Հավելված N 2
ՀՀ վարչապետի 2018 թ.
Սեպտեմբերի 19-ի N 1230 - Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
1. Անունը, ազգանունը
Կարեն Բալայան
2. Զբաղեցրած պաշտոնը
ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական /կենտրոն/ բաժնի պետ
3. Գործուղման վայրը և ժամկետները
Ուզբեկստանի Հանրապետություն ք․ Տաշքենդ-2022թ․-ի սեպտեմբերի 11-17-ը
4. Հրավիրող կողմը
Հրավերը ստացվել է 26․07․2022թ․-ի, թիվ 40964-2022 գրությամբ՝ ԱՊՀ մասնակից-պետությունների
մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի իրավապահ ստորաբաժանումների, մաքսային
իրավախախտումների շտաբի ղեկավար պարոն Ա․ Յուդինցեվի կողմից։
5. Գործուղման նպատակը (աշխատանքային ո՞ր խնդրի լուծման համար էր նախատեսված գործուղումը)
Գործուղումը նախատեսված էր կինոլոգիական հարցերով աշխատանքային խմբի 25-րդ հանդիպմանը
մասնակցելու, ինչպես նաև ծառայողական շների միջև անցկացվող 10-րդ բազմամարտի առաջնությանը
որպես մրցավար մասնակվելու նպատակով
6. Քննարկված թեմաները.
Գործուղման ընթացքում քննարկվել են աշխատանքային խմբի ղեկավարի հաշվետվությունը հաշվետու
ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հարցերի, ԱՊՀ անդամ պետությունների
մաքսային

ծառայությունների

մասնագետ-կինոլոգների

2022

թվականի

հոկտեմբերին

միջազգային

վերապատրաստման դասընթացների անցկացման հետ կապված հարցերի, ծառայողական շների վարժեցման
պրակտիկ

պարապմունքների

անցկացմամբ

զբաղվող

հրահանգիչ-մեթոդիստների

մասնագիտական

լրացուցիչ պատրաստման ծրագրի նախագծի հաստատման հետ կապված հարցերի, աշխատանքային խմբի
2023 թվականի գործունեության պլանի իրագործման հարցերի, 2023թ․-ի առաջին կիսամյակում ԱՊՀ անդամ
պետությունների
կինոլոգների

և

մաքսային
իրենց

ծառայությունների
կցված

կինոլոգիական

ծառայողական

շների՝

ստորաբաժանումների

բնական

մասնագետ-

թմրամիջոցների

կիրառման

ուսումնավերապատրաստման ծրագրի, ծառայողական շների վարժեցման ստանդարտների նախագծերի,
ինչպես նաև դրանց՝ ամենատարածված ոլորտներում կիրառելու հարցերի, ծառայողական շների վարժեցման
և

կիրառման

բնագավառում

մասնագետ-կինոլոգների

գործունեության

մեթոդական

ապահովման

աշխատանքների ընթացքի, ինչպես նաև 2023թ․-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի Հանրապետության ք․Բաքվում
հերթական միջոցառման անցկացման վերաբերյալ նպատակահարմարության հարցերին առընչվող բոլոր
թեմաները:
Վերոնշյալ թեմաների քննարկմանը զուգահեռ տեղի է ունեցել աշխատանքային խմբի 2022 թվականի
առաջին

կիսամյակի

գործունեության

արդյունքների,

ԱՊՀ

անդամ

պետությունների

մաքսային

ծառայությունների ծառայողական շներով կինոլոգիական կառույցների միջև անցկացվող առաջնության 10-րդ
բազմամարտի արդյունքների, ինչպես նաև իրավապահ ստորաբաժանումների ղեկավարների կոմիտեի 2022

թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության ռազմավարության ծրագրերի իրականացման արդյունքների
ամփոփումները։
7. Հանդիպումները, ելույթները, բարձրացված կամ քննարկված հարցերը.
Կինոլոգիական հարցերով աշխատանքային խմբի գործունեության շրջանականերում տեղի են ունեցել
հանդիպումներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության, Ուզբեկստանի, Ադրբեջանի, Թուրքմենստանի Ղրղզստանի,
Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Բելառուսիայի Հանրապետության մաքսային
ծառայությունների կինոլոգիական ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ և յուրաքանչյուրն իր մասով՝
ելույթի տեսքով, ներկայացրել է 2022թ․-ի առաջին կիսամյակում կատարված աշխատանքների, արդյունքների
ամփոփ հաշվետվությունը։
8. Հանդիպման կամ հավաքի ժամանակ ընդունված որոշումները, պայմանավորվածությունները,
ստորագրված փաստաթղթերը.
Հանդիպման ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքում ԱՊՀ անդամ պետությունների մաքսային
ծառայությունների կինոոգիական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները ընդունել են մի շարք որոշումներ՝
այդ թվում հաստատվել են աշխատանքային խմբի 2022

թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության

արդյունքերը, ԱՊՀ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների կինոլոգիական կառույցների
ծառայողական շներով առաջնության 10-րդ բազմամարտի արդյունքները և ստորագրվել է ամփոփիչ
արձանագրությունը։
Որոշում է կայացվել հաստատելու 2022թ․-ի հոկտեմբերի 10-ից 21-ը ներառյալ ՌԴ ք․ Մոսկվայի
կենտրոնական մաքսատան շնագիտական կենտրոնում անցկացվող որակավորան բարձրացման միջազգային
դասընթացների անցկացման գործընթացը։
Աշխատանքային խմբին հանձնարարվել է մինչև 2022թ․-ի դեկտեմբերի 25-ը դիտարկել 2023թ․-ին
շնագիտական կենտրոնների անասնաբույժների և շնավարժ մասնագետների լրացուցիչ մասնագիտական
կրթության ծրագրերի կառուցվածքի նախագծերը, ինչպես նաև հրահանգիչ-մեթոդիստների որակավորման
բարձրացման միջազգային դասընթացների անցկացման տեղն ու ժամանակը և ներկայացնել Իրավապահ
ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի հաստատմանը։
Աշխատանքային խմբի համաձայնեցմանն է ներկայացվել մինչև 2023թ․-ի փետրվարի 1-ը ծառայողական
շների վարժեցման՝ դրանց կիրառման ամենատարածված ոլորտներում ծրագրերի նախագծերի մշակումը և
հանձնարարվել է ներկայացնել այն հաջորդ, հերթական՝ 26-րդ հանդիպմանը։
Հավանություն է

տրվել մաքսակետում ծառայողական շների կիրառման ստանդարտ հրահանգների

նախագծերի համաձայնեցման և մաքսանենգության օբյեկտների որոնման և հայտնաբերման համար
ծառայողական

շների

կիրառման

տեխնոլոգիական

քարտեզներին

և

ներկայացվել

է

Իրավապահ

ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի դիտարկմանն ու հաստատմանը։
9. Առաջարկությունները, դրանց ընթացք տալու վերաբերյալ առաջարկները՝ եղանակը, ձևը,
ժամկետները, պատասխանատուները, ակնկալվող արդյունքները.
ԱՊՀ անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների Իրավապահ ստորաբաժանումների ղեկավարների
խորհրդի կինոլոգիական ստորաբաժանումների ղեկավարների աշխատանքային խմբի կողմից Ուզբեկստանի,
Ադրբեջանի և Բելառուսիայի Հանրապետության մաքսային ծառայությունների կինոլոգիական կառույցների
ղեկավարներին առաջարկվել է որոշել 2023թ․-ի առաջին կիսամյակում անցկացվող շնավարժ-մասնագետների
և իրենց կցված ծառայողական շների բնական թմրամիջոցների կիրառմամբ ուսումնական սեմինարի
անցկացման տեղն ու ժամանակը և մինչև 2022թ․-ի դեկտեմբերի 25-ը ներկայացնել այն աշխատանքային
խմբի հաստատմանը։ Առաջարկվել է նաև մինչև 2023 թվականի փետրվարի 1-ը աշխատանքային խմբի
կողմից մշակել ուսումնական ծրագրեր ծառայողական շների վարժեցման համար՝ կատարելագործելու դրանց
կիրառումը ամենապահանջված ուղղություններում:

Ելնելով վերոգրյալից՝ 19․09․2022թ․-ին ՀՀ ՊԵԿ ՄԴՊՎ Շնագիտական /կենտրոն/ բաժնում տեղի է ունեցել
խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությունն անց է կացրել բաժնի պետ Շնագիտական /կենտրոն/ բաժնի պետի
ժ/թ Կարեն Բալայանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են գործուղման ընթացքում ձեռք բերված
որոշումների և պայմանվորվածությունների մասին թեմաները, ինչպես նաև տեղի է ունեցել փորձի
փոխանակում ծառայողական շների վարժեցման չափորոշիչների և դրանց կիրառման

նորարարական

մեթոդների վերաբերյալ։
ՀՀ ՊԵԿ ՄԴՊՎ
ՇՆԱԳԻՏԱԿԱՆ /ԿԵՆՏՐՈՆ/ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ Ժ/Թ,
Մ/Ծ ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏ
Recoverable Signature

X
ԱՐՍԵՆԻ ԿԱՐԵՆ
Signed by: BALAYAN KAREN 1412760070

Կատ.՝ ՄԴՊՎ Շնագիտական /կենտրոն/ բաժնի
գործավար-օպերատոր Սոնա Մուրադյան
Հեռ. : (010)-30-35-21

ԿԱՐԵՆ ԲԱԼԱՅԱՆ

