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ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՄՈՏ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-ԻՆ  
ԺԱՄԸ 14:00-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ` ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ  

ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

 
քաղ. Երևան                                                                  
Մասնակցում էին` 
  
Խորհրդի անդամներ` 
 

 

Տ. Դավթյան 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար 

Վ. Գաբրիելյան 

 

ՀՀ ֆինանսների նախարար 

Մ. Վարդանյան ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար 
 

Հ. Թովմասյան ՀՀ արդարադատության նախարար 
 

Ն. Երիցյան ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ 
 

Ա. Հովսեփյան «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրու-
մային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» 
ՊՈԱԿ-ի  գործադիր  տնօրեն 
 

Լ. Հակոբյան «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրեն 
 

Հրավիրվածներ` 
 

 

Դ. Սարգսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 
 

Վ. Տերտերյան 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին 
տեղակալ 

Ա. Ավետիսյան ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալ 
 

Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 
 

Ա. Մուսայան ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 
 

Լ. Հունանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտե-
սագիտական վարչության պետ 
 



 2

Ռ. Վարդանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտե-
սագիտական վարչության պետի տեղակալ 
 

Է. Ավետյան  ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան 
ֆինանսական կառավարման կենտրոն» պետական 
հիմնարկի տնօրեն 
 

Ա. Բադալյան «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրենի տեղակալ, ծրագրի 
ղեկավար 
 

Ա. Բոդոյան «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրու-
մային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» 
ՊՈԱԿ-ի ֆինանսաիրավաբանական բաժնի իրավաբան 
 

Վ. Ասլանյան ՀՀ կառավարության աշխատայկազմի տեղեկատվության 
և հասարակայնության հետ կապերի վարչության 
առաջատար մասնագետ 

 
 
 
 
 
1. «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր. Ծրագիր 1» (հատուկ 

գործողություններ) վարկային համաձայնագրի շրջանակներում մշակված Ծրագրի 
կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատուի առաջարկ 
ներկայացնելու հրավերի (RFP) և կարճ ցուցակի հաստատում 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Ա. Բադալյան, Տ. Սարգսյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց` հաստատել Քաղաքային կայուն զարգացման 

ներդրումային ծրագիր. Ծրագիր 1» (հատուկ գործողություններ) վարկային համաձայ-

նագրի շրջանակներում մշակված Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ 

ամրապնդման խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքը, ծառայությունների 

բյուջեն, առաջարկ ներկայացնելու հրավերը (RFP) և կարճ ցուցակը:  

 

 

 

 

 

 



 3

2. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի «Հյուսիս–հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ վարչական սահմաններում 
գտնվող որոշ տարածքներում բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու 
մասին» N 931-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
անհրաժեշտության մասին 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Ա. Հովսեփյան, Տ. Սարգսյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց`   ընդունել ի գիտություն «Հյուսիս-հարավ ճանա-

պարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի  

գործադիր  տնօրեն Ա. Հովսեփյանի ներկայացրած` ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

հունվարի 26-ի ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 931-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ  առաջարկությունը:  

 

 

 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԱՐՉԱՊԵՏ              ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 


