաբերյալ: 

2,7,  Աշխատակազմի  աշխատողը  համայնքի  ղեկավարին   է  ներկայացնում   

ամսական  տեղեկատվություն՝  աղբահանության  վճար  վճարող  անձանց   ցանկի և  

դրանում  կատարվող  փոփոխությունների  մասին: 

2,8,  համայնքի  ղեկավարն  իրավասու  է  ցանկացած  ժամանակ  վերահսկել  

օպերատորի  կողմից  սույն  կարգով  վերապահված   գործառույթների  և  

պարտականությունների  պատշաճ  և  որակյալ  կատարման  նկատմամբ: 

3, Աղբահանության  դիմաց  գանձվող  վճարների  դրույքաչափերի  և  սակագների  

սահմանումը  դրանց  վճարովների  հաշվառումը,  հաշվարկումն  ու  գանձման  

ժամկետը, 

3,1,  աղբահանության  դիմաց  գանձվող  վճարների  դրույքաչափերը  և  սակագնարը  

սահմանում  է  ավագանին; 

3,2,  աղբահանության  դիմաց  վճարը  համայնքի  բյուջե  գանձվող   պարտադիր  

գանձույթ  է:  

3,3,   Աղբահանության  դիմաց  նախատեսված  վճարների  սակագները  փոփոխելու  

պահից կատարվում  է  վերահաշվարկ,  իսկ  վճարումները  կատարվում  են  ըստ  

նոր  սակագների՝  նոր  սակագնի  ուժի  մեջ  մտնելու  պահից: 



3,4,Աղբահանության  դիմաց  վճարողներ են  հանդիսանում << Աղբահանության  և 

սանիտարական  մաքրման  մասին  ՀՀ  օրենքի 6-րդ հոդվածով  

նախատեսվածիրավաբանական  և  ֆիզիկական անձինք: 

3,5,  Աղբահանության  դիմաց  վարձավճարի  հաշվարկման  հաշվետու  

ժամանակահատված  է  համարվում  օրացույցային  ամիսը: 

3,6,  Աղբահանության  դիմաց  վճարման  ժամկետը  սահմանվում  է  մինչև  հաշվետու  

ամսվան  հաջորդող  ամսվա  20-ը: 

3,7,  Աղբահանության  դիմաց  վճարների  կետանցման  յուրաքանչյուր  օրվա  համար  

Սուբյեկտը  վճարում  է  տույժ՝ <<Աղբահանության  և  սանիտարական  մաքրման  

մասին>> ՀՀ  օրենքով  սահմանված  կարգով: 

3,8,  Աղբահանության  դիմաց  վճարումներն  իրականացվում  են  

համայնքապետարանում  կանխիկ  վճարվում  են  համայնքի  ղեկավարի  կողմից  

սահմանված  անձանց  դրամարկղի  մուտքի  օրդերի  հիման  վրա: 

3,9,  Աշխատակազմի  աշխատաողն   իրականացնում  է  գանձման  անդորրագրերի  

կտրոնները  ընթացիկ  հաշվառման  ,  համադրման,  անդորագրերի  մնացորդների  և  

հայտի  դեպքում  անդորագրերի  նոր  խմբաքանակների  տրամադրման  

աշխատանքները: 

3,10,  Աշխատակազմի  աշխատաողն  աղբահանության  դիմաց  գանձված   վճարները  

յուրաքանչյուր  շաբաթվա  ուրբաթ  օրը  մուտքագրում  է  համայնքի  բյուջե: 

3,11,  Աղբահանության   վճարողների  հաշվառման,  աղբահանության  վճարի  

հաշվարկման  ինչպես  նաև  այդ  վճարի  գանձման  և  համայնքի  բյուջե  

մուտքագրման  կարգի  պահպանման   նկատմամբ  հսկողությունն  իրականացնում  է  

համայնքի  ղեկավարը: 

 


