Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 12-ի N 122 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պատասխանատու
մարմինը

1
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Գերակա խնդիրները

2
1. Նոր տեսչական մարմինների
ստեղծում

Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը

1)

2)

3)

4)
5)
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տեսչական գործառույթներ իրականացնող մարմինների, տեսչությունների գործառույթները, վերահսկողական մեխանիզմները, վերահսկողության ոլորտը
նախատեսող իրավական ակտերի վերհանում և
գույքագրում
տեսչությունների՝ այլ տեսչությունների կամ այլ
գերատեսչությունների կառուցվածքային կամ
առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից
իրականացվող գործառույթներում կրկնորդումների
վերհանում
տեսչությունների միջոցների գույքագրում և նոր
ստեղծվող տեսչական մարմիններին ամրակցվող
անհրաժեշտ գույքի ցանկի պատրաստում
նոր ստեղծվող տեսչական մարմինների
հաստիքացուցակների նախագծի մշակում
տեսչությունների լուծարման, ինչպես նաև նոր
տեսչական մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ
իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ հաստատման

Գերակա խնդրի
լուծմանն ուղղված
յուրաքանչյուր
քայլի կատարման
ժամկետը

Հղումը

4
5
փետրվարի
Տեսչական մարմինների մասին»
2-րդ տասնօրյակ ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված

փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի 2-րդ
տասնօրյակ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

2
1

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարություն

2

4
5
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
2. Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման 1) հենասյուների և սարքավորումների ներկրման
սեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվաէլեկտրահաղորդման օդային գծի
աշխատանքների ավարտ
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
կառուցում
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ
2) հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման,
դեկտեմբերի 3-րդ և բնական պաշարներ» բաժնի 8-րդ
ենթակետ
տասնօրյակ
ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման
օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրա(շարունակական)
ՀՀ կառավարության 2014 թվականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ
կանի հուլիսի 31-ի N 836-Ն
(ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)
որոշման հավելվածի 12-րդ կետ
3. Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ
լարման էլեկտրահաղորդման
օդային գծի կառուցման մեկնարկ

4. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի
երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում
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6) նոր տեսչական մարմինների ձևավորում

1) գլխավոր կապալառուների ընտրություն և
պայմանագրերի կնքում

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժնի 8-րդ ենթակետ

2) գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների
վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

3) ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի
նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի
զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF
գործիքի ներքո)

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների
և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների
իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում)

հունիսի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժնի 6-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն
որոշման հավելվածի 13-րդ կետ

3
1

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

3
4
դեկտեմբերի 3-րդ
2) աշխատանքների իրականացման հաստատված
տասնօրյակ
պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և
ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային
էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման
աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ)
5. Վերականգնվող էներգետիկայի 1) «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
ընդլայնման ծրագրի շրջանակում էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորաերկրաջերմային ծրագրի նախատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում
պատրաստական աշխատանքների երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագորիրականացում
ծելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող
Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)
1) օգտակար հանածոների հանքավայրերի և
6. «Հանրապետական երկրաբահունիսի
երևակումների անձնագրերի թվայնացում
3-րդ տասնօրյակ
նական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա
2) թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ
երկրաբանական տեղեկությունների
սեպտեմբերի
կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) 3-րդ տասնօրյակ
և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնա3) առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100
դեկտեմբերի
տոկոս թվայնացում
գրերի թվայնացման և հրապա3-րդ տասնօրյակ
րակման աշխատանքների
4) թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում
դեկտեմբերի
իրականացում
ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման 3-րդ տասնօրյակ
գործակալություն (USAID)
1) ներդնել արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականաց7. Մակրոտնտեսական կայունումարտի 3-րդ
թյանը միտված պարտքի կայունա- վող ծրագրերի մոնիթորինգի և կոորդինացման համատասնօրյակ
կարգ` պետական բյուջեին համահունչ ծրագրերի իրացում, պարտքի կառավարելիուկանացման նպատակով
թյան բարձրացում
2) ստեղծել բոլոր` իրականացվող, նախատեսվող և
ապրիլի 2-րդ
համաձայնեցված արտաքին ֆինանսավորմամբ
տասնօրյակ
ծրագրերի տվյալների բազա
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ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 31-ի N 836-Ն
որոշման հավելվածի 1-ին կետի
«բ» ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժնի 11-րդ ենթակետ

2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 32
արձանագրության 1-ին կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշում
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժնի 4-րդ ենթակետ
ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի
փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրի հավելվածի բաժին II «3.
Ազատական տնտեսություն» կետի
չորրորդ պարբերություն

4
1

2
8. Գնումների մասնակի կենտրոնացված համակարգի ներդրում,
գնման պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման
գործընթացի էլեկտրոնային
եղանակով կազմակերպում

9. Օտարերկրյա և միջազգային
կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ ծրագրերի համաձայն
իրականացվող գնումների՝ թղթային եղանակով կազմակերպումից
աստիճանական անցում էլեկտրոնային եղանակի՝ օգտագործելով
պետական գնումների էլեկտրոնային հարթակը

3
4
1) էլեկտրոնային գնումների ARMEPS/PPCM համակարմարտի 3-րդ
գում ծրագրային փոփոխություների կատարման նպատատասնօրյակ
կով կնքված պայմանագրի հիման վրա համապատասխան ծրագրային փոփոխություների կատարում և
պիլոտավորում
2) պատվիրատուների կողմից գնման պայմանագրերի
ապրիլի
կատարման արդյունքների ընդունման գործընթացի
1-ին տասնօրյակ
էլեկտրոնային եղանակով իրականացում
3) կենտրոնացված կարգով գնումների պարագայում
ապրիլի
գնման հայտերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացում 1-ին տասնօրյակ
1) Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող
մարտի
որևէ ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից պիլո- 2-րդ տասնօրյակ
տային եղանակով էլեկտրոնային գնումների ARMEPS
համակարգի միջոցով գնանշման հարցման և բաց
ազգային մրցույթի ընթացակարգերի կազմակերպում

2) պիլոտավորման արդյունքում հնարավոր խնդիրների
մարտի
բացահայտում և լուծում
2-րդ տասնօրյակ
3) պիլոտավորման արդյունքների հիման վրա մնացած
մարտի
ԾԻԳ-երի համապատասխան աշխատողների համար
2-րդ տասնօրյակ
դասընթացների կազմակերպում` համակարգին ամբողջությամբ տիրապետելու և գնման գործընթացներն անխափան իրականացնելու նպատակով
4) Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ
ապրիլի
իրականացվող ծրագրերի համաձայն կատարվող
1-ին տասնօրյակ
գնումների էլեկտրոնային եղանակով իրականացման
ապահովում
10. Հարկաբյուջետային քաղաքա- 1) հարկաբյուջետային քաղաքականության հաշվետվոապրիլի
կանության իրականացման թափան- ղականության և թափանցիկության բարձրացման
1-ին տասնօրյակ
ցիկության և հաշվետվողականության նպատակով պաշտոնական կայքէջում ստեղծված
աստիճանի բարձրացման նպատա- հատուկ հարթակների միջոցով քաղաքացիների,
կով մասնագիտական ու հանրային տնտեսվարող սուբյեկտների և պետական այլ շահահետադարձ կապի ապահովում
գրգիռ մարմինների հետ փոխադարձ կապի ստեղծում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Պետական գնումներ» բաժնի 1-ին կետի
«ա» և «դ» ենթակետեր

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Պետական
գնումներ» բաժնի 1-ին կետի «բ»
ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Պետական
համակարգի բարեփոխում»
բաժնի 12-րդ կետ

5
1

2

11. ՀՀ հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի
մշակում

12. Անշարժ գույքի հարկի հարկման
բազայի, դրույքաչափերի և պարտավորությունների կատարման
նոր մեխանիզմների սահմանման
առաջարկությունների ներկայացում
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

13. Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի
ներդրում
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ապրիլի
2) առավել կարևոր և արդիական թեմաների օպերատիվ
1-ին տասնօրյակ
արձագանքման և լուսաբանման նպատակով նախա(չընդհատվող)
րարության պաշտոնական կայքում մասնագիտական,
լրատվական և հանրային հարթակի ստեղծում
1) ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ պայմանավորհունվարի 1-ին
ված՝ մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրատասնօրյակ
կան և ենթաօրենսդրական ակտերի գույքագրում
2) համապատասխան պետական մարմինների, ինչպես
հունվարի 2-րդ
նաև հանրային քննարկումների միջոցով հասարակական
տասնօրյակ
և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ առաջնահերթությունների սահմանում
3) մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրական
հունիսի 3-րդ
և ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի՝ ՀՀ ֆինանստասնօրյակ
ների նախարարության կողմից մշակման ենթակա ցանկի
սահմանում, դրանց մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման
1) գույքային հարկերի, որպես սեփականությունից գանձվող
հունվարի 2-րդ
հարկերի, հարկման հորիզոնական և ուղղահայաց մեխատասնօրյակ
նիզմների, ինչպես նաև դրանց հիմքում դրված սկզբունքների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն ու ՀՀ իրականության հետ համադրում
2) միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա անշարժ
փետրվարի
գույքի հարկով հարկման բազայի, դրա դրույքաչափերի 1-ին տասնօրյակ
և հարկի գծով պարտավորությունների կատարման նոր
մեխանիզմների սահմանում՝ հաշվի առնելով ՀՀ առանձնահատկությունները
ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման
հունվարի 3-րդ
ստանդարտից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի թարտասնօրյակ
մացում և ամբողջականացում, մասնավորապես՝
1) ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով հանրային
հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի և դրա լրացման
ցուցումների հաստատում

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» բաժնի 3-րդ կետի «բ»
ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Հարկային
և մաքսային համակարգեր»
բաժնի 5-րդ կետի «ա» ենթակետ

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ
օրենքի 3-րդ հոդված
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2

ՀՀ տրանսպորտի,
14. Փոստային կապի ազգային
կապի և տեղեկատվա- օպերատոր «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի
կան տեխնոլոգիաների կառավարչի ընտրության
նախարարություն
գործընթացի կազմակերպում

3
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հունվարի 3-րդ
2) Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվատասնօրյակ
պահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ ֆինանսների
նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 9-ի 207-Ն հրամանում փոփոխությունների և լրացումների կատարում՝
հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտում կատարված փոփոխություններին
համապատասխան
հունիսի
փոստային կապի ազգային օպերատոր «Հայփոստ»
ՓԲԸ-ի կառավարչի ընտրության աշխատանքների
3-րդ տասնօրյակ
իրականացում՝
1) մրցութային փաթեթի մշակում

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «թ» ենթակետ

15. ՏՀՏ-ի ոլորտի խթանման և
հայաստանյան շուկան միջազգային
ընկերությունների մուտքի ապահովման նպատակով միջազգային
հարթակներում առնվազն 2 թիրախային միջոցառման իրականացում

2) փոստային կապի ազգային օպերատորի կառավարչի
սեպտեմբերի
ընտրության մրցույթի հայտարարում և կառավարչի
3-րդ տասնօրյակ
ընտրություն
3) կառավարչի հետ պայմանագրի ստորագրման և նախասեպտեմբերի
պատրաստական այլ աշխատանքների կազմակերպմանն 3-րդ տասնօրյակ
ուղղված իրավական ակտերի նախագծերի մշակում
1) պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցուսեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվաթյան հարթակների ընտրություն
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
2) մասնակցության ձևաչափի որոշում
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «ա» ենթակետ
3) Գերմանիայում կայանալիք «Cebit 2017» ցուցասեպտեմբերի

16. ՏՀՏ-ի ոլորտի ուսումնական,
հետազոտական կենտրոնների
ծրագրերի շարունակական
իրականացում ու զարգացում

հանդեսին և Թայվանում կայանալիք «WCIT 2017»
համաժողովին տեխնոլոգիական ոլորտի հայաստանյան
կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու
նպատակով անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում
1) Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների,
ՏՀՏ-ի ոլորտի այլ ուսումնական և հետազոտական
կենտրոնների զարգացմանն աջակցում՝ դասընթացների,
մրցույթների և միջոցառումների անցկացում
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3-րդ տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»

7
1

2

17. 2018 թվականին տվյալների
մշակման ժամանակակից կենտրոնների ստեղծում՝ պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ

18. Միջպետական նշանակության
ավտոմոբիլային ճանապարհների
անձնագրավորում

3
2) նոր ինովացիոն կենտրոնի բացում

4
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ

1) ՀՀ տարածքում և տարածաշրջանում ընկերությունների
հունիսի
ծառայությունների ու տեղական բովանդակությամբ
3-րդ տասնօրյակ
տվյալների պահոցի ստեղծմանն ուղղված՝ պետութունմասնավոր հատվածի համագործակցության ձևաչափի
մշակում
2) ՀՀ տարածքում տվյալների պահոցի ծրագրի մշակում
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
1) միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային
ճանապարհների մասին տեղեկատվական բազայի
3-րդ տասնօրյակ
ստեղծում

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 5-րդ կետ

19. ՏՀՏ-ի կրթության ծրագրերի
մշակում և ներդնում

1) հանրակրթական դպրոցներում ՏՀՏ-ի ուսուցման
ծրագրի արդիականացում՝ ժամակակից տեսական ու
գործնական նորարարական գիտելիքների վրա հիմնված
մեթոդաբանության մշակում

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

20. «Խելացի քաղաքի» ստեղծում

1) միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում
լավագույն կազմակերպությունների ընտրություն և
վերջինիս հետ «Խելացի քաղաք» ստեղծման նպատակով
հուշագրի ստորագրում ու պիլոտային ծրագրի նախագծի
մշակում

փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 6-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ»
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «գ»
ենթակետ

8
1

2
21. ՏՀՏ-ի և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացմանն աջակցող միջազգային կառույցների
ֆինանսական ու տեխնիկական
աջակցության ծրագրերի գույքագրում, պետական աջակցության
ծրագրերի օպտիմալացում և
արդյունավետության բարձրացում

3
4
1) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն
մարտի
ենթակառուցվածքների զարգացմանն աջակցող
3-րդ տասնօրյակ
միջազգային կառույցների ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերի գույքագրում

22. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման
միջոցառումների իրականացում

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ
2) Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնսեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվաների գործունեության իրականացման 2018 թվականի
2-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
ծրագրի սահմանում
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «թ» ենթակետ
1) չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության
դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվահողերի շրջանառության մեջ ներգրավում (ցանքատա- 3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
րածությունների ավելացում 3.0-3.5 հազ. հեկտարով)
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի
2) առաջնային սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի
հոկտեմբերի
իրականացում՝ շուրջ 60 տոննա աշնանացան ցորենի
3-րդ տասնօրյակ «բ» ենթակետ, 6-րդ կետի «ա» և
«գ» ենթակետեր
սուպերէլիտայի սերմացուի ներկրում, տեղական արտադրողներից 15 տոննա սերմացուի ձեռքբերում և դրա
վերարտադրության ապահովում
3) գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի
դեկտեմբերի
մատչելիության բարձրացում՝ շուրջ 19 հազ. շահառուի 3-րդ տասնօրյակ
6 տոկոսի սուբսիդավորմամբ 14 տոկոս տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրում

23. Գյումրու և Վանաձորի
տեխնոլոգիական կենտրոնների
գործունեության ապահովում

ՀՀ գյուղատնտեսության 24. Հանրապետության պարենային
նախարարություն
անվտանգության մակարդակի
բարձրացում
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2) գույքագրման արդյունքների հիման վրա առաջարապրիլի
կությունների ներկայացում
3-րդ տասնօրյակ
1) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանսեպտեմբերի
ման ծառայությունների 2018 թվականի ծրագրի և
1-ին տասնօրյակ
միջոցառումների ցանկի սահմանում

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի
ոլորտ»-ի 3-րդ կետ

9
1

2

3
4
4) Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների
դեկտեմբերի
կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի
3-րդ տասնօրյակ
շրջանակներում հիմնադրված «Արոտօգտագործողների
միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում (կտրամադրվի 100 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում՝ 25 միավոր տրակտոր), կոոպերատիվների անդամ տնտեսություններում
կաթի արտադրության ծավալների խթանման և որակական հատկանիշների բարելավման համար կոոպերատիվներին հավաքման սառնարանային կետերի ու վերամշակման արտադրամասերի կառուցման աջակցություն
5) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության
դեկտեմբերի
խորհրդատվական համակարգի միջոցով գյուղատնտե- 3-րդ տասնօրյակ
սական կոոպերացիայի խթանման միջոցառումների
իրականացում

25. Գյուղատնտեսությունում օգտա- 1) «Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագորգործվող կարևորագույն ռեսուրսների ծողներին 2017 թվականի գյուղատնտեսական աշխամատչելի գներով մատակարարում տանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագծի մշակում
2) «Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2017 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային
վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական
աջակցության ծրագրին հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում
3) գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական
ռեսուրսների` շուրջ 32 հազ. տոննա ազոտական, 3,0 հազ.
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մարտի
1-ին տասնօրյակ

մարտի
1-ին տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ կետի
«ա» ենթակետ

10
1

2

26. Սերմնաբուծությամբ մասնագիտացված տնտեսությունների
միջոցով գյուղացիական տնտեսություններին վերարտադրված
որակյալ սերմերի մրցակցային
գներով մատակարարում

3
տոննա ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի, շուրջ 6.0 մլն լիտր դիզելային վառելանյութի
մատակարարման ծրագրերի իրականացում
1) հանրապետությունում պահանջվող սերմացուի
քանակի ճշգրտում
2) արտերկրից 1000-1500 տոննա գարնանացան գարու,
մինչև 50 տոննա եգիպտացորենի, շուրջ 50 տոննա
հնդկացորենի, 500-600 տոննա կորնգանի բարձր
վերարտադրության սերմերի ձեռքբերում
3) հանրապետության սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող մասնագիտացված ընկերություններին բարձր վերարտադրությամբ սերմերի հատկացում
մարզերի (համայնքների) կողմից, ինչպես նաև պահուստային ֆոնդի ձևավորման պահանջարկի հիման վրա
4) տրամադրված սերմերի հետվերադարձի ապահովում

27. Պտղի և խաղողի պատվաստ1) ստեղծված գիտաարտադրական կենտրոնի ծիրաված տնկանյութի արտադրությամբ նենու և խաղողի գենոֆոնդի պահպանության կոլեկզբաղվող գենոֆոնդի պահպանու- ցիոն այգիներին պետականորեն պահպանվող հատուկ
թյան և ինտենսիվ այգեգործության
տարածքների կարգավիճակի տրամադրում
սելեկցիայի զարգացման գիտաարտադրական կենտրոնի ստեղծում
2) արտերկրից խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն պատվաստակալների կտրոնների ձեռքբերում՝ մինչև 2 հեկտար
մայրուտային տնկարան հիմնելու համար
3) խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն մայրուտի հիմնում
մինչև 2 հեկտար տարածության վրա
4) պտղատեսակների շուրջ 50 հեկտար ինտենսիվ
այգիների հիմնման նպատակով ցածրաճ, բարձրարժեք
տնկանյութի արտադրության նախապատրաստման
աշխատանքների իրականացում
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հունվարի
3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ
կետի «գ» ենթակետ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մարտի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 4-րդ և 7-րդ
կետեր
մայիսի
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

11
1

2
28. Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու
հատկանիշների բարելավում

29. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման գործընթացի
բարելավում

3
1) հանրապետությունում տոհմային կենդանիների
պահանջարկի ուսումնասիրություն
2) եվրոպական երկրներից ՀՀ ներկրված տոհմային
բարձրարժեք կենդանիների բուծմամբ զբաղվող
տնտեսությունների՝ հանրապետության այլ տնտեսություններին տոհմային մատղաշ մատակարարելու
հնարավորությունների գնահատում
3) լիազոր մարմնի կողմից տոհմային տնտեսության
կարգավիճակ շնորհելու գործընթացի կանոնակարգում
4) տոհմային մատղաշի մատակարարման մեխանիզմների մշակում և գործընթացի կազմակերպում
1) գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման և մթերումների գործընթացը կանոնակարգելու, մթերման
ենթակա արտադրանքի որակական ցուցանիշների և
նվազագույն գնի որոշման նպատակով ոլորտային
խորհուրդների ստեղծում՝ ներգրավելով արտադրողներին, մթերողներին և ոլորտային միություններին
2) մսի իրացման և գնման գործընթացում պարտադիր
սպանդանոցային մորթի նախադրյալների ստեղծում

3) գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառների
կազմակերպում
30. Գյուղացիական տնտեսություն- 1) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվաների համար մասնագիտական
կան համակարգի աշխատանքային ծրագրերում գյուղադասընթացների կազմակերպում
տնտեսության զարգացման, համայնքների գյուղատնտեսության ինչպես հիմնական, այնպես էլ հեռանկարային և
զարգացող ուղղությունների, բացահայտված կարիքների վերաբերյալ թեմաների ընդգրկում ու մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրում
2) Գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողներին գիտության նվաճումներին և նոր տեխնոլոգիաներին համա-
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մարտի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ
մարտի
3-րդ տասնօրյակ կետի «դ» ենթակետ

ապրիլի
2-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 2-րդ
կետի «բ» ենթակետ
դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հունվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ
կետի «զ» ենթակետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

12
1

2

3
պատասխան խորհրդատվության տրամադրում: Տնտեսվարողներին կմատուցվեն հետևյալ ծառայությունները՝
շուրջ 1072 սեմինար, 830 դաշտային ուսուցում և 140 փորձացուցադրական աշխատանք, 86 ռադիոհեռուստահաղորդում, 444 թեմայով տեղեկատվական թերթիկների
տպագրում, 154 համար թերթի թողարկում
31. Ագրարային ոլորտում արտաքին 1) երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության արդյուններդրումների ներգրավման
քում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների ներգրավգործընթացի ակտիվացում
ման ուղղությամբ բանակցությունների իրականացում
2) միջազգային կազմակերպությունների անդամակցության շրջանակներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում

4

դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Արտաքին
քաղաքականության» բաժին
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3) պետությունների հետ առևտրատնտեսական, գիտադեկտեմբերի
տեխնիկական համագործակցության միջկառավարա3-րդ տասնօրյակ
կան հանձնաժողովների շրջանակներում գյուղատնտեսությանն առնչվող հարցերի և ներդրումային ծրագրերի
քննարկում
4) միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին
դեկտեմբերի
գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների մասնակցու3-րդ տասնօրյակ
թյանն աջակցություն
32. Չօգտագործվող գյուղատնտե- 1) չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության
դեկտեմբերի
սական նշանակության հողերի
հողերի առկա (փաստացի) վիճակի վերաբերյալ տե3-րդ տասնօրյակ
շրջանառության մեջ ներգրավման ղեկատվական շտեմարանի ստեղծում
և ոռոգվող տարածքների ընդարձակման մեխանիզմների մշակում,
2) մասնատված հողակտորների խոշորացմանն ուղղված
դեկտեմբերի
անտառապատման և անտառամիջոցառումների իրականացում` հողեր խոշորացման
3-րդ տասնօրյակ
վերականգնման ծավալների
(կոնսոլիդացման) մեխանիզմների մշակում
ընդլայնում
3) ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրման
դեկտեմբերի 3-րդ
խրախուսում՝ գերնորմատիվային ջրապահանջարկ
տասնօրյակ
ունեցող հողատարածքներում ցուցադրական տնտեսությունների հիմնում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի
«բ» ենթակետ
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33. Ձկան և մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության
ծրագրի իրականացում

34. Հանրապետությունում իրացվող պեստիցիդների որակի
հսկողության իրականացում
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4) անտառապատման և անտառավերականգնման
աշխատանքների իրականացում (անտառապատում՝
շուրջ 70 հեկտար, անտառավերականգնում՝ շուրջ 500
հեկտար)
1) ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության 2017
թվականի մոնիթորինգային պլանի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ-ի սննդի գրասենյակ
ներկայացում
2) մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության 2017
թվականի մոնիթորինգային պլանի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ-ի սննդի գրասենյակ
ներկայացում
3) սահմանված կարգով ձկան՝ 150 ու մեղրի՝ 130 նմուշառում և նմուշների ներկայացում Հանրապետական
անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ՝
լաբորատոր փորձաքննությունների նպատակով
4) Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական
և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում ձկան և մեղրի նմուշներում մնացորդային նյութերի բացահայտման և հաստատման
լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում`
ԵՄ-ի ստանդարտներով, մեթոդներով
1) իրացվող պեստիցիդների նմուշառում
2) պեստիցիդների նմուշների լաբորատոր հետազոտություն՝ ազդող նյութի պարունակությունը որոշելու նպատակով

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

մարտի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Արտահանման խթանում» բաժնի
1-ին կետի «բ» ենթակետ
մարտի
ՀՀ կառավարության 2014 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հուլիսի 3-ի N 700-Ն որոշման հավելված

հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

սեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2014 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հուլիսի 3-ի N 700-Ն
որոշման N 3 հավելված
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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35. Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման
կարողությունների զարգացում

3
1) ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական
կենտրոնի արդիականացում, միջազգային պահանջներին համապատասխանեցում, անասնաբուժական
ռիսկերի գնահատման մեթոդների ներդրում

36. Սահմանային վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման արդիականացում

1) միջազգային պահանջներին համապատասխան՝
դեկտեմբերի
սահմանային հսկիչ կետերի շենքային և աշխատան3-րդ տասնօրյակ
քային պայմաններ, վերանայված սահմանային վերահսկողության ընթացակարգեր՝ սահմանային հսկիչ
կետերի շենքային և աշխատանքային պայմանների
բարելավման, միջազգային պահանջներին սահմանային
վերահսկողության համապատասխանեցման միջոցով
2) «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջդեկտեմբերի
ները հաշվի առնելով՝ պետական սահմանի անցման
3-րդ տասնօրյակ
կետերում ներգրավված մարմինների ստորաբաժանումներում կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում՝ հաշվի առնելով մարմինների գործառույթների
վերաբաշխումն ու պատվիրակումը
1) ստացված սարքավորումների տեղակայում
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
2) համապատասխան մեթոդների ներդրում
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
3) անձնակազմի վերապատրաստում
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
4) «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և
դեկտեմբերի
բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների 3-րդ տասնօրյակ
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան հավատարմագրման, լաբորատոր նոր
սարքավորումների ձեռքբերման և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան լաբորատոր ծառայությունների մատուցում, հետազոտությունների տեսակների և քանակների ավելացում

37. ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական
ծառայության լաբորատոր
կարողությունների զարգացում
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դեկտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի դեկտեմբերի 1-ի նիստի N 48
արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 2.7-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի նիստի N 48
արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 2.9-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1404-Ն
որոշման հավելվածի 3-րդ կետի
3.4-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45
արձանագրության 23-րդ կետով
հավանության արժանացած
«Հայաստանի Հանրապետության
սննդամթերքի անվտանգության
համակարգի զարգացման ռազմավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի
անվտանգության համակարգի
զարգացման ռազմավարության
կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի 3.1-ին
ենթակետ
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ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն
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38. Գյուղատնտեսության զարգաց- 1) գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված
ման համար մասնավոր ներդրում- ներդրումային ֆոնդի մոդելի մշակում
ների հավաքագրման մեխանիզմների ստեղծում
39. Ներդրումների ներգրավման
հնարավորությունների ընդլայնում

4
5
մայիսի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2. «Կայուն
տնտեսության աճի ապահովում»
ենթաբաժին
1) ներդրումային պաշտպանության մեխանիզմների ուժեհունվարի
ՀՀ կառավարության 2015 թվա2-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 8-ի N 45 արձաղացման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ ՀՀ կառանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի
վարության աշխատակազմ ներկայացնելը
Հանրապետության ներդրումային
քաղաքականության հայեցակարգից բխող միջոցառումների
ժամանակացույցի 1-ին կետ
2) պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացման նոյեմբերի 3-րդ
համար օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ
տասնօրյակ
առաջարկությունների ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
3) ԱՄԷ-ում ներդրումային համաժողովի նախապատմարտի 3-րդ
ՀՀ կառավարության 2016 թվարաստման և անցկացման ապահովում
տասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Արտաքին
քաղաքականություն բաժնի 21-րդ
կետ
4) օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման
հունվարի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվագործընթացներում ՀՀ դիվանագիտական
տասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
ներկայացուցչությունների ընդգրկում
որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/դ ենթակետ
մարտի 1-ին
ՀՀ կառավարության 2016 թվա5) ներդրումային ծրագրերին աջակցող պետական
կամ պետության մասնակցությամբ կառույցների
տասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
օպտիմալացման և գործունեության արդյունավետության
որոշման հավելվածի Ներդրումբարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների
ների խրախուսում և պաշտպաներկայացում
նություն բաժնի 1-ին կետ
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40. Գործարար ակտիվության
խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում

3
1) պետական աջակցություն ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հիմնադրամի
կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականացման
2017 թվականի ծրագրի իրականացում
2) գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ
առավել արդյունավետ համագործակցության
ինստիտուցիոնալ հարթակի ձևավորում

3) ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ԱԱՀ-ի
գումարների վճարման հետաձգման ընթացակարգի
պարզեցում

4) պետական աջակցություն՝ ՀՀ արտահանմանն
ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության
ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների
իրականացման 2017 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում
5) չաշխատող ակտիվերի վերագործարկման վրա
հիմնված գործարար ծրագրերի ձևավորման ուղղորդում

41. Համաշխարհային տնտեսական
ֆորումի գլոբալ մրցունակության
ինդեքսում և Համաշխարհային բանկի
գործարարությամբ զբաղվելու վարկանիշում ՀՀ դիրքի բարելավում
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1) գլոբալ մրցունակության ինդեքսում Հայաստանի
դիրքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների
ծրագրի իրականացում

4
5
դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն
որոշման 13-րդ կետի 1-ին ենթակետ
փետրվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա2-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Գործարարության զարգացում և խրախուսում բաժնի 3/գ ենթակետ
հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Հարկային
և մաքսային համակարգեր
բաժնի 4/գ ենթակետ

դեկտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/ա
ենթակետ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/գ ենթակետ

դեկտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ
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2) Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավմանն
ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացում

42. Մասնագիտացված արտահանող կառույցների ձևավորմանը
և հզորացմանն ուղղված աջակցության գործիքակազմի սահմանում

1) ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների տվյալների բանկի ձևավորում` ներառելով առկա (այդ թվում` արտոնյալ առևտրային
ռեժիմ ունեցող) և պոտենցիալ շուկաները,
հնարավորությունները ու զարգացման ներուժը
2) արտերկրում գործող առևտրային ցանցերում
հայկական արտադրանքի դիրքավորման
հնարավորությունների և առկա խնդիրների
բացահայտում
3) մասնագիտացված արտահող կառույցների (այդ
թվում՝ լոգիստիկ ընկերությունների) ձևավորմանն
ուղղված աջակցության մեխանիզմների վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացում

43. Հայաստանի` որպես զբոսաշրջության համար գրավիչ երկրի
հասանելիության և ճանաչելիության բարձրացում

1) առանց արտոնագիր մուտք գործելու հնարավորություն ունեցող քաղաքացիների երկրների (Ճապոնիա,
Կանադա, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ,
Քաթար) և սահմանային անցման կետերում ՀՀ
մուտքի արտոնագիր ստանալու հնարավորություն
ունեցող քաղաքացիների երկրների ցանկի ընդլայնում
2) զբոսաշրջության զարգացման 2017 թվականի
ծրագրով նախատեսված միջոցառումների
իրականացում
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դեկտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ
մարտի 2-րդ
ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/բ ենթակետ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/գ ենթակետ

ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/դ ենթակետ

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի Զբոսաշրջության զարգացում բաժնի 1-ին
կետի 4/բ ենթակետ

դեկտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն
որոշման 14-րդ կետ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

2
44. Ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների կատարելագործում

45. Տնտեսությունում գործարքների
ամբողջական փաստաթղթավորման մշակույթի ներդրում

46. Մեկ միասնական հաշվի
ներդրման ապահովում
47. Արտաքին տնտեսական
գործունեության իրականացման
դյուրինացում
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5
1) ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ
մայիսի
ՀՀ կառավարության 2016 թվավճարողների ընտրողականության էլեկտրոնային
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
ավտոմատ կառավարման համակարգի ռիսկային
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
չափանիշների վերանայում՝ հարկային մարմնի կողմից
«Ընդհանուր տնտեսական զարհրապարակվող՝ ստուգման ենթակա հարկ վճարողգացում» բաժնի «Հարկային և
ների ցանկում առավել ռիսկային հարկ վճարողներ
մաքսային համակարգեր» ենթաընդգրկելու նպատակով
բաժնի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
2) երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների
դեկտեմբերի
ավտոմատացման համակարգի ներդրում, տեղե3-րդ տասնօրյակ
ՀՀ կառավարության 2016 թվակատվական բազայում ինտեգրում և կիրառման
կանի փետրվարի 18-ի նիստի N 6
ընթացակարգերի մշակում
արձանագրության 15-րդ կետով
3) կամերալ ուսումնասիրությունների իրականացման
դեկտեմբերի
հավանության արժանացած արձաընթացակարգերի միասնականացում, համակարգի 3-րդ տասնօրյակ
նագրային որոշման N 3 հավելհետագա ավտոմատացում
վածի 9.1-ին կետ
1) մատակարարվող ապրանքների գծով հաշվարկային
մարտի
ՀՀ կառավարության 2016 թվափաստաթղթերի դուրսգրման նկատմամբ մոնիթորինգի
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
համակարգի ներդրում
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և
մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 2-րդ ենթակետ
1) մեկ միասնական հաշվի ներդրման ուղղությամբ
դեկտեմբերի
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 319-րդ,
ընթացակարգային և ծրագրային աշխատանքների
3-րդ տասնօրյակ 325-րդ, 326-րդ և 327-րդ
իրականացում
հոդվածներ
1) մաքսային ձևակերպումների համար անհրաժեշտ փասհունիսի
ՀՀ կառավարության 2014 թվատաթղթերի կրկնօրինակների և տվյալների էլեկտրոնա- 3-րդ տասնօրյակ կանի ապրիլի 23-ի նիստի N 16
յին ներկայացման համակարգի ներդրում
արձանագրության 32-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման հավել2) ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելահունիսի
գործում՝ ստուգման արդյունքների էլեկտրոնային եղանա- 3-րդ տասնօրյակ վածի 19-րդ, 20-րդ և 22-րդ կետեր
կով հետադարձ կապի ապահովման և ռիսկերի պրոֆիլների արդյունավետության բարձրացման միջոցով
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48. Հարկային և մաքսային մարմինների գործուն մեխանիզմների
ներդրում

49. Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման համաձայնագրերի ցանցի ընդլայնում

ՀՀ կառավարությանն 50. Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում 290
առընթեր քաղաքաթռիչքային մակարդակից (FL290)
ցիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն բարձր՝ ժամը 00:00-ից մինչև 06:00
«Օդային մայրուղիներից ազատ
օդային տարածք» (Free Route
Airspace) հայեցակարգի ներդրում
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3) ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսդրությանը համապատասհունիսի
ՀՀ կառավարության 2014 թվախան՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ 3-րդ տասնօրյակ կանի դեկտեմբերի 11-ի N 1404-Ն
իրավաբանական ուժ ունեցող նոր էլեկտրոնային մաքսաորոշման հավելվածի 7.13-րդ կետ
յին հայտարարագրի ներկայացման և մշակման համակարգի ներդրում
4) այլ երկրների մաքսային մարմինների հետ ապրանքհոկտեմբերի
ների և տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ նախ- 3-րդ տասնօրյակ
նական տվյալների փոխանակման համակարգի ներդրում
ՀՀ կառավարության 2016 թվա1) հարկային և մաքսային մարմինների գործուն մեխամարտի 1-ին
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
տասնօրյակ
նիզմների ներդրման նպատակով համապատասխան
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
իրավական ակտերի մշակում, որոնք ուղղված կլինեն՝
«Ընդհանուր տնտեսական զար- հարկային և մաքսային ծառայողի կերպարի
գացում» բաժնի «Հարկային և
արմատական վերափոխմանը,
մաքսային համակարգեր» ենթա- օրինապահ հարկ վճարողների գործունեության համար
բաժնի 4-րդ ենթակետի «ա»
առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը,
պարբերություն
- հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության
թափանցիկության, արդյունավետության չափելիության
ու հաշվետվողականության բարձրացմանը
ՀՀ կառավարության 2016 թվա1) «Հարկային հարցերով փոխադարձ վարչական
դեկտեմբերի
աջակցության մասին» կոնվենցիային Հայաստանի
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
Հանրապետության միանալուց հետո կիրառման
«Ընդհանուր տնտեսական զարաշխատանքների ապահովում
գացում» բաժնի «Հարկային և
մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 3-րդ ենթակետ
1) անվտանգության մակարդակի գնահատում և
հոկտեմբերի 3-րդ Ավիացիայի մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 2-րդ
անվտանգության փաթեթի մշակում
տասնօրյակ
հոդվածի 1-ին մասի և 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ
Եվրակոնտրոլ կազմակերպության նոր պահանջների համապատասխանեցում և պրոյեկտների
ներդրում
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
գույքի կառավարման
վարչություն

3
4
2) հայեցակարգի համաձայնեցում շահագրգիռ
նոյեմբերի 3-րդ
գերատեսչությունների հետ և հաստատում
տասնօրյակ
3) օդային երթևեկության սպասարկման
նոյեմբերի 3-րդ
կարգավարների ուսուցում
տասնօրյակ
4) «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» դեկտեմբերի 2-րդ
(Free Route Airspace) հայեցակարգի ներդրման վերատասնօրյակ
բերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ
51. Տեղական և օտարերկրյա ավիա- 1) ոլորտը կարգավորող համապատասխան ենթահունիսի 3-րդ
ընկերություններին օդային հաղոր- օրենսդրական դաշտի վերանայում՝ տեղական և օտարտասնօրյակ
դակցությունների իրականացման
երկրյա ավիաընկերություններին օդային հաղորդակցուհամար թույլտվությունների տրաթյունների իրականացման համար թույլտվությունների
մադրման ընթացակարգերի պար- տրամադրման կարգերի մշակում
զեցում՝ հայտերի ներկայացման առցանց համակարգի ներդրման միջոցով
2) թույլտվությունների տրամադրման առցանց
հունիսի 3-րդ
համակարգի ներդնում
տասնօրյակ
52. Պետական սեփականություն
1) պետական սեփականություն համարվող՝ չաշխահունիսի 3-րդ
հանդիսացող՝ չաշխատող ակտիվ- տող անշարժ և շարժական գույքի հետագա տնօրինման
տասնօրյակ
ների վերագործարկումը խթանող վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում՝
մեխանիզմների ներդրումը
ա. անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով
վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ
բ. անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով
հունիսի 3-րդ
անհատույց օգտագործման վերաբերյալ
տասնօրյակ
գ. չօգտագործվող շարժական գույքի և օպտիմալացման
հունիսի 3-րդ
արդյունքում առանձնացված տրանսպորտային միջոցների
տասնօրյակ
ու այլ շարժական գույքի, ինչպես նաև ոչ լիկվիդային
անշարժ գույքի օտարման գործընթացի կազմակերպում
2) գործունեություն չծավալող՝ պետական մասնակցությամբ
մարտի 3-րդ
առևտրային կազմակերպությունների վերագործարկումը
տասնօրյակ
խթանող մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում՝
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»
գլխի 7-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1-ին մասի
1.2-րդ կետի 1-ին ենթակետ և 2-րդ
ենթակետի «գ» պարբերություն
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ՀՀ կենտրոնական
բանկ

2

53. Արժեթղթավորման ոլորտի
զարգացում

ՀՀ բնապահպանու54. Արարատյան դաշտի ձկնաբության նախարարություն ծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում
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ա. գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հաշվառում
բ. չաշխատող և զարգացման ծրագրեր չունեցող
կազմակերպությունների լուծարման գործընթացի
իրականացում
գ. վերակազմակերպման և հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացում
դ. կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառվող, կազմակերպության բնականոն
գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող գույքի վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացում
1) արժեթղթավորման ոլորտի զարգացման համար
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորում

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների
օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի աջակցությամբ 2017 թվականի ընթացքում Արարատյան դաշտի
ձկնաբուծական տնտեսություններում նախատեսվում է
առնվազն 20 ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում:
Համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելու են՝
1) Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների և խորքային հորերի հաշվառում
2) ձկնաբուծական տնտեսություններին ծանուցում
ավտոմատ համակարգերի տեղադրման վերաբերյալ

4

5

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի
«ե» ենթակետ
մարտի 3-րդ
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 10-րդ հոդտասնօրյակ
վածի 19-րդ մաս, 11-րդ հոդվածի
6-րդ մաս
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման 1.4-րդ՝ «Բնապահպանություն» մասի 4-րդ ենթակետի
«գ» պարբերություն

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
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55. Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման
աշխատանքների իրականացում

3
4
3) 20 ավտոմատ համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի
հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ. դրամ գումարով
Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու
խեցգետնի պաշարների հաշվառման շրջանակներում
նախատեսվում է իրականացնել՝
1) ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից ներկայացված մեթոդներով
հաշվառման աշխատանքների կատարման
նպատակով մրցույթի հայտարարում
2) պայմանագրի կնքում, հետազոտությունների իրականացման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում
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«Գնումների մասին» Հայաստանի
Հանրա-պետության օրենքի 4-րդ
հոդի 4-րդ մասի 5-րդ կետ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Ν 1755-Ն
որոշման հ 1-ին և 2-րդ կետեր

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն
որոշման N 1 հավելված

3) բուն հետազոտական աշխատանքների իրականացում`
- սիգի, կարասի արդյունագործական պաշարների,
գիրացող և ձվադրող վտառի, գծային ու քաշային աճի
և խեցգետնի սննդառության, արդյունագործական
պաշարների, սեզոնային բաշխվածության` ըստ խորության ու տարածքի որոշում ու գիտականորեն հիմնավորված որսաչափի գնահատում,
- էնդեմիկ ձկնատեսակների (գեղարքունիի, ամառային
իշխանի, կողակի) վտառի, ձվադրավայրերի վիճակի
գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի,
կենսաբանական վիճակի, ձվադրմանը խոչընդոտող
պայմանների որոշում

սեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի սեպտեմբերի 29-ի N 38
արձանագրային որոշման 36-րդ
կետի 1.1-ին ենթակետ

4) հետազոտական աշխատանքների ամփոփում և
հաշվետվության տրամադրում, որի հիման վրա կորոշվեն
բնական պաշարների օգտագործման (որսի) ժամկետներն ու չափաքանակները և կմշակվեն միջոցառումներ՝

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

23
1

3
Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության
վերականգնման և պահպանման համար
56. Բնապահպանական և բնօգտա- Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
հաշվարկ-հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղագործման վճարների հաշվարկ-հաշնակով ներկայացնելու համակարգի ներդրման դեպքում
վետվություններին էլեկտրոնային
եղանակով ներկայացնելու համա- կկրճատվի հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին
ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման ժամանակը:
կարգի ներդրման նախադրյալների
ստեղծում
Սույն համակարգի ներդրումն ապահովելու համար
իրականացվելու են՝
1) բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկհաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
2) էլեկտոնային կայքէջի կառուցվածքի որոշման
աշխատանքների իրականացում
3) շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների
հետ համատեղ համակարգի ներդրման ուղղությամբ
աշխատանքների իրականացում
4) գործարկման համար ծրագրային կարողությունների
ապահովում և համակարգի ներդրում
57. Էկոլոգիական կրթության և
Ռազմավարության մշակման նպատակն է ՀՀ էկոդաստիարակության զարգացման լոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման
ռազմավարության մշակում
համակարգի կատարելագործումը, այդ բնագավառում
պետության, հասարակության և միջազգային կառույցների
միջև ներդաշնակ և փոխշահավետ համագործակցության
ընդլայնումը` ուղղված էկոլոգիական կրթության որակի
բարելավմանը, հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասարակության էկոլոգիական
գիտակցության ձևավորմանը:
Ռազմավարության մշակմանն ուղղված քայլերն են`
1) միջավայրի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության ներկա վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և հիմնախնդիրների վերհանումը
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 110–Ա
որոշման հավելվածի 1-ին կետի
4-րդ ենթակետ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 980–Ն
որոշման 2-րդ կետ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
«Ազգաբնակչության էկոլոգիական
կրթության և դաստիարակության
մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման 1.4. «Բնապահպանություն» մասի 3-րդ ենթակետ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

24
1

2

58. Կանաչ տնտեսության ազգային
կենտրոնի ձևավորում

59. Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների
տեխնիկական առաջադրանքների
մշակում
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2) ռազմավարության կառուցվածքի և բովանդակության
հաստատում
3) ռազմավարության մշակում

4
hունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսության» սկզբունքների
ներդրմանն աջակցելու նպատակով նախատեսվում է
ձևավորել «Կանաչ տնտեսության ազգային կենտրոն»,
որը կգործի հիմնադրամի կարգավիճակով: Կենտրոնի
գործունեությունը նպատակաուղղված կլինի, մասնավորապես, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը,
մաքուր և մրցունակ արտադրությանն աջակցող ծառայությունների տրամադրմանը: Կենտրոնի շահառուներ
կհանդիսանան բնապահպանական խնդիրների հետ
առնչվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք:
«Կանաչ տնտեսության» կենտրոնի ստեղծման
ուղղությամբ իրականացվելու են՝
1) կենտրոնի ստեղծման համար անհրաժեշտ իրավական
մարտի 3-րդ
դաշտի և հնարավորությունների ուսումնասիրություն
տասնօրյակ
2) կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ շահառու
հունիսի 3-րդ
կողմերի հետ բանակցությունների վարում
տասնօրյակ
3) կենտրոնի ձևավորում
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային
տարածքների կառավարման պլանների մշակման
նպատակով կառավարման պլանների տեխնիկական
առաջադրանքների կազմմանն ուղղված քայլերն են՝
1) տեխնիկակական առաջադրանքների կազմման
հունիսի 3-րդ
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում՝
տասնօրյակ
ա. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,
բ. ըստ գետավազանների՝ դաշտային
աշխատանքների իրականացում,
գ. կառավարման տարածքի առանձնահատկություններից՝ միջազգային փորձի և արդեն հաստատված
կառավարման պլանների համադրում,

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4. «Բնապահպանություն» մասի 4-րդ
ենթակետի «բ» պարբերություն

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին»
ՀՀ օրենքի հավելվածի 17-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4. «Բնապահպանություն» մասի 2-րդ
ենթակետի «ա» պարբերություն
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5
դ. ստացված տվյալների վերլուծություն
2) Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային դեկտեմբերի 3-րդ
տարածքների կառավարման պլանների մշակման
տասնօրյակ
աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների
կազմում
ՀՀ կառավարության 2016 թվա60. «Ջերմուկ» ազգային պարկի
«Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի
հիմնման իրավական հենքի ստեղծստեղծման նպատակով 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
մանն ուղղված աշխատանքներ
ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան
որոշման հավելվածի 1.4. «ԲնաԱրմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր,
պահպանություն» մասի 5-րդ
որի շրջանակներում նախատեսվում է՝
ենթակետի «գ» պարբերություն
1) «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծման համար
մարտի 3-րդ
2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին
անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման
տասնօրյակ
ՀՀ բնապահպանության նախագրասենյակի ձևավորում
րարության և «Լիդիան Արմենիա»
2) «Ջերմուկ» ազգային պարկի հարակից համայնքների
դեկտեմբերի 3-րդ ՓԲԸ-ի միջև կնքված փոխըմբռնման
հետ համագործակցություն և այդ համայնքների սոցիալտասնօրյակ
հուշագիր
տնտեսական վիճակի ելակետային տվյալների հավա- (շարունակական)
քագրում ու գնահատում
61. Բնապահպանական պետական գերակա խնդրի լուծման նպատակով նախատեսվում է`
«Բնապահպանական վերահսկո1) բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի
տեսչական մարմնի ստեղծում`
հունիսի 3-րդ
ղության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ
ստեղծում` համապատասխան ՀՀ կառավարության
պետական ծառայության հատուկ
տասնօրյակ
հոդվածի 1-ին մասի «զ», «ժ»,
որոշման
ընդունման
կարգավիճակի ամրագրմամբ
«ժա», «ժե» կետեր, 13-րդ հոդվածի
1-ին մասի «ը» կետ, 17-րդ հոդված, 18-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ
2) փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով
դեկտեմբերի 3-րդ մասեր
մի շարք իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,
տասնօրյակ
մասնավորապես, «Բնապահպանական վերահսկողության
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակում, «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

2

62. Տարածքային կառավարման
արդյունավետության բարձրացում
և համակարգի արդիականացում

63. Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում
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լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակում, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագծի մշակում, ինչպես նաև լրացումների
և փոփոխությունների կատարում ոլորտը կարգավորող
այլ իրավական ակտերում
1) տարածքային կառավարման հայեցակարգի մշակում
2) հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող իրավական
ակտերի մշակում

4

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1) խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովող
անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

2) իրազեկում, քննարկումներ ՀՀ բոլոր մարզերում (բացի
Արմավիրի մարզից) նախատեսվող խոշորացվող 18 փնջերում ներառված մոտ 150 համայնքներում՝ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ
խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ: Խոշորացվող
համայնքներում ծրագրային գաղափարների փաթեթների
պատրաստում
3) խոշորացման ծրագրում ներառված համայնքներում
միասնական ցանցային կառավարման էլեկտրոնային
համակարգերի ստեղծման աշխատանքների իրականացում
4) խոշորացման գործընթացի իրականացում

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ և
160-րդ հոդվածներ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.1-ին կետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի նիստի 24-րդ
կետով հավանության արժանացած N 29 արձանագրային որոշում
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման 1.1-ին բաժնի «Տեղական
ինքնակառավարում» գլխի 3-րդ
կետ
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64. Մարզերի մրցակցային առավելությունների բացահայտում և
տարածքային զարգացման ուղիների
ուրվագծում

65. ՀՀ արխիվային գործի բնագավառում արխիվային ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման
իրականացում

66. Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության
առողջապահական համակարգի
օպտիմալացում
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1) մարզերի մրցակցային առավելությունների հստակեցում

4
հունվարի 2-րդ
տասնօրյակ

2) մարզերի տարածքային զարգացման ռազմավարությունների մշակում
3) 2017-2020 թթ. տարածքային զարգացման առաջին
գործառնական ծրագրի մշակում և մեկնարկ
1) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և
սոցիական հարցերի նախարարի ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի համատեղ հրամանի ընդունում՝ կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման կողմից էլեկտրոնային հարցում կատարելու և «Հայաստանի ազգային
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հարցմանը էլեկտրոնային պատասխան
տրամադրելու կարգը հաստատելու
2) Հայաստանի ազգային արխիվի և նրա տարածքային
ստորաբաժանմունքների կորպորատիվ ցանցի ստեղծում և դրա տրամաբանական միացում այն բոլոր պետական մարմինների ցանցերին, որոնք օգտվում են
արխիվային տեղեկատվությունից
3) Հայաստանի ազգային արխիվում իրավաբանական
և ֆիզիկական անձանցից արխիվային տեղեկություն
(այդ թվում՝ միասնական տեղեկության-տեղեկանքի)
ստանալու համար դիմումների առցանց՝ ՀԱԱ-ի պաշտոնական կայքէջի միջոցով ստացում, այդ թվում՝ նաև
էլեկտրոնային վճարման համակարգի ներդրում
1) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական
կենտրոնի, Ծաղկահովտի բժշկական կենտրոնի, ՀՀ
Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների և ՀՀ Շիրակի մարզի «Սամարիթեր»
վերականգնողական կենտրոնի կողմից մատուցվող

մարտի 2-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 1-ին
տասնօրյակ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.1-ին կետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1-ին գլուխ,
1.1-ին կետ, «Էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի
զարգացում», 1-ին ենթակետ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Առողջապահություն» բաժնի 1-ին կետ
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67. Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության
կրթական հաստատությունների
օպտիմալացում
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ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղությունների և
ֆինանսական վիճակի վերլուծություն
2) վերլուծության արդյունքներով Աշտարակի բժշկական
կենտրոնի շենքային պայմանների օպտիմալացման,
բարելավման, ծառայությունների որակի բարձրացման,
ֆինանսական կայունության ապահովման, ինչպես
նաև Ծաղկահովտի բժշկական կենտրոնի ֆինանսական կայունության և ծառայությունների որակի բարձրացման, ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոնների միավորման, ինչպես նաև
ՀՀ Շիրակի մարզի «Սամարիթեր» վերականգնողական
կենտրոնը Գյումրու բժշկական կենտրոնին միավորելու
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և շահագրգիռ
մարմինների հետ քննարկում
3) քննարման արդյունքներով ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ առաջարկությունների ներկայացում
1) մազային ենթակայության կրթական համակարգի
ֆինանսատնտեսական վիճակի և ծառայությունների
մատուցման որակի բարձրացման պոտենցիալի
վերլուծություն
2) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ
մարմինների հետ
3) քննարկումների արդյունքներով ՀՀ Կոտայքի մարզի
Զովաշենի հիմնական դպրոցը Հատիսի միջնակարգ
դպրոցին, Փյունիկի միջնակարգ դպրոցը Արտավազի
միջնակարգ դպրոցին միացնելու, Աբովյանի N 8 հիմնական դպրոցի և Աբովյանի N 6 ավագ դպրոցի (տալով
միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակ) միաձուլման, ինչպես
նաև վերլուծության արդյունքներով, ըստ անհրաժեշտության, մյուս մարզերի կրթական հաստատությունների
վերակազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

4

5

մայիսի 1-ին
տասնօրյակ

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակ
մարտի 1-ին
տասնօրյակ

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Կրթություն
և գիտություն» բաժին
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68. Մարզային ենթակայության
կրթական հաստատությունների
բյուջեների և ծախսերի կատարման
թափանցիկության ապահովում

3
1) կրթական հաստատությունների 2016 թվականի բյուջեների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների տեղադրում կրթական հաստատությունների
և մարզպետարանների կայքէջերում

4
հունվարի 2-րդ
տասնօրյակ

2) կրթական հաստատությունների 2017 թվականի
բյուջեների և ծախսերի կատարման եռամսյակային
հաշվետվությունների տեղադրում կրթական հաստատությունների և մարզպետարանների կայքէջերում

ՀՀ կառավարությանն 69. Քաղաքաշինության բնագաառընթեր քաղաքավառի նորմատիվ փաստաթղթերի
շինության պետական (շինարարական նորմեր, կանոնների
կոմիտե
հավաքածուներ, ստանդարտներ,
կարգեր, կանոններ) մշակում,
վերանայում, տեղայնացում

2017 թվականի
յուրաքանչյուր
եռամսյակի
ավարտից հետո
10-օրյա
ժամկետում
ՀՀ կառավարության 2010 թվամիջոցառումն
իրականացվում է կանի դեկտեմբերի 30-ի նիստի
2 փուլով՝
N 51 արձանագրության 17-րդ
կետով հավանության արժա1) հաստատել առաջնահերթ մշակման, վերանայման և - 1-ին փուլ՝ մինչև նացած արձանագրային որոշում
տեղայնացման ենթակա նորմատիվ փաստաթղթերի
2017 թվականի
ցանկը և աշխատանքների իրականացման
սեպտեմբերը
ՀՀ կառավարության 2010 թվաժամանակացույցը
նախատեսվում է կանի հունիսի 5-ի նիստի N 17
անդրադառնալ արձանագրության 26-րդ կետով
հավանության արժանացած
2) նախկին ԽՍՀՄ նորմատիվ փաստաթղթերի
սեյսմակայուն
տեղայնացում` տեխնիկական թարգմանություն, հաշվի շինարարության արձանագրային որոշում
առնելով հանրապետության բնակլիմայական
նորմատիվային
փաստաթղթերին
առանձնահատկությունները

3) 1991 թվականից հետո մշակված և հաստատված
հանրապետական նորմատիվ փաստաթղթերի
վերանայում
4) շինարարության շուկա ներմուծված նոր նյութերի,
տեխնոլոգիաների, սարքավորումների և մեքենամեխանիզմների կիրառության ծախսերի, աշխատատարության և շահագործման նորմերի հստակեցում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Կրթություն և
գիտություն» բաժնի 1-ին կետի
«ա» ենթակետ

- 2-րդ փուլ՝ 2017
թվականի
սեպտեմբերից
մինչև 2018
թվականի
դեկտեմբերը
նախատեսվում է
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70. Հայաստանի Հանրապետության
համայնքներում քաղաքաշինական
ծրագրային փաստաթղթերի բազայի
համալրում, մինչև 2021 թվականի
հունվարի 1-ը հանրապետության
բոլոր համայնքներին ապահովում
քաղաքաշինական ծրագրային
(համակցված) փաստաթղթերով

3

1) գնման գործընթացի կազմակերպում

4
իրականացնել
մյուս նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման
աշխատանքները

մարտի
«Քաղաքաշինության մասին»
3-րդ տասնօրյակ ՀՀ օրենքի 14.4-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն
որոշում

2) համակցված տարածական պլանավորման փաստահոկտեմբերի
թղթերի նախագծերի մշակում
2-րդ տասնօրյակ

71. Քաղաքաշինության ոլորտում
պետական և համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնագոյացման սկզբունքները ձևավորող
բաղադրիչների արդիականացում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլուխի
Քաղաքաշինություն բաժնի 5-րդ
ենթակետ

3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատնոյեմբերի
ման գործընթացի համակարգում
1-ին տասնօրյակ
1) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ
հունվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվակազմակերպությունների մասնակցությամբ
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլուխի
Քաղաքաշինություն բաժնի 4-րդ
ենթակետի ա պարբերություն
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
2) աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ խորհրդակցուհունվարի
օրենքի 10.1-ին հոդված
թյունների արդյունքում առաջարկված լուծումների
3-րդ տասնօրյակ
ամփոփում
ՀՀ կառավարության 2003 թվա3) 2016 թվականի շինարարական աշխատանքների
փետրվարի
կանի փետրվարի 20-ի N 156-Ն
աշխատավարձերի մոնիթորինգ` յուրաքանչյուր
1-ին տասնօրյակ որոշման 1-ին կետ
աշխատաձևի վճարման չափի ուսումնասիրում
4) շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքի
մարտի
քննարկում և, անհրաժեշտության դեպքում, վերանայում
1-ին տասնօրյակ
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72. Կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի մշակում

73. Կառուցապատման ընթացակարգերի պարզեցման շարունակական իրականացում

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե

74. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ
ԷՍ-84) (ArmREF02) ազգային
գեոդեզիական կոորդինատային
համակարգում քվազիգեոիդի
մոդելի ստեղծման աշխատանքներ

voroshumMK-285.2

3
5) «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի
N 879-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված կարգի
մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի
ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝
քննարկման
1) Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում` տարածքների
կառուցապատման ներդրումային գրավչության հայտանիշների բացահայտման հիման վրա նեդրումային
փաթեթների ստեղծում
1) քաղաքաշինության ոլորտում թույլտվությունների
ստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկման
նպատակով hամակարգի սպասարկման
ծառայությունը ձեռք բերելու գնման գործընթացի
կազմակերպում

4
ապրիլի
1-ին տասնօրյակ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
(պարբերաբար)

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
գլուխի Քաղաքաշինություն
բաժնի 2-րդ ենթակետ

հունվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշում, հավելվածի 1.4-րդ գլխի
Քաղաքաշինություն բաժնի 3-րդ
ենթակետ

2) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային
համակարգն սպասարկող կազմակերպության հետ
պայմանագրի կնքում

փետրվարի
2-րդ տասնօրյակ

3) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային
համակարգի գործարկում
Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության
մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» և 5-րդ
հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հուլիսի 21-ի N 763-Ն որոշման պահանջները՝
ստեղծել /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդել:
Սույն ծրագրի նպատակը ՀՀ տարածքի որոշ բարձրադիր
շրջաններում GPS դիտարկումներ և II դասի
նիվելիրացման աշխատանքների իրականացումն է:

հունվարի
3-րդ տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2009 թվատասնօրյակ
կանի հուլիսի 16-ի N 791-Ն
որոշում
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Արդյունքում կստանանք քվազիգեոիդի ճշգրտված
թվային մոդելը, որը կապահովի GPS դիտարկումներից
ստացված «գեոդեզիական» բարձրությունից անցումը
«նորմալ» բարձունքային նիշերի` բարձր ճշտությամբ`
հնարավորություն տալով գեոդեզիայի բնագավառում
գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին
խնայել ժամանակ և ֆինանսական զգալի միջոցներ:
2017 թվականի ծրագրի աշխատանքներն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել
հետևյալ միջոցառումները՝

1) GPS 156 հիմնակետերի դիտարկում և
կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2) II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

3) II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացման նյութերի մշակում և
30 կետի հավասարակշռում:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՎԻՋԻԷՍ
/WGS-84/ /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման
աշխատանքների ընդհանուր ծախսերը կազմում են
82,385,521 հազ. դրամ, որից 2017 թվականին նախատեսված աշխատանքների ծախսը կազմում է 29,068.6 հազ.
դրամ: Աշխատանքները շարունակական են:
Նշված աշխատանքների իրականացման համար ֆինանսական ծախսերը ներառված են ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2017 թվականի ծախսերի կատարման նախահաշվում:
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75. Հայաստանի Հանրապետության երկրատեղեկատվական
համակարգի ներդրման ամբողջական գնման հայտի փաթեթի
նախապատրաստում
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3
Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ
հոդվածի 4-րդ մասի «թ» և 5-րդ հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի
«Հայաստանի Հանրապետության երկրատեղեկատվական
համակարգի ստեղծման և վարման հայեցակարգը
հաստատելու մասին» N 197-Ն որոշման պահանջները`
Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսվում է
ստեղծել և ներդնել բազային երկրատեղեկատվական
համակարգ:
Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից
պահանջները բավարարող բազային երկրատեղեկատվական միասնական համակարգը հիմք է հանդիսանալու
գերատեսչական տարբեր բնագավառների, այդ թվում`
քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, տարածքների
պլանավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման
սխեմաների կազմման, գույքահարկի և գնահատման
բազաների ճշգրտման, վարչական և տնտեսական
գործունեության, անտառտնտեսության, արտակարգ
իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ
որոշումների կայացման, համայնքի և առանձին
տարածքների զարգացման, օպտիմալ պլանավորման
և այլ բնագավառների խնդիրների լուծման համար:
Ծրագրի նպատակը երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման ամբողջական գնման հայտի փաթեթի
նախապատրաստումն է`
1) երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման
ամբողջական գնման հայտի փաթեթի
նախապատրաստում

4

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N 197-Ն
որոշում
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

2
76. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային
ժամկետի երկարացման լիցենզավորում

3
1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման
նախագծային ժամկետի երկարացման
լիցենզավորում՝ ԱԷԿ-ի անվտանգությունը և
հուսալիությունը հիմնավորող փաստաթղթերի
քննարկում, վերլուծություն, շահագործման ժամկետի
երկարացման տեխնիկական հնարավորության
գնահատում, քննարկման արդյունքների հիման վրա
հավանություն տալը/մերժելը կամ լրացուցիչ
աշխատանքների իրականացման պահանջ
ներկայացնելը

77. Ճառագայթային չափումների շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման
ռեֆերենսային ռադիոքիմիական
(մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացման
լաբորատորիայի ստեղծում
համար ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծում՝ ապահովելով ՀՀ բնակչության
պաշտպանությունը իոնացնող ճառագայթման հնարավոր
վնասակար ազդեցությունից՝
1) ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեին ճառագայ-
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4
լիցենզավորումն
իրականացվում է`
համաձայն լիցենզավորման պլանով («Հայկական
ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված
և ՀՀ կառավարությանն առընթեր
միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական
կոմիտեի կողմից
14.07.2015 թ. համաձայնեցված)
սահմանված ժամկետների և ըստ
շահագործող կազմակերպության
(«Հայկական
ԱԷԿ» ՓԲԸ)
կողմից փաստաթղթերի փաստացի
ներկայացման

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Էներգետիկ
ենթակառուցվածքներ և բնական
պաշարներ» բաժնի 6-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 461-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն
որոշում
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 12 արձանագրային որոշում

«Խաղաղ նպատակներով
ատոմային էներգիայի անվտանգ
օգտագործման մասին» ՀՀ
օրենքի 17-րդ հոդվածի «իբ» կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 53
արձանագրային որոշման հավելհունիսի
3-րդ տասնօրյակ վածի IV բաժին
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թային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիայի ստեղծման համար անհրաժեշտ շենքով/
տարածքով ապահովելուց հետո հատկացված տարածքի
նորոգում
2) անձնակազմի հավաքագրում, պատրաստում, վերապատրաստում՝ ԵՄ-ի, Ատմային էներգիայի միջազգային
գործակալության (ԱԷՄԳ), ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում

3) լաբորատոր՝ ժամանակակից, սերտիֆիկացված սարքերի,
սարքավորումների, մեթոդաբանությունների, նմուշառման
միջոցների, անհատական պաշտպանության միջոցների
ձեռքբերում՝ ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ-ի, ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում
4) գրասենյակային գույքի (կահույք, համակարգիչներ,
համակարգչային ցանց, տպիչներ և այլ անհրաժեշտ գույք ու
սարքեր), ինչպես նաև օժանդակ սարքերի ձեռքբերում
(դիզել գեներատեոր և այլ)՝ ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ-ի ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում
ՀՀ էներգետիկ ենթա- 78. Ջրամբարաշինության
կառուցվածքների և
(Կապսի և Վեդու ջրամբար)
բնական պաշարների ծրագրերի նախապատրաստում և
նախարարության
իրականացում
ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե

voroshumMK-285.2

1) Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի
վերանորոգման աշխատանքների ավարտ

4
5
և
ՀՀ կառավարության 2013 թվասեպտեմբերի
կանի մայիսի 23-ի N 20 արձա3-րդ տասնօրյակ
նագրային որոշման N 2 հավելված
սկիզբը՝ 2017 թ.
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական՝
համաձայն համագործակցության
ծրագրերի)
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական՝
համաձայն համագործակցության
ծրագրերի)
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական՝
համաձայն համագործակցության
ծրագրերի)
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

2) Կապսի ջրամբարի՝ «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 1»
սեպտեմբերի
ընդհանուր 25 մլն մ 3 ծավալով պատվարի կառուցման
3-րդ տասնօրյակ
համար մանրամասն նախագծման աշխատանքների
ավարտ (երկրաբանական, գեոդեզիական, սեյսմիկական
և գեոֆիզիակական հետազոտություններ)
3) «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 2» ոռոգման թունելի,
դեկտեմբերի 3-րդ
ջրի տեղափոխող ինքնահոս խողովակաշարի և ոռոգելի
տասնօրյակ
տարածքներում ոռոգման ցանցի կառուցման համար

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման նախաբանի «Կառավարության գործունեության ռազմավարական խնդիրները լինելու են»
բաժնի «շրջակա միջավայրի
պահպանության բարելավումը»
պարբերություն

ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին»
ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժնի 12-րդ ենթակետ
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վարկային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտ
4) Վեդու ջրամբարի պատվարի աշխատանքների
հունիսի 3-րդ
մեկնարկ
տասնօրյակ
5) Վեդու ջրամբարի օժանդակ կառուցվածքների, ոռոգման
սեպտեմբերի
ցանցի վերակառուցման և նոր տեխնոլոգիաների տեղա3-րդ տասնօրյակ
դրման մանրամասն նախագծային աշխատանքների
մեկնարկ
79. Ոռոգման համակարգերի
1) Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ
մարտի 3-րդ
ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին»
վերականգնման, վերակառուցման,
«Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի
տանսօրյակ
ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
արդիականացման ծրագրերի
շրջանակներում մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս
իրականացման ապահովում
համակարգերով փոխարինման, մայր և միջտնտեսային
ՀՀ կառավարության 2016 թվաջրանցքների վերականգնման, ներտնտեսային ցանցի
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
վերականգնման, շինարարության նպատակներով
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
նախագծային աշխատանքների մեկնարկ
«Էներգետիկ ենթակառուցվածք2) «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում»
սեպտեմբերի
ներ և բնական պաշարներ»
ծրագրով նախատեսված շինարարության սկիզբ
3-րդ տասնօրյակ բաժնի 12-րդ ենթակետ
80. Խմելու ջրի ոլորտում բարեփո- 1) անկախ տեխնիկական աուդիտի ընտրության և
մարտի 3-րդ
ՀՀ կառավարության 2016 թվաներգրավվածության ապահովում
տասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
խումների շարունակականության
ապահովում, ջրամատակարարման
որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքև ջրահեռացման համակարգերի
կառավարման արդյունավետուներ և բնական պաշարներ»
թյան բարելավում, վարձակալի
բաժնի 5-րդ ենթակետ
պայմանագրային պարտավորուՀՀ կառավարության 2014 թվաթյունների վերահսկման մեխականի օգոստոսի 14-ի N 883-Ն և
նիզմների ներդրում
N 888-Ն որոշումներ
2) նոր վարձակալի կողմից պայմանագրի պահանջներին
մարտի 3-րդ
համապատասխան՝ կոմիտե ներկայացված պարտադիր
տասնօրյակ
կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) հաստատում
3) վարձակալի հետ կնքված վարձակալության պայմահունիսի 3-րդ
նագրի 2017 թվականի համար նախատեսված հիմնական
տասնօրյակ
կատարողական ցուցանիշների մեթոդաբանության
մշակում և ներդրում
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ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

2

3
4) հաշվետվությունների ընդունման, գնահատման և
արձագանքման համակարգի ներդրում
81. Ջրամատակարար ընկերու- 1) համակարգում առկա ուսումնասիրությունների և
թյան սպասարկման տարածքից
նոր կատարվող հարցումների ու գնահատումների
դուրս մնացած 560 գյուղից որոարդյունքում բիզնես հետաքրքրություն ներկայացնող
շակի խմբաքանակի/կլաստրի
համայնքների խմբաքանակի/կլաստերի որոշում
ընտրություն ու ջրամատակարարման ու ջրահեռացման բարելավում
2) ընտրված համայնքներում տեղեկատվական
աշխատանքների իրականացում, իրականացվելիք
ծրագրի վերաբերյալ համայնքների ավագանիների
համապատասխան որոշումների ապահովում
3) ներդրումային տարածքի վերջնական հստակեցում
և սահմանում
4) ներդրումային ծրագրի հետաքրքրությունների
հայտարարության և հայտի պատրաստում
5) ներդրումային ծրագրի մրցույթի հայտարարում
82. ՀՀ բնակչության շրջանում 1) պետական մարմինների աշխատակիցների միջև
ֆիզիկական կուլտուրայի և
հրաձգության հանրապետական մրցույթի անցկացում
մասսայական սպորտի տարածում 2) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական
դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման
անցկացում
3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում

4
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դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
ՀՀ կառավարության 2015
տասնօրյակ
թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի
N 38 արձանագրային որոշմամբ
հավանության արժանացած
«Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարություն և ֆինասավորման
հունիսի 3-րդ
ծրագիր» 2.1.6.4.
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
փետրվարի 3-րդ ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի
տասնօրյակ
մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն
կարգադրություն
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվասեպտեմբերի 2-րդ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Սպորտ և
տասնօրյակ
երիտասարդություն» բաժնի 5-րդ
4) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
սեպտեմբերի
կետ
մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում
3-րդ տասնօրյակ
5) տարեցների hանրապետական խաղերի անցկացում
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
6) ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական
հոկտեմբերի 1-ին
մարզական փառատոնի անցկացում
տասնօրյակ
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7) ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում
8) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադայի անցկացում
9) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական
խաղերի անցկացում

10) hանրապետական ուսանողական մարզական
խաղերի անցկացում
11) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
քաղաքային մարզական համայնք», «Լավագույն գյուղական մարզական համայնք» հանրապետական ստուգատեսների աշխատանքների համակարգում`
• 2017 թ. ստուգատեսների կանոնակարգերի մշակում ու
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի
հրամանով հաստատում,
• 2017 թ. ստուգատեսներին մասնակցության չափորոշիչների մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության
հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում,
• ստուգատեսների անցկացմանը մեթոդական և
կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում,
արդյունքների ամփոփում
83. Հայկական ազգային կոխ
1) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի
ըմբշամարտ մարզաձևի զարգացում մարզային առաջնությունների անցկացում
2) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի
մարզիչների վերապատրաստումների անցկացում
3) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի
ՀՀ առաջնության և բաց առաջնության անցկացում
4) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի
միջազգային մրցաշարի անցկացում
84. Երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում
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1) երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում

4
հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
հոդված

ՀՀ կառավարության 2016 թվա-

39
1

2

3
2) «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք»
ծրագրի իրականացում
3) աջակցություն երիտասարդական հասարակական
կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը,
մասնակցային գործընթացների խթանում

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Սպորտ և
երիտասարդություն» բաժնի 1-3-րդ
կետեր

4) համագործակցություն ՀՀ մարզպետարանների հետ
դեկտեմբերի
պետական երիտասարդական քաղաքականության
3-րդ տասնօրյակ
ոլորտում
85. Սպորտային տուրիզմի զարգաց- 1) միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում
ման հայեցակարգի մշակում
2) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

86. Բակային մարզական միջոցառումների միջոցով Երևանում և ՀՀ
մարզերում մասսայական սպորտի
զարգացման խթանում
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փետրվարի 2-րդ
տասնօրյակ
մարտի 2-րդ
տասնօրյակ
հոկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

3) ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն,
առաջարկությունների մշակում և քննարկում
նոյեմբերի 3-րդ
4) սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի
տասնօրյակ
նախագծի մշակում և շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում
5) «Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգին դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման
ապրիլի 3-րդ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի և
1) բակերի քանակական և փաստացի վիճակի վերատասնօրյակ
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
բերյալ տվյալների հավաքագրում (շահագրգիռ մարհոդված
մինների հետ համատեղ)
հունիսի
2-րդ
2) հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, իրավիճակի
տասնօրյակ
գնահատում, ամփոփ տեղեկատվության կազմում և
առաջարկությունների մշակում
սեպտեմբերի
3) բակային սպորտի զարգացման հայեցակարգի
նախագծի մշակում և շահագրգիռ մարմինների քննարկ3-րդ տասնօրյակ
մանը ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում
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4) «Բակային սպորտի զարգացման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում
ՀՀ կառավարություն՝ քննարկման
5) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
մարզական բակ» հանրապետական ստուգատեսի
աշխատանքների համակարգում՝
• ստուգատեսի կանոնակարգի մշակում ու ՀՀ սպորտի
և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
հաստատում,
• ստուգատեսին մասնակցության չափորոշիչների
մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարի հրամանով հաստատում,
• ստուգատեսի անցկացմանը մեթոդական և կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում,
արդյունքների ամփոփում
87. Ֆիզիկական կուլտուրայի
1) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
միջոցով նախադպրոցական տարիքի նախադպրոցական հիմնարկ» 2017 թվականի մրցույթի
երեխաների շրջանում առողջ ապրե- կանոնակարգի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի
լակերպի սերմանում և տարածում
երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
2) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
նախադպրոցական հիմնարկ» 2017 թվականի մրցույթի
մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և
հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի
նախարարի հրամանով
3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն
նախադպրոցական հիմնարկ» մրցույթի անցկացում
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4
հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդված
ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի
մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն
կարգադրություն
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4) նախադպրոցական հիմնարկներում ֆիզկուլտուրայի,
առողջարարական և զանգվածային մարզական աշխատանքների ակտիվացում, նախադպրոցական հիմնարկների ավագ տարիքի երեխաների համար տարբեր
մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

1) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների
խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի
մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով

փետրվարի 1-ին
տասնօրյակ

2) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների
խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական
հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում՝
ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի
հրամանով
3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների
խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական
հաստատություն» մրցույթի անցկացում
4) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած
դպրոցահասակ երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրաժեշտ քայլերի և նախապայմանների
ապահովում, նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի
բարելավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն
89. Հայաստանի Հանրապետությու- 1) Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքանում սիրիահայերի և իրաքահայերի հայերի խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների
ինտեգրման գործընթացի
համակարգում
արագացում
2) սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող
միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի
կազմակերպում

փետրվարի 1-ին
տասնօրյակ

88. Սոցիալապես անապահով և
առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաների
շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի
դերի կարևորում և տարածում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
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5

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդված
ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի
մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն
կարգադրություն

մարտ, ապրիլի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ
բաժնի «Սփյուռք» գլխի
2-րդ կետ
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3) սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների
լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացում
4) սիրիահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման
նպատակով աջակցության տրամադրում
5) սիրիահայերի զբաղվածության խնդրի լուծման
նպատակով աջակցության տրամադրում, մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում
6) աջակցության տրամադրում սիրիահայ սովորողների
ուսման վարձավճարների փոխհատուցման հարցում

7) սիրիահայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն
աջակցություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում
և միջազգային համահայկական, բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող միջոցներով
8) սիրիահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կառույցների առնվազն 3 միջոցառմանն աջակցության
տրամադրում
9) աջակցության տրամադրում Հայաստանում գործող
սփյուռքահայերի հասարակական միավորումների
գործունեությանը
10) սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում,
սոցիալական գովազդների, հեռուստառադիոհաղորդումների, կրթական, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով
ինտեգրման գործընթացի արդյունավետության
բարձրացում
90. Հայապահպանության համար 1) ԱՄՆ-ի արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա
և ուծացման դեմ պայքարում
և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում՝
սփյուռքի երիտասարդության
տեղում
շրջանում հայոց լեզվի իմացության 2) Երևանում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների՝
մակարդակի բարձրացում
թվով 30 ուսուցիչների և կրթական գործի պատասխանա-
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4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

5
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34
արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման
հավելվածի 56-րդ կետի «ժ»
ենթակետ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
հունվարի3-րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ
բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ և 4-րդ
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տուների վերապատրաստման դասընթաց՝ 4 շաբաթ
տևողությամբ
3) առնվազն 100 սփյուռքահայ երիտասարդի համար
Երևանում հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում՝
4 շաբաթ տևողությամբ
4) առնվազն 30 երիտասարդ առաջնորդների համար
ամառային դասընթացի կազմակերպում՝ 2 շաբաթ
տևողությամբ
5) 13-18 տարեկան մինչև 1000 սփյուռքահայ երիտասարդների երկշաբաթյա ճանաչողական այցելություն
Հայաստան՝ «Արի տուն» ծրագրով
6) սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին
ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի,
այդ թվում՝ էլեկտրոնային դասագրքերի տրամադրում
(50 000 կտոր)
7) հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի (արևելահայերեն և
արևմտահայերեն) հեռուստադասերի կազմակերպում
և հեռարձակում սփյուռքում (առնվազն 36 հաղորդում)
8) աջակցություն համայնքներում նոր՝ մեկօրյա դպրոցների ստեղծմանը (դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ
նյութերի տրամադրում, ուսուցիչների վերապատրաստում)
9) աջակցություն ՀԲԸՄ-ի վիրտուալ քոլեջի ունկնդիրների
թվի ավելացմանը` տարածաշրջաններում հայոց լեզվի,
հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ
գիտելիքների առավել տարածման նպատակով, աջակցություն ունկնդիրների խմբերի ձևավորմանը Ռուսաստանի
Դաշնությունում
10) աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝
մայրենիի ուսուցման համացանցային հեռավար
ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը համայնքներում տարածելու միջոցով

4

5
կետեր

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34
արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե» ենթակետ
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11) սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում հայոց
լեզվի ուսուցմանն օժանդակելու նպատակով մրցանակաբաշխությունների, օլիմպիադաների և շարադրությունների, երիտասարդ ուսուցիչների «Մայրենիի պաշտպան» անվանակարգով մրցույթների կազմակերպում՝
Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի
հայերի միության հետ համատեղ
91. Հայաստանի Հանրապետու1) ՀՀ-ում գործող սփյուռքահայ գործարարների
թյան ներդրումային ծրագրերին
տվյալների շտեմարանի ստեղծում
սփյուռքահայերի մասնակցության 2) աջակցություն մեկ պատուհանի սկզբունքով գործող
ապահովման գործուն մեխանիզմ- կառույցի գործունեությանը՝ սփյուռքահայ հնարավոր
ների ներդրում
ներդրողների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ
3) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարության կողմից համակարգվող բիզնես
ծրագրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում
սփյուռքահայ ներդրողներին
4) զբոսաշրջության զարգացման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ Հայկական առևտրային ցանցի 5-րդ
ժողովին և 3-րդ բիզնես ֆորումին սփյուռքահայ գործարարների և ներդրողների լայն մասնակցության ապահովում
5) սփյուռքահայերի կողմից նոր ստեղծված ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքի պարբերական
մշտադիտարկում և ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանն
աջակցություն շահագրգիռ պետական կառավարման
մարմինների հետ
6) բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով
սփյուռքի համայնքներում աշխատանքային խմբերի ստեղծում
7) տարածաշրջաններում ՀՀ տնտեսության մեջ
սփյուռքահայերի ներդրումների լավագույն փորձի
ներկայացում
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4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի
«Սփյուռք» գլխի 1-ին կետ

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34
հունիսի 3-րդ
արձանագրության 29-րդ կետով
տասնօրյակ
(շարունակական) հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի
հոկտեմբերի 3-րդ 126-րդ, 128-րդ, 130-րդ կետեր
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
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8) աջակցություն հայկական սփյուռքի ներուժի
ներգրավման ընդլայնմանը՝ հյուրանոցային և տուրիզմի
ոլորտում
9) համայնքային, համահայկական, հոգևոր կառույցների,
կրթամշակութային, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ տանել աշխատանքներ՝ զբոսաշրջության
տարբեր ուղղություններով (ճանաչողական, էթնո, էկո,
էքստրիմ տուրիզմ և այլն) ծրագրերի փաթեթներն ու
տեղեկատվությունը տեղերում տարածելու և գովազդելու
ուղղությամբ
10) ներդրումների «հաջողակ» պատմությունների մասին
ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների նկարահանում ու
հեռարձակում արբանյակային հեռուստակայաններով
92. Հայոց ցեղասպանության
1) «Հրանտ Դինք. 10 տարի անց» խորագրով կլոր
միջազգային ճանաչմանը և դատա- սեղան-քննարկման անցկացում
պարտմանն ուղղված քաղաքակա- 2) «Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորնության շրջանակներում սփյուռքաօրյա դրսևորումները և դրանց հետևանքները» գրքի
հայ երիտասարդության շրջանում հրատարակություն (200 օրինակ)
պատմական հիշողության
3) «Ցեղասպանության արտացոլումը պոլսահայ նորագույն
ամրապնդմանն աջակցություն
գրականության մեջ» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ)
4) Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող իրավական
թղթածրարի կազմման աշխատանքներին աջակցություն

4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
5) «Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
մամուլի էջերում» (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի
նյութերի ժողովածու) երկհատոր աշխատության հրատարակություն (250 օրինակ)
6) ցեղասպանությունը վերապրածների, իրավահաջորդ
դեկտեմբերի 3-րդ
սերունդների, ինչպես նաև նրանց նյութական, ֆինանտասնօրյակ
սական, մշակութային կորուստների մասին տվյալների (շարունակական)
բազայի ձևավորում
7) «Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիադեկտեմբերի 3-րդ
յում. 1915» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ)
տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34
արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի
45-րդ, 50-րդ, 118 և 119-րդ կետեր
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8) «Ցեղասպանության չորրորդ սերնդի հիմնախնդիրները» խորագրով համաժողովի անցկացում

93. «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի 1) շարժման մասին տեղեկատվության տարածում և
համար» շարժման ձևավորում և
քարոզում սփյուռքում
զարգացում
2) առաջարկել Համահայկական աշխարհագրական
ասոցիացիային իր «Սփյուռքի ժամ» և «Արմնյուզ» ՀԸ-ի
«Աշխարհասփյուռ» հաղորդումներում բացել առանձին
էջ՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» խորագրով
և ներկայացնել սփյուռքահայ աջակիցներին
3) «Արցախի հոգևոր գանձերը» գրքի ձեռքբերում և տրամադրում հայկական խոշոր համայնքային կառույցներին

4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
4) սփյուռքի խմբերի և անհատ կատարողների մասնակ- դեկտեմբերի 3-րդ
ցությամբ մշակութային խմբերի ելույթների
տասնօրյակ
կազմակերպում Արցախում
(շարունակական)
5) ԼՂՀ-ում զբոսաշրջության, ներդրումների և անշարժ դեկտեմբերի 3-րդ
գույքի ձեռքբերման քարոզչություն
տասնօրյակ
(շարունակական)
6) հասարակական կազմակերպությունների հետ համադեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
տեղ սփյուռքահայ երիտասարդների այցելությունների
կազմակերպում ԼՂՀ՝ կամավորական աշխատանքներ (շարունակական)
իրականացնելու նպատակով (շինարարական, մանկավարժական և այլն)
7) տարածաշրջանների կրթամշակութային կենտրոնդեկտեմբերի 3-րդ
ներում և համայնքային կառույցներում մայիսի 9-ին
տասնօրյակ
կազմակերպել Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված (շարունակական)
միջոցառումներ
8) «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» ֆլեշ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
մոբերի կազմակերպում սփյուռքի խոշոր հայկական
համայնքներում՝ դպրոցների աշակերտների,
(շարունակական)
ուսանողների, երիտասարդների մասնակցությամբ
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ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի
N 34 արձանագրության 29-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
հավելվածի 45-րդ, 50-րդ, 102-րդ,
116-րդ կետեր և 120-րդ կետի «ա»
ենթակետ
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94. Սփյուռքում ըստ մասնագիտությունների համահայկական
ցանցերի ընդլայնում և մասնագիտական ներուժի օգտագործում՝
ՀՀ-ի և Արցախի տնտեսության
զարգացման համար

3
9) արցախյան օրերի անցկացում սփյուռքի
համայնքներում
10) նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային
պարբերականում ներկայացնել Արցախում ներդրումներ
իրականացնող սփյուռքահայ գործարարներին, նրանց
հաջողության պատմությունները, փորձը
11) նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային
պարբերականում մշտական անդրադարձ կատարել
Արցախի մշակութային կյանքին
1) սփյուռքի հայկական զանգվածային լրատվության
միջոցների և լրագրողների վերապատրաստում
2) Հայաստան-սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպում և անցկացում
3) աջակցություն սրտաբանների Եվրակովկասյան 6-րդ
համահայկական համաժողովի կազմակերպմանը
4) սփյուռքում երիտասարդական, կանանց, մշակութային,
մասնագիտական նոր միությունների ստեղծման խթանում
և նորաստեղծ կառույցներին աջակցության ցուցաբերում
5) մասնագիտական կարողություններն ու կապերը
հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով համահայկական
մասնագիտական ցանցերի ձևավորում և համատեղ
նախագծերի իրագործում, աջակցություն ավելի մեծ
թվով համայնքներում մասնագիտական ընկերակցությունների ստեղծման աշխատանքներին

6) աշխատանքներ լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության հետ, համակարգող մարմնի
աշխատանքների կազմակերպում
ՀՀ առողջապահության 95. Բժշկական օգնության և սպա- 1) սոցիալական փաթեթում ներառված բժշկական
նախարարություն
սարկման ոլորտում պետական
ծառայությունների գների վերանայում՝
պատվերի կազմակերպման մեխա- «մեծածախ գին» հասկացության սահմանում,
- բժշկական ծառայությունների գների համապատասնիզմների կատարելագործում
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4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

5

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 3-րդ
տանսնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հոկտեմբերի 3-րդ
տանսնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ
բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ
կետ

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի
N 34 արձանագրության 29-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
հավելվածի 120-րդ կետի «ա»
ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2008 թվադեկտեմբերի 3-րդ կանի սեպտեմբերի 11-ի N 1049-Ն
տասնօրյակ
որոշման հավելվածի 8-րդ կետի
(շարունակական) 10 և 13-րդ ենթակետեր
փետրվարի 2-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060 - Ա
որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ, 5-րդ
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96. Դեղերի շուկայում միջազգային
ստանդարտների, այդ թվում՝ պատշաճ արտադրական գործունեության
(GMP) ստանդարտների ներդրում
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խանեցում գործող շուկայական գներին,
- պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող
ծառայությունների գների իջեցում միջինում 15-20
տոկոսի չափով
2) ակտուարական հաշվարկների հիման վրա՝
- պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների քանակների և ըստ ծրագրերի դրանց բաշխման սկզբունքների որոշում,
- պետության կողմից երաշխավորված բժշկական ծառայությունների փաթեթների ձևավորում՝ ՀՀ պետական
բյուջեից հատկացվող միջոցներին համապատասխանեցման սկզբունքով
3) պետության կողմից երաշխավորված բժշկական
ծառայությունների պետական պատվերի կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի և ժամանակացույցի մշակում ու ներկայացում ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ
1) Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցությանն
ուղղված ծրագրի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ
առողջապահության նախարարի հրամանով

4

5
կետի «ա» ենթակետ

մարտի 2-րդ
տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

2) անդամակցության հայտի ներկայացում Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի
(PIC/S) քարտուղարությանը

փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

3) Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) պահանջների ապահովման
նպատակով ՀՀ-ում դեղերի պատշաճ արտադրական
գործունեության համապատասխանության գնահատման
գործընթացների իրականացում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060 - Ա
որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետ
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97. Օտարերկրյա առաջադեմ
փորձի հիման վրա կլինիկական
ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի տեղայնացում ու ներդրում

98. Էլեկտրոնային առողջապահության տեղեկատվական
համակարգի ներդրում

ՀՀ կրթության և գիտու- 99. Յուրաքանչյուր ուսումնական
թյան նախարարություն հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ
հաշվետվության հանրային
հասանելիության ապահովում

3
1) 40 մասնագիտություններով առնվազն 200
կլինիկական ուղեցույցների ընդունում

4
5
դեկտեմբերի 2-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060 - Ա
որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 6-րդ կետ

2) 10 մասնագիտություններով առնվազն 100
գործելակարգերի ընդունում

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1) պետական պատվեր իրականացնող բժշկական հաստատությունների համար բիզնես շտեմարանի ձևավորում, տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային առողջապահության տեղեկատվական համակարգում

հունվարի 2-րդ
տասնօրյակ

2) պետական պատվերի գործառույթների շրջանակներում
էլեկտրոնային առողջապահության միասնական առողջապահական ծրագրային համակարգի փորձարկում և
ներդրում
3) ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատություններում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական
առողջապահական ծրագրային համակարգի ներդրման
մեկնարկ
1) ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կայքէջերի ստեղծում
2) ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում տարեկան բյուջեի և ծախսերի
հաշվետվությունների հրապարակման ապահովում

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հոկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ
մարտի 2-րդ
տասնօրյակ

3) հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական
հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
տարբերակի քննարկում մանկավարժական խորհրդի,
ծնողական և աշակերտական խորհուրդների, ՀՈՒՀ-ի
կառավարման խորհրդի, քաղաքացիների և բոլոր
շահագրգիռ կողմերի հետ՝
- հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների կազմակերպում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060 - Ա
որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 5-րդ կետի
«բ» ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 1-ին ենթակետի «ա»
պարբերություն
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4) առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա բյուջեի նախագծի նախնական
տարբերակում փոփոխությունների կատարում
5) բյուջեի նախագծի քննարկում և հավանության
արժանացում կառավարման խորհրդի կողմից

100. Միջին բեռնվածության և
թերբեռնված դպրոցների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմի
մշակում

2017 թ.
ընթացքում
(պարբերաբար)
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

2) վերլուծել և սահմանել «միջին բեռնվածության
դպրոց» և «թերբեռնված դպրոց» հասկացությունները

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

3) ոսումնասիրել ՀՀ-ում գործող նմանատիպ դպրոցների
թիվը և պարզել` ինչպիսի խնդիրներ է առաջացնում
դպրոցի ուսումնական և ֆինանսական գործընթացում

ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ

1) աշխատանքային խմբի ձևավորում
2) դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման ներկա
իրավիճակի գնահատում

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

4) հանրային քննարկումներ

ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

6) դպրոցի զարգացման ծրագրի նախագծի հաստատում
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մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ
հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

3) դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման
մեթոդաբանության նախագծի մշակում

5) դպրոցի զարգացման ծրագրի նախագծի լրամշակում

5

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

6) ՀՀ հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների տարեկան ծախսերի հաշվետվության
նկատմամբ մշտադիտարկում
1) ուսումնասիրել գործող օրենսդրական դաշտը և
առկա պահին կատարված հետազոտությունները

4) մշակել ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ
101. Դպրոցի զարգացման ծրագրի
կազմման մեթոդաբանության
հաստատում և ներդնում

4
նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 3-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 1-ին ենթակետի «գ»
պարբերություն
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102. Նախակրթարանները 12-ամյա 1) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
կրթության համակարգում (1+11)
ներառելու արդյունավետության
2) 12-ամյա կրթության անցման արդյունքների
ուսումնասիրություն
վերլուծություն
3) կրթության որակի վրա նախակրթարանը 12-ամյա
կրթության համակարգում ներառելու հնարավոր
ազդեցության գնահատում
4) ոլորտի մասնագետների և շահագրգիռ կողմերի
կարծիքների ընդհանրացում, ուսումնասիրության
արդյունքների ամփոփում
103. Գյուղական համայնքներում
1) ինտերնետ հասանելիության կապի ապահովում՝
կրթության որակի և հեղինակության տեսադասերի հասանելիության նպատակով
բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի,
հայկական կրթական միջավայր (armedu.am) կայքի,
հանրակրթական առարկաների
ինչպես նաև այլ հարթակների միջոցով առցանց
ինքնուրույն սովորելու հնարավոդասընթացների, պարապմունքների, մրցույթների,
րության ընձեռում` տեսադասերի
սովորողներին հետաքրքրող հարցերի և առաջադրանքհասանելիությունն ապահովելու
ների քննարկումների, ֆորումների կազմակերպում
միջոցով
2) մենթոր դպրոցների համակարգի փորձարկում և
ներդրում՝ 100 գյուղական դպրոցների ընդգրկմամբ
104. Բնագիտական առարկաների
1) առկա տեսադասերի և այլ ռեսուրսների գույքագրում
և մաթեմատիկայի տեսադասերի
ապահովում՝ առնվազն 7-8-րդ
2) էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման ուղեցույցի
դասարանների համար
մշակում և տրամադրում դպրոցներին

4
փետրվարի
2-րդ տասնօրյակ
փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ
մարտի 2-րդ
տասնօրյակ
ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

voroshumMK-285.2

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 1-ին ենթակետի «ե»
պարբերություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
փետրվարի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2016 թվատասնօրյակ
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի
ապրիլի
1-ին ենթակետի «զ» պարբերու3-րդ տասնօրյակ թյուն

3) 7-8-րդ դասարանների բնագիտական առարկաներին
փետրվարի
և մաթեմատիկային վերաբերող տեսանյութերի, էլեկտրո- 3-րդ տասնօրյակ
նային ռեսուրսների մշակում
4) Երևանի և ՀՀ մարզերի համապատասխան ստորաբաժանումներից տեղեկատվության հավաքագրում` ըստ
հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում
տեսադասերի անցկացման ժամանակացույցի

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 1-ին ենթակետի «դ»
պարբերություն
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105. Կրթական ծրագրերի վերանայում` համապատասխանեցնելով
արդի պահանջներին` ներառելով
ձեռնարկատիրության և
ֆինանսական կրթության տարրեր

3
5) ամենամսյա մոնիթորինգի կազմակերպում
1) մասնագիտական խմբերի ձևավորում, որոնք անմիջականորեն կապված են կրթական տարբեր մակարդակների
մեթոդաբանության, պետական չափորոշիչների և
ծրագրերի մշակման հետ, պարտադիր և վերջնական
արդյունքների, առաջարկությունների նորամուծությունների
և ներառական ծրագրերի ներմուծում

հունվարի 2-րդ
տասնօրյակ

2) յուրաքանչյուր ծրագրի համար առարկայական
մասնագետների խմբի ձևավորում

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

3) ներկայացված նյութերի քննարկում և գնահատում

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

4) արդյունքների ամփոփում և շտկումների ներառում
ծրագրերի նախագծում

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

5) ֆինանսական կրթության ինտեգրման, ինչպես նաև
ավագ դպրոցում առնվազն մեկ նոր առարկայական
ծրագրի և չափորոշիչների մշակման մեկնարկ

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

6) ֆինանսական կրթության ներդրում տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում` «Ես և շրջակա աշխարհը»,
«Մաթեմատիկա», «Հանրահաշիվ», «Հասարակագիտություն» առարկաներում
106. Արարատյան բակալավրիատի
և կրթության գերազանցության
ազգային ծրագրի ներառմամբ
ազգային կրթակարգի վերջնական
ձևավորում

1) հանրակրթական դպրոցներում «Արարատյան
բակալավրիատ» ծրագրի մշակում և հաստատում
2) ազգային կրթակարգի մշակում` Արարատյան
բակալավրիատի ներառմամբ
3) կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի
հաստատում
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4
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի
1-ին ենթակետի «է» պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի նիստի N 47
արձանագրային որոշում

սեպտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
սեպտեմբերի
բաժնի 1-ին ենթակետի «ժ»
3-րդ տասնօրյակ
պարբերություն
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

53
1

2
3
107. Համընդհանուր ներառական 1) ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի հանրակրթական
կրթության ներդրում ՀՀ Լոռու և
դպրոցների և տարածքային մանկավարժահոգեՏավուշի մարզերում
բանական աջակցության կենտրոնների շուրջ 5600
մանկավարժական աշխատողի վերապատրաստում
2) ՀՀ Լոռու մարզի 3՝ Սպիտակի, Վանաձորի և Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոններից 158 սովորողի տեղափոխում հանրակրթական դպրոց, ՀՀ Լոռու և Տավուշի
մարզերի հանրակրթական դպրոցներում կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի
կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի
օգնականի հաստիքի ներդրում

4
5
դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային որոշման հավելվածի
7-րդ և 11-րդ կետեր
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

108. Իննամյա կրթությունից
անցում 12-ամյա պարտադիր
կրթության` ներառյալ
մասնագիտական

1) նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում ընդունելության գործընթացի
իրավական դաշտի կանոնակարգում

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

109. Բարձրագույն կրթության
ֆինանսավորման համակարգի
բարեփոխման նպատակով
անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման
օրենսդրական նախադրյալների
ստեղծում և բարձրագույն
կրթության ֆինանսական նոր
մեխանիզմների մշակում

1) բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման և
գործառնության միջազգային ու տեղական փորձի
ուսումնասիրում (զեկույցի պատրաստում)

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ
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«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի
18-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 2.4.3-րդ կետ

2) բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման
իրավական հիմքերի և բուհերի հնարավորությունների
ուսումնասիրում (զեկույց)

փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

3) բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառնության
սկզբունքների մշակում և ուղղակի շահառուների
(բուհեր, բանկեր) հետ քննարկում (տեղեկանք)

ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 3-րդ ենթակետի «ա»
պարբերություն

54
1

2

3
4) ուսանողների ֆինանսական աջակցության
մոդելների ուսումնասիրություն (զեկույց)

4
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

5) ուսանողների ֆինանսական աջակցության
տրամադրման նոր սկզբունքների մշակում (տեղեկանք)

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

110. Բուհ-գիտահետազոտական
1) ցանցային համալսարանների մոդելների
կազմակերպություն համագորուսումնասիրություն (զեկույցի պատրաստում)
ծակցության ապահովման հնգամյա
գործընթացի սկիզբ
2) ցանցային համալսարանների ստեղծման տեղական
մոդելների մշակում (տեղեկանքի պատրաստում)
3) ելնելով մոդելի առանձնահատկությունից՝ աշխատանքային խմբերի ձևավորում՝ ներառելով համապատասխան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին
(տեղեկանքի պատրաստում)
111. Դպրոցահասակ երեխաներին 1) ՀՀ Տավուշի մարզում հանրակրթական դպրոցների
կայուն սննդով ապահովման
տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատհամակարգի ընդլայնում
րաստման խմբերի (նախակրթարանների) 6157 աշակերտի
սննդով ապահովման գործընթացի համակարգում

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

4) ՀՀ Տավուշի մարզի 75 դպրոց անհրաժեշտ խոհանոցային սարքավորումներով և ճաշարանային գույքով
ապահովելու գործընթացի համակարգում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 3-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն

դեկտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2013 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33
արձանագրային որոշման N 1
հավելվածի 21-րդ կետ

2) դպրոցական սնունդ ծրագրում ընդգրկված 400
մասնագետի վերապատրաստում
3) ՀՀ Տավուշի մարզի 25 դպրոցի ենթակառուցվածքների
(խոհանոց, ճաշարան) կարգավորման աշխատանքների
համակարգում

5

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ
բաժնի 1-ին ենթակետի «ը»
պարբերություն
2011 թվականի հունիսի 8-ին ՀՀ
կառավարության և ՄԱԿ-ի պարենի
համաշխարհային ծրագրի միջև
ստորագրված Հայաստանում
կայուն դպրոցական սնունդ
զարգացման ծրագրի գործողությունների պլան
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ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

2
3
4
112. Մշակութային արտադրանքի և 1) միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգի նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
ծառայությունների խթանում՝
ներդրում
ժամանակակից տեղեկատվական
2) թանգարաններում հուշանվերային նոր արտադրանքի
դեկտեմբերի
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
ստեղծում
2-րդ տասնօրյակ
3) թանգարաններում վիրտուալ տեղեկատվական
դեկտեմբերի
համակարգերի ստեղծում՝ տարբեր տարիքային խմբերի
2-րդ տասնօրյակ
համար, նոր մոտեցումներով
4) ցուցադրական հարթակների ստեղծում
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
5) գրադարաններում մտավոր ժամանցի նոր
դեկտեմբերի
ծառայությունների ներդնում
2-րդ տասնօրյակ
113. Հանրության շրջանում հայրե1) թատերահամերգային նախագծերի իրականացում
դեկտեմբերի
նասիրական ոգու բարձրացմանն
2-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)
ուղղված ստեղծագործական
ծրագրերի իրականացում
2) ՀՀ զինված ուժերի զորամասերում կինոցուցադրությունդեկտեմբերի
ների, համերգային ծրագրերի իրականացում, մշակույթի
2-րդ տասնօրյակ
անվանի գործիչների մասնակցությամբ հանդիպումների
(շարունակական)
կազմակերպում
3) ՀՀ մարզերի սահմանամերձ համայնքների երեխադեկտեմբերի
ների համար գիտաճանաչողական ուղևորությունների 2-րդ տասնօրյակ
կազմակերպում և նպատակային ծրագրերի իրականացում (շարունակական)
114. Մշակութային ժառանգության
1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի
նոյեմբերի 1-ին
ոլորտում տնտեսական բաղադրիչի հանրահռչակման փառատոների կազմակերպում
տասնօրյակ
մեծացում
2) հնագիտական վայրերի ամրակայման, թանգարանոյեմբերի 3-րդ
նացման աշխատանքների մեկնարկ
տասնօրյակ
3) հնագիտական արգելոց թանգարանի նոր՝ մշտական
դեկտեմբերի
ցուցադրության ձևավորում
1-ին տասնօրյակ
4) հյուսիս-հարավ զբոսաշրջային երթուղում ընդգրկված
դեկտեմբերի
հուշարձանների կատալոգի հրատարակում
2-րդ տասնօրյակ
5) անվանի արվեստագետների վերանորոգված տունդեկտեմբերի
թանգարանների վերաբացում` նոր մշտական
2-րդ տասնօրյակ
ցուցադրություններով
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Մշակույթ»
բաժնի 1-ին, 4-րդ (բ), 5-րդ (ա)
կետեր

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Մշակույթ»
բաժնի 4-րդ (ա) և 5-րդ (դ) կետեր

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Մշակույթ»
բաժնի 1-ին, 3-րդ (գ) կետեր
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6) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության
դեկտեմբերի
ցանկում ընդգրկված հուշարձանների վերաբերյալ
2-րդ տասնօրյակ
բուկլետների տպագրում
7) դեպի պատմամշակութային հուշարձաններ տանող
դեկտեմբերի
քարտեզի հրատարակում
2-րդ տասնօրյակ
փետրվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվաՀՀ աշխատանքի և
115. Զբաղվածության կարգավոր1) ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր
1-ին տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
սոցիալական հարցերի ման պետական ծրագրերի հասցեա- մոտեցումների և մեթոդաբանության ներդրում, որը
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
նախարարություն
կանության և կառավարման արդյու- գործնականում լիարժեք հնարավորություն կստեղծի
զբաղվածության պետական աջակցությամբ՝ նպաստ«Սոցիալական քաղաքականունավետության բարձրացում, այդ
թվում՝ սոցիալ-ժողովրդագրական առու ընտանիքի աշխատունակ անդամի զբաղվածություն» բաժնի 1-ին ենթակետ
թյան (ինքնազբաղվածության) ապահովման համար
ուղղվածություն ունեցող պետական կարգավորման նոր մոտե2) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ
փետրվարի 3-րդ
ցումների ներդրում
կառավարության աշխատակազմ
տասնօրյակ
3) կայուն զբաղվածություն ապահովող պետական
մարտի
ծրագրեր գործատուների շահագրգիռ ներգրավվածու1-ին տասնօրյակ
թյունը խթանելու նպատակով գործատուներին միանվագ
փոխհատուցման տրամադրման նոր մոտեցումների,
հնարավորությունների և ընթացակարգի սահմանում և
գործարկում
4) զբաղվածության պետական ծրագրերի
հուլիսի 2-րդ
իրականացման գործընթացներն ամբողջությամբ
տասնօրյակ
էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու համար
անհրաժեշտ տեղեկատվական հիմքերի ապահովում՝
տեղեկատվական անհրաժեշտ լուծումների մշակում
5) մշակված լուծումների փորձարկում
օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ
6) փորձարկված լուծումների գործարկում
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
7) հանրային և համակարգված իրազեկում գործադեկտեմբերի
տուների ու աշխատանք փնտրողների շրջանում
1-ին տասնօրյակ
1) կամավորական գործունեության և կամավոր աշխափետրվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա116. Կամավոր աշխատանքի
տանք կատարելու հետ կապված հարաբերությունների 3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
բազմոլորտ ներդրում
նոր կարգավորումների հայեցակարգային հիմքերի
(պարբերաբար)
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117. Աշխատավարձի և սոցիալաշխատանքային նվազագույն
երաշխիքների համակարգի արմատական վերանայում` ներդրումային
միջավայրի ու կայուն զբաղվածության պայմանների բարելավման
նպատակով
118. ՔԿԱԳ-ի մարմինների հետ
ծննդյան ակտերի և ծնողական
իրավունքներից զրկելու (վերականգնելու) վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության
համակարգի մշակում և ներդրում

3
լայն իրազեկում և քննարկումներ շահագրգիռ բոլոր
կողմերի հետ
2) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
1) առկա վիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն և
գնահատում
2) շահագրգիռ քննարկումների անցկացում
3) առաջարկությունների իրացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում
1) ՔԿԱԳ-ի մարմիններից ստացվող տեղեկատվության
կազմի և բովանդակության, տեղեկատվությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը
տրամադրելու ընթացակարգերի նկարագրություն

2) ՔԿԱԳ-ի մարմինների կողմից ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությանը տեղեկատվություն տրամադրելու համար իրավական
հիմքերի մշակում
3) համապատասխան ծրագրային գործիքի մշակում
(տեղեկատվական համակարգերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում) և փորձնական կիրարկում
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հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

5
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 8-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
մարտի 3-րդ
«Սոցիալական քաղաքականուտասնօրյակ
սեպտեմբերի 3-րդ թյուն» բաժնի 8-րդ ենթակետ
տասնօրյակ
փետրվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.1-ին կետի
«Էլեկտրոնային կառավարման
հուլիսի 3-րդ
համակարգի զարգացում» բաժնի
տասնօրյակ
1-ին ենթակետ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
1) սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիննոյեմբերի
ՀՀ կառավարության 2016 թվաների (այսուհետ` ՍԱՏՄ) աշխատողների կողմից տնային
3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
այցելությունների կատարման, ընտանիքի սոցիալական
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականուկարիքների գնահատման կարողությունների հզորացում
թյուն» բաժնի 4-րդ ենթակետ
2) աշխատատեղում վերապատրաստումների, փաստացի
նոյեմբերի
դեպքերի քննարկումների կազմակերպում` ներառելով 3-րդ տասնօրյակ
«Սոցիալական աջակցության
աջակցող ցանցի մասնակիցներին
մասին» ՀՀ օրենքի 22, 33-րդ,
3) ՀՀ մարզպետարաների (Երևանի քաղաքապետարանի)
նոյեմբերի
կողմից ՍԱՏՄ-ի հետ համատեղ տվյալ տարածաշրջա- 3-րդ տասնօրյակ 35-րդ, 36-րդ հոդվածներ

4) համակարգի գործարկում

119. Գնահատված սոցիալական
կարիքի հիման վրա ծառայությունների տրամադրում

4
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նում առավել հաճախակի հանդիպող սոցիալական
խնդիրների վերհանում և քննարկում տարածքային
մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրով նախատեսված ֆորումների
ընթացքում
4) գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան ռեսուրսների հայթայթում և սոցիալական
ծառայությունների տրամադրում` ներառելով միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության համագործակցող կողմերին, հասարակական կազմակերպություններին, կամավորներին, ինչպես նաև մասնավոր
հատվածի այլ ներկայացուցիչների
5) ազգային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում ձևավորված համակարգող խորհրդի նիստում տարածքային
մակարդակում կնքված սոցիալական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքների քննարկում (կիսամյակային
պարբերականությամբ), խնդիրների վերհանում,
հնարավոր լուծումներ տալը
120. Բժշկասոցիալական փորձա1) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ
քննության գործընթացի արմատա- կառավարության աշխատակազմ
կան փոփոխություններ և հաշմանդամության սահմանման նոր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների
միջազգային դասակարգման
սկզբունքների վրա հիմնված մոդելի
ներդրման համար նախադրյալների
ստեղծում
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4

5

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 6-րդ ենթակետի
«բ» պարբերություն

59
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2

3
2) բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի
արմատական փոփոխությունների իրագործմանն
ուղղված աշխատանքների իրականացում`
ա. նոր համակարգի ձևավորում,
բ. հաշմանդամության սահմանման հստակ` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների մշակում,
գ. մասնագետներին ներկայացվող պահանջների և
վարձատրության վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացում,
դ. մասնագետների վերապատրաստումների
կազմակերպում

4
մարտի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի
3) Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպու3-րդ
տասնօրյակ
թյան ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման
(ԱՀԿ ՖՄԴ) սկզբունքների հիման վրա հաշմանդամության գնահատման գործիքակազմի ձևավորում`
մոդելի փորձնական կիրառման համար ձևաթղթերի,
մեթոդաբանության հաստատում
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4) հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող
սոցիալական ծառայությունների քարտեզագրման
արդյունքների ամփոփում և անհրաժեշտ ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

մարտի
3-րդ տասնօրյակ

5) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի հիման վրա հաշմանդամության սահմանման փորձնական կիրառման մեկնարկ, բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում` անձին, գնահատված կարիքին համապատասխան, ուղղորդում՝
վերականգնողական, մասնավորապես, բժշկական
ծառայություններ ստանալու համար
6) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի փորձնական կիրառման ընթացիկ
արդյունքների վերլուծություն և մոդելի հիմնական
ներդրման համար առաջարկությունների ներկայացում

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
(պարբերաբար)

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

60
1

2

121. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (երեխաների խնամքի
գիշերօթիկ հաստատություն)
վերակազմակերպում երեխայի և
ընտանիքի աջակցության
կենտրոնների

122. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մասնագիտացված մանկատներ) ծառայությունների դասակարգում
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7) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի սկզբունքների և հաշմանդամության
գնահատման նոր մոդելի վերաբերյալ գիտելիքահեն
գործընթացի իրականացում`
ՀՀ առողջապահության, ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունների և այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ սեմինարների, կլոր սեղանների, հանդիպումների կազմակերպում, մոդելի փորձնական կիրառման
գործընթացում ներգրավված մասնագետների վերապատրաստում, իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության իրազեկում
1) նախարարության համակարգի` երեխաների խնամքի
գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների գնահատում
2) ըստ գնահատված կարիքների` երեխայի և ընտանիքի
աջակցության կենտրոնների ստեղծման պլան-ժամանակացույցի մշակում, հաստատում և իրականացում
3) բնակչության սոցիալական պաշտպանության 6
հաստատության (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ
հաստատություն) վերակազմակերպմանն ուղղված
իրավական ակտերի մշակում, հաստատում
4) վերակազմակերպվող հաստատությունների
աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների իրականացում
1) նախարարության համակարգի մասնագիտացված
մանկատներում խնամվող երեխաների կարիքների
դասակարգում՝ ըստ առողջական վիճակի և խնամքի
ցուցանիշների
2) ըստ գնահատված կարիքների` չափորոշիչների
մշակում՝ խնամքի տարանջատման նպատակով
3) հաստատություններում տրամադրվող ծառայություններին համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացում

4
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
(պարբերաբար)

5

մարտի
ՀՀ կառվարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականումայիսի
2-րդ տասնօրյակ թյուն» բաժնի 5-րդ ենթակետ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
(պարբերաբար)
մարտի
ՀՀ կառվարության 2016 թվա3-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 5-րդ ենթակետ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

61
1

2

123. Ծերացման հետևանքներից
բխող հիմնախնդիրների լուծման և
տարեցների սոցիալական պաշտպանության այլընտրանքային ծառայությունների նոր մոդելների
ներդրման համար նախադրյալների
ստեղծում
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3
4) հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների
իրականացում

4
դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

1) իրավական հիմքի ապահովում՝ ծերացման հետևանքմարտի
ների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական
2-րդ տասնօրյակ
պաշտպանության ռազմավարության ու դրա իրականացման 2017-2021 թթ. միջոցառումների ծրագրի մշակում
և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
2) «Ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի
ապրիլի
իրականացումն ապահովելու նպատակով միջգերա2-րդ տասնօրյակ
տեսչական հանձնաժողովի ստեղծման մասին» ՀՀ
վարչապետի որոշման նախագծի մշակում
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված միջոցամայիսի 3-րդ
ռումների ծրագրի՝ 2017 թվականի համար նախատեստասնօրյակ
ված միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես՝
3) ակտիվ ծերացումն ապահովող այլընտրանքային
ծառայությունների նոր մոդելների (ծրագրերի) մշակում
4) մշակված մոդելների քննարկում տարեցների սոցիահունիսի 2-րդ
լական պաշտպանության ցանցում՝ ակնկալելով ցանցի
տասնօրյակ
անդամների մասնագիտական ներուժը և ռեսուրսները՝
նշված ծրագրերը համատեղ իրականացնելու համար
5) տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
նոյեմբերի 2-րդ
որոշ ծրագրեր և ծառայություններ մրցակցային սկզբունտասնօրյակ
քով պատվիրակման միջոցով իրականացնելու համար
անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովում (մրցույթի
անցկացման կարգի և պայմանների, անհրաժեշտ
ձևերի հաստատում)
6) ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի իրանոյեմբերի 3-րդ
կանացման և ընթացիկ աշխատանքների իրազեկման
տասնօրյակ
նպատակով բնակչությանը ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատվության տրամադրում

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Սոցիալական քաղաքականության» բաժնի
1-ին ենթակետ
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124. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող
ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկման և
գնահատման (ՄԳ) համակարգի
ամբողջական ներդրման համար
նախադրյալների ստեղծում

125. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միասնական տեղեկատվական համակարգի
(«Էլեկտրոնային սոցիալական
ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգ) ներդրում
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սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող
թվով 41 ծրագրի՝
1) ՄԳ-ի գործընթացում մշակված քանակական և
որակական ցուցանիշներին համապատասխան
տվյալների հավաքագրում
2) հավաքագրված տվյալների վերլուծություն,
ծրագրերի գնահատում
3) ՄԳ-ի ամփոփ հաշվետվությունների կազմում,
առաջարկությունների ներկայացում
4) ՄԳ-ի արդյունքների հրապարակում
5) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող մնացած 41 ծրագրի՝ ՄԳ-ի իրականացման
գործիքակազմի մշակում
6) ՄԳ-ի էլեկտրոնային համակարգի ներդրման
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
1) ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հատկացրած դրամաշնորհի շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքում
«Այ-Բի-Էմ» ընկերության հետ և համապատասխան
ուսումնասիրության (վերլուծության) իրականացում
2) «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգի կառուցվածքային-գործառութային մոդելի նկարագրություն, ներառյալ՝ տեղեկատվական համակարգի միջոցով ծառայությունների մատուցման բիզնես-գործընթացների նկարագրությունը (հաշվի
առնելով «Այ-Բի-Էմ» ընկերության կողմից կատարված
ուսումնասիրությունների արդյունքները)
3) «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ»
տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, ներառյալ՝ անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ցանկն ու նվազագույն պարամետրերը, ծրագրային միջոցների ցանկը, դրանց արժեք-
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ՀՀ կառավարության 2016 թվաօգոստոսի
կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
3-րդ տասնօրյակ որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 7-րդ ենթակետ
հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
հունվարի
ՀՀ կառավարության 2016 թվա2-րդ տասնօրյակ կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.1-ին կետի
«Էլեկտրոնային կառավարման
համակարգի զարգացում» բաժնի
հուլիսի
3-րդ տասնօրյակ 1-ին ենթակետ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
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1

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

2

126. Դատական գործընթացներում
էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման համակարգի զարգացում

127. Դատական ակտերի
հարկադիր կատարման
գործընթացի բարելավում
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ները, համակարգի շահագործման և սպասարկման
ծախսերը կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կտրվածքով և այլն
1) ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ուսումնասիրում և,
անհրաժեշտության դեպքում, իրավական ակտերի
նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարում՝
ապահովելու համար դատական գործընթացներում
էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների
մատուցման իրավական հիմքերը
2) էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու և
էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու համար
էլեկտրոնային ծրագրային ապահովման ներդրում,
որը հնարավորություն կտա՝
ա. էլեկտրոնային եղանակով դատարան ներկայացնել
հայցադիմումներ, դիմումներ, գրավոր ապացույցներ,
միջնորդություններ,
բ. առցանց եղանակով ծանոթանալ դատական
գործի նյութերին և ստանալ դրանց պատճենները,
գ. առցանց եղանակով հետևել դատական
նիստերին և մասնակցել դատավարությանը
1) հարկադիր կատարման համակարգում կոռուպցիոն
ռիսկերի վերհանում և դրանց վերացմանն ուղղված
բարեփոխումների իրականացում, մասնավորապես,
համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում հարկադիր և հարկադիր էլեկտրոնային
աճուրդների կազմակերպման հարցում հարկադիր
կատարողի հայեցողական լիազորությունների (աճուրդի
ենթակա գույքի հերթականության որոշում, գույքի
գնահատում, աճուրդի իրականացման ժամկետների
որոշում) վերաբերյալ
2) համապատասխան ուսումնասիրությունների
արդյունքում անհրաժեշտ իրավական ակտերի
նախագծերի մշակում
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նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Մարդու
իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար»
բաժնի «Մարդու իրավունքներ և
արդարադատություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի «գ» ենթակետ

64
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128. Քրեակատարողական
հիմնարկներում կալանավորված
անձանց և դատապարտյալների
պահման պայմանների
բարելավում

129. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական
հիմնարկներում բժշկական
ծառայությունների արդիականացում (շարունակական)

130. Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի պետական
ծառայության գործառույթների
ամբողջական կիրառման
ապահովում
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1) քրեակատարողական հիմնարկներում էներգախնամարտի 3-րդ
յողության ծրագրի իրականացում և նոր էներգետիկ
տասնօրյակ
կայանների գործարկում Արմավիր քրեակատարողական
հիմնարկում ու ևս 10 քրեակատարողական հիմնարկում
2) 11 քրեակատարողական հիմնարկում ջերմային և
ապրիլի 3-րդ
հիգիենիկ պայմանների ապահովում, մասնավորապես, 11
տասնօրյակ
քրեակատարողական հիմնարկում ջեռուցման ապահովում, հիմնարկում պահվող անձանց կենցաղային
տաք ջրի ապահովում՝ արևային ջրատաքացուցիչների
միջոցով, պատերի և ծածկի ջերմամեկուսացում,
գազատարների և կաթսայատների կառուցում ու
վերազինում, ներքին և արտաքին ջերմային ցանցերի
կառուցում, արտաքին լուսատուների փոխարինում
էներգաարդյունավետ լուսատուներով
1) քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերի
ապրիլի 2-րդ
նյութատեխնիկական պայմանների բարեփոխում,
տասնօրյակ
առողջության առաջնային պահպանման համար
անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ապահովում
(մասնավորապես, տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, ԷՍԳ,
օտտոսկոպ, օֆտալմոսկոպ, գլյուկոմետր, մանրէազերտիչ
լամպ, ՔԿԱ-ի գործքիների հավաքածու, վիրաբուժական
գործիքների հավաքածու, ատամնաբուժական
հավաքածու, մանրէազերտիչ, ավտոկլավ)
2) 11 քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական
հուլիսի 3-րդ
ամբողջ անձնակազմի վերապատրաստում
տասնօրյակ
3) քրեակատարողական ծառայությունում բժշկական օգոստոսի 2-րդ
ծառայողների անկախության երաշխիքների ստեղտասնօրյակ
ծում՝ մշակելով համապատասխան իրավական ակտ
1) պրոբացիայի շահառուի մասնագիտական վերահոկտեմբերի 3-րդ
պատրաստման համար կահավորված 3 սենյակի
տասնօրյակ
ստեղծում

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
ՀՀ կառավարության որոշման
հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
ՀՀ կառավարության որոշման
հավելվածի «Մարդու իրավունքներ,
արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն
որոշման հավելվածի 3-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին
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131. Իրավաբանական անձանց
պետական գրանցման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների բարելավում

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

132. Ռազմավարական զսպման
համակարգի զարգացում

3
4
2) պրոբացիայի պետական ծառայության կողմից իրանոյեմբեր 3-րդ
կանացվող էլեկտրոնային հսկողության համակարգի
տասնօրյակ
փորձարկում Վանաձորում և Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ընդ որում` յուրաքանչյուրում փորձարկվելու են էլեկտրոնային հսկողության 25-ական միջոցներ
3) պրոբացիայի ծառայողների առնվազն մեկ երրորդի դեկտեմբերի 2-րդ
վերապատրաստումների իրականացում
տասնօրյակ
1) հասարակական միավորումների, հիմնադրամների
նոյեմբերի 3-րդ
և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերտասնօրյակ
ակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման)
գրանցման վերաբերյալ նմուշային փաստաթղթերի
կազմում ու հրապարակում
2) հասարակական միավորումների, հիմնադրամների
և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման)
էլեկտրոնային դիմումների ընդունում և գրանցում
1) ՀՀ զինված ուժերի հարվածային և կրակային
խոցման հնարավորությունների ավելացում

2) հետախուզական հնարավորությունների ավելացմամբ վաղ հայտնաբերման համակարգի ընդլայնում
3) պետական և ռազմական կառավարման
համակարգի կատարելագործում
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5

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի
փետրվարի 17-ի ՆՀ-188-ՆՀԳ
հրամանագրի պահանջներ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի
«Պաշտպանություն» գլխի 1-ին,
2-րդ և 3-րդ կետեր
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ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

2

133. Կամավորական հրշեջ-փրկարարական հենակետերի հիմնում

134. Աղետների բժշկության
կրեդիտավորման ուսումնական
կենտրոնի հիմնում` առողջապահության բնագավառի ավագ և
միջին խմբի բուժաշխատողների
շարունակական մասնագիտական
զարգացման նպատակով
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3
4
4) միջազգային դաշնակցային, գործընկերային և իրա- դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
վապայմանագրային հարաբերությունների զարգացում,
պաշտպանության ոլորտի օրենսդրական ակտերի
վերանայում
սեպտեմբերի 1-ին
տասնօրյակում
ներկայացում ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ
1) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի և ՀՀ Սյունիքի
հունիսի 3-րդ
մարզի Գորհայքի համայնքներում հենակետերի
տասնօրյակ
ստեղծման նպատակով համապատասխան
տարածքների ու շենքերի տրամադրում
2) նշված հենակետերը և այնտեղ գործունեություն
սեպտեմբերի 3-րդ
իրականացնող կամավորական հրշեջ-փրկարարներին
տասնօրյակ
անհրաժեշտ տեխնիկայով, սարքավորումներով և
հանդերձանքով ապահովում (հաշվետվություն)
3) կամավորական հրշեջ-փրկարարների ներգրավում դեկտեմբերի 3-րդ
և ուսուցման կազմակերպում նշված հենակետերում՝
տասնօրյակ
ծառայություն իրականացնելու նպատակով
(հաշվետվություն)
1) աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնահունիսի 3-րդ
կան կենտրոնի չափորոշիչների մշակում և հաստատում
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 42 նիստի
5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության և ՀՀ առողջապահության նախարարության ու
Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության
միջև 2016 թվականի ապրիլի 1-ին
կնքված «Բժշկական ստորաբաժանումներ» համաձայնագիր
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135. Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի զարգացում

3
4
2) ՀՀ ԱԻՆ-ի «Աղետների բժշկության կենտրոն»
դեկտեմբերի 3-րդ
ՊՈԱԿ-ի աղետների բժշկության կրեդիտավորման
տասնօրյակ
ուսումնական կենտրոնի ճանաչում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից` որպես աղետների
բժշկության կրեդիտավորվող շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացներ իրականացնելու թույլտվություն ունեցող կենտրոն
1) 10 համայնքի ուսումնասիրություն` ազդարարման
սարքավորումների տեղակայման դիրքի որոշման և
ազդարարման համակարգի ընտրության նպատակով
(հաշվետվություն)
2) աղետների վաղ ազդարարման համակարգերի
տեղադրում և շահագործում՝
ա. Երևանի փոքր կենտրոնում, ՀՀ Լոռու մարզի
Ստեփանավանի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի
քաղաքային համայնքներում,

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 1-ին
ենթակետ

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

բ. ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքում
և Հաղարծինի, Թեղուտի, Գոշի, Աղավնավանքի,
Խաչարձանի, Հովքի գյուղական համայնքներում

136. Համայնքներում աղետների
ռիսկի բացահայտման և գնահատման համակարգի փուլային
ներդրում
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3) ազդարարման համակարգերի մոնտաժում, կենտրոնական կառավարման համակարգում ներբեռնում,
թեստավորում, օպերատիվ հերթապահության
հանձնում (հաշվետվություն)

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

1) 10 համայնքի ընտրություն և համայնքների
խոցելիության ու կարողությունների բացահայտում և
գնահատում (հաշվետվություն)

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

2) աղետների ռիսկի բացահայտման և գնահատման
համակարգի ներդրում 10 համայնքում

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ
ենթակետի «ա» պարբերություն
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137. Սողանքային աղետի
կառավարման միասնական
համակարգի փորձնական
ներդրում

3
3) 10 համայնքում ներդրված համակարգի հիման վրա
համայնքներին սպառնացող աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորման մեխանիզմների կիրառման արդյունքների վերլուծություն
(հաշվետվություն)

4
սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

4) համայնքներում բացահայտված և գնահատված
աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում`
համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառելու
նպատակով

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1) 2 համայնքում մասնագիտական ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացում
(հաշվետվություն)

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

2) իրական ռեժիմում սողանքային մարմնի շարժի
մոնիթորինգի համակարգի ներդրում

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

3) ներդրված համակարգի փորձարկում` հորիզոնական
դրենաժների հորատումների եղանակով` ստորգետնյա
ջրերի հեռացման, լանջերի բեռնաթափման միջոցով
138. Ճգնաժամային կառավարման 1) միասնական թվային ռադիոկապի սարքավորումների`
ազգային կենտրոնում թվային
դիսպետչերական կետի, վերահաղորդակների, դրանց
կապի ամբողջական համակարգի տեղադրման վայրերի, ստացիոնար և շարժական,
ներդրում
դյուրակիր կայանների, ալեհավաքների, ռադիո
հաճախականությունների ուսումնասիրություն և
ընտրություն (հաշվետվություն)
2) թվային ռադիոկապի դիսպետչերական կետի
ստեղծում
3) վերահաղորդակների, ալեհավաքների, ստացիոնար և
շարժական կայանների տեղադրում և ՀՀ ԱԻՆ-ի
հեռահաղորդակցության ցանցին համակցում
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ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ
ենթակետի «բ» պարբերություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ
ենթակետի «գ» պարբերություն
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ՀՀ կառավարությանն 139. Համայնքային ոստիկանուառընթեր ՀՀ ոստիթյան գործունեության ընդլայնում
կանություն

3
1) համայնքային ոստիկանության 2 նոր հենակետի
(Երևան քաղաքի Նոր Նորք և Մալաթիա-Սեբաստիա
վարչական շրջաններում) ստեղծման նպատակով կապիտալ շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների,
կապիտալ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և կապիտալ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների
հայտարարում
2) շինարարական աշխատանքների իրականացում

140. ՀՀ մարզերում ճանապարհային ոստիկանության կողմից
տրանսպորտային միջոցների
հաշվառման, ինչպես նաև
վարորդական վկայականների
հատկացման ոլորտում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում

3) հենակետերի համար անհրաժեշտ գույքի և
տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում
4) համայնքային ոստիկանության ծառայողների
վերապատրաստում

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական
ստորաբաժանման նոր վարչական շենքի հիմքերի
կառուցում

5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման N 2 հավելվածի 1-ին կետ
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի
«Անվտանգություն և հասարակական կարգ» գլխի 9-րդ կետ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի և քննական ավտոդրոմի
կառուցման աշխատանքների իրականացում` առնվազն
կառուցման աշխատանքների ավարտին և վարչական
շենքի ներքին հարդարման փուլին հասնելու նպատակով
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4
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման N 2 հավելվածի 13-րդ կետ
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ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

2
141. Կենսաչափական տվյալներ
պարունակող անձնագրերի և
նույնականացման քարտերի
համակարգի ծրագրային ապահովումն ու սպասարկումն իրականացնելու համար համապատասխան ընկերության ընտրության գործընթացի իրականացում

142. ՀՀ Նախագահի կողմից ուրվագծած արտաքին քաղաքական ուղենիշների, տրված հանձնարարականների և ՀՀ կառավարության
ծրագրի կատարում

voroshumMK-285.2

3
1) կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի
և նույնականացման քարտերի մատակարարման,
կենսաչափական համակարգի ծրագրային և տեխնիկական սպասարկման ապահովման համար մրցույթի
հայտարարում, կազմակերպում ու անցկացում` հիմք
ընդունելով ՀՀ վարչապետի 2016 թ. սեպտեմբերի 30-ի
N 894-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական
աշխատանքային խմբի կողմից համապատասխան
համակարգերի հագեցվածության գնահատման,
դրանց հետագա վերազինման, արդիականացման և
(կամ) նոր համակարգերով փոխարինելու վերաբերյալ
առաջարկություններն ու ներկայացված տեխնիկական
առաջադրանքը

4
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

2) մրցույթի արդյունքների ամփոփում, կապալառու
կազմակերպության ընտրություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3) կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի
շահագործման աշխատանքներն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ նոր պայմանագրի կնքում ու
աշխատանքների մեկնարկ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է
արտաքին անվտանգության հետագա ամրապնդման,
զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին բարենպաստ
պայմանների ապահովման, համաշխարհային և տարածաշրջանային գործընթացներում առավել ընդգրկման,
բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման,
միջազգային կազմակերպություններում գործուն
մասնակցության ապահովման արտաքին քաղաքական
ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը նպատակաուղղելով`

5
«ՀՀ քաղաքացու անձնագրի
մասին» և «Նույնականացման
քարտերի մասին» ՀՀ օրենքներ

ՀՀ Նախագահի նախընտրական
ծրագրի 2-րդ (արտաքին հարաբերություններ և անվտանգություն)
և 3-րդ (մրցակցային, նորամուծական տնտեսություն) գլուխներ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060- Ա
որոշման հավելվածի 1.3-րդ կետ
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2

3
• ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը՝
միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և
նորմերի, մասնավորապես, ժողովրդների ինքնորոշման
իրավունքի հիման վրա
• արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական
բաղադրիչի ամրապնդմանը
• Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը,
դատապարտմանը և ցեղասպնության հանցագործության
կանխարգելմանը նպաստելուն
• Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության
և ռազմավարական հարաբերությունների առավել
խորացմանն ու ընդլայնմանը
• Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ
բարեկամական գործընկերության ամրապնդմանը
• Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանն ու ամրապնդմանը
• անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի հետ
բարիդրացիական և փոխշահավետ հարաբերությունների
խորացմանը
• հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց
նախապայմանների կարգավորմանը
• փոխշահավետ համագործակցության ուղղությամբ
իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ-ի մասնակից
պետությունների հետ հարաբերությունների խորացմանը
• Չինաստանի և Ասիայի այլ երկրների, Աֆրիկայի
պետությունների հետ համագործակցության
հարաբերությունների զարգացմանը
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• Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր
երկրների հետ փոխգործակցության շարունակմանը
• Ամերիկայի մայրցամաքի երկրների հետ
համագործակցության զարգացմանը
• Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում
համագործակցության ակտիվ մասնակցությանը
• ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության
շարունակական խորացմանը
• Եվրոպական միության հետ գործընկերության
ընդլայնմանը, համագործակցության իրավական նոր
շրջանակի ձևավորմանը
• ԱՊՀ-ի շրջանակներում համագործակցությանն
ակտիվ մասնակցությանը
• ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային
կազմակերպություններում առավել ակտիվ
ներգրավվածությանը և ՀՀ շահերի պաշտպանությանը
• Ֆրանկաֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը
ՀՀ ներգրավվածության խորացմանը
• ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակմանը, Անհատական գործընկերության գործողությունների
ծրագրի հետևողական իրականացմանը
• միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական ու
ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ
համագործակցության զարգացմանը
• Հայաuտանի տնտեսական կայուն զարգացման ապահովմանը, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը, զարգացմանն ու դիվերսիֆիկացմանը, հայրենական
արտադրանքի արտահանմանը, նոր շուկաների բացահայտմանը, արտաքին ներդրումների և դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների քանակի ավելացման խրախուuմանը
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• օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացիների
և իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի
պաշտպանությանը

4

5

• արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին, այդ թվում՝ սիրիահայերին աջակցության
ցուցաբերմանը
• օտարերկրյա պետություններում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը
• միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումներն առավել ընկալելի դարձնելուն,
բարենպաստ միջազգային հանրային կարծիքի ձևավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացմանը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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