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     -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
քաղ. Երևան                                                                  
Մասնակցում էին` 
 
Խորհրդի անդամներ` 
 

 

Ա. Գևորգյան 

 

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարար 

Ա. Դավթյան ՀՀ ԱԺ-ի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտա-
սարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնա-
ժողովի նախագահ  
 

Ս. Կարապետյան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար 
 

Տ. Դավթյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար 
 

Վ. Վարդանյան ՀՀ քաղաքաշինության նախարար 
 

Ա. Հարությունյան ՀՀ բնապահպանության նախարար 
 

Մ. Վարդանյան ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար 
 

Ա. Մովսիսյան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար 
 

Ա. Գրիգորյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 
 

Վ. Գաբրիելյան ՀՀ ֆինանսների նախարար 
 

Ա. Երիցյան ՀՀ  արտակարգ իրավիճակների նախարար 
 

Մ. Բադալյան ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ 
 

Ն. Երիցյան ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ  
 

Ա. Թունյան ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության պետ  
 

Ք. Փիլոսյան Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների 
միության փոխնախագահ  
 

Ա. Վարդանյան ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր 
տնօրեն 
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Ն. Մայիլյան Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամի տնօրեն  
 

Մ. Հակոբյան Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ  
 

Լ. Յագուբյան «Սպառողների  իրավունքների պաշտպանություն» ՀԿ-ի 
նախագահ  
 

Ր. Մխչյան Հայաստանի արտահանողների ասոցիացիայի նախագահ 
 

Մասնակիցներ`  
  
Դ. Սարգսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 

 
Գ. Մուրադյան ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ 

 
Կ. Մինասյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ 

 
Հ. Դարբինյան ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ 

 
Ա. Բեյբության 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի տեղակալ 
 

Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 
 

Լ. Հունանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության պետ 
 

Ռ. Վարդանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության պետի տեղակալ 
 

Վ. Պողոսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության գլխավոր մասնագետ 
 

Ս. Հայրապետյան ՀՀ քաղաքաշինության պետական տեսչության պետ  
 

Մ. Հովհաննսիյան 
 

ՀՀ քաղաքաշինության պետական տեսչության պետի 
տեղակալ 
 

Ա. Խեչոյան 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 
բաժնի պետ 
 

Գ. Պողոսյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Հ. Քաղկեցյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Դ. Հարությունյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
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 տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Հ. Այվազյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Ս. Գլուշենկո  
 

 ՄՖԿ-ի միջազգային փորձագետ 

Ա. Նազարյան  
 

ՄՖԿ-ի երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 

Ս. Քրիստասատիրյան  
 

ՄՖԿ-ի երևանյան գրասենյակի փորձագետ 

Ա. Գրիգորյան  
 

ՎԶԵԲ-ի երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 

Ս. Ծատուրյան  
 

ՎԶԵԲ-ի գրասենյակի փորձագետ 

Կ. Գրիգորյան  
 

ՀԲ-ի երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 

Գ. Գյուլումյան ՀԲ-ի երևանյան գրասենյակի տնտեսագետ 
 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Գ. Պողոսյան, Տ. Սարգսյան) 

 
Քննարկումներից հետո որոշվեց`  

1) հավանություն տալ ներկայացված ՀՀ օրենքի նախագծին. 

2) հանձնարարել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տ. Դավթյանին` 

ա. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Ա. Բեյբությանի առաջարկությանը համապատասխան վերանայել ՀՀ օրենքի 

նախագիծը` դրանում տեղ գտած բացառությունների մասով, մասնավորապես, 

նախատեսելով նաև ստուգումների իրականացման այլ մեխանիզմները (գործիքները) և 

ռիսկային չափանիշները, 

բ. ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացնել բոլոր շահագրգիռ կողմերին  ̀ համապա-

տասխան եզրակացություններ և առաջարկություններ ստանալու համար, 

գ. նիստում հնչեցված և ստացվելիք գրավոր առաջարկությունների հիման վրա 

խմբագրել ՀՀ օրենքի նախագիծը և վերջնական տարբերակը ներկայացնել ՀՀ կառա-

վարության աշխատակազմ. 
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3) հանձնարարել ՀՀ ֆինանսների նախարար Վ. Գաբրիելյանին` առաջիկա ՀՀ կառա-

վարության նիստի քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություն  ̀ ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների նախարարությանը 12,391.0 հազ. դրամ գումար հատկացնելու վերաբերյալ: 

 

  

2. ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամա-
ճարակային տեսչությունում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգի 
մեթոդաբանություն 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Տ. Դավթյան, Գ. Պողոսյան, Հ. Քաղկեցյան, Տ. Սարգսյան) 

 
Քննարկումներից հետո որոշվեց հավանություն տալ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունում ռիսկի 

վրա հիմնված ստուգումների համակարգի մեթոդաբանությանը: 

 

 

3. Պետական հրդեհային տեսչությունում բարեփոխումների ընթացքի հաշվետվություն 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Տ. Դավթյան, Ա. Երիցյան, Հ. Քաղկեցյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց` ընդունել ի գիտություն պետական հրդեհային 

տեսչությունում բարեփոխումների ընթացքի հաշվետվությունը: 

 
 
 

4. «Քաղաքաշինական հսկողության և վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Վ. Վարդանյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց` հանձնարարել ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Վ. 

Վարդանյանին` մեկշաբաթյա ժամկետում` աշխատանքային խմբում քննարկել  

ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության հարցը և արդյունքների մասին 

զեկուցել ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին: 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԱՐՉԱՊԵՏ              ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


