ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆN
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-ԻՆ ԺԱՄԸ 12:00-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ`
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ
------------------------------------------------------------------------------------------------------քաղ. Երևան
Մասնակցում էին`
Խորհրդի անդամներ՝
Կ. Կարապետյան

ՀՀ վարչապետ, խորհրդի նախագահ

Վ. Գաբրիելյան

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ միջազգային տնտեսական
ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար

Դ. Հարությունյան

ՀՀ կառավարության
նախարար

Ա. Հովհաննիսյան

ՀՀ արդարադատության նախարար

Վ. Արամյան

ՀՀ ֆինանսների նախարար

Ս. Կարայան

ՀՀ տնտեսական
նախարար

Ա. Թաթոյան

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

Ս. Սահակյան

Բարձրաստիճան պաշտոնատար
հանձնաժողովի նախագահ

Հ. Ասլանյան

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

Վ. Մանուկյան

ՀՀ հանրային խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

Կ. Զադոյան

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչ, «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ

աշխատակազմի

զարգացման

և

ղեկավար-

ներդրումների

անձանց

էթիկայի

Հրավիրվածներ՝
Ա. Շաբոյան

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի նախագահ

Ա. Խուդավերդյան

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
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Վ. Տերտերյան

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարի առաջին տեղակալ

Կ. Արեյան

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ

Ա. Սարգսյան

ՀՀ կառավարության
նախարարի տեղակալ

Ա. Նազարյան

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Խ. Հակոբյան

ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ

Կ. Հարությունյան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ

Շ. Հարությունյան

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի
տեղակալ

Կ. Թամազյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ

Ս. Խաչատրյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Տ. Խաչատրյան

ՀՀ տնտեսական զարգացման
նախարարի տեղակալ

Մ. Ղամբարյան

ՀՀ
միջազգային
տնտեսական
ինտեգրման
բարեփոխումների նախարարի տեղակալ

Ա. Խաչատրյան

ՀՀ տտանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ

Հ. Հակոբյան

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ

Ս. Վասիլյան

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի
տեղակալ

Վ. Ներսիսյան

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
միջուկային
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի
նախագահի տեղակալ

Ա. Հարությունյան

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
ազգային
անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

Վ. Եղիազարյան

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության
պետի տեղակալ
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Վ. Գասպարյան

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
կառավարման վարչության պետի տեղակալ

Ն. Գրիգորյան

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Ա. Սաքապետոյան

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Ս. Մուրադյան

ՀՀ մշակույթի
ղեկավար

Ա. Կիրակոսյան

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Ֆ. Զաքարյան

ՀՀ
սփյուռքի
ղեկավար

Շ. Ավագյան

ՀՀ
արտաքին
գործերի
աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մանուկյան

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի
ղեկավարի պաշտոնակատար

Կ. Ասատրյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի պետ

Կ. Ղահրամանյան

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական
պաշարների
նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավար

Թ. Թորոսյան

ՀՀ
սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարության աշխատակազմի երիտասարդական
քաղաքականության վարչության պետ

Մ. Գալստյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի պետ

Զ. Առաքելյան

Երևանի
քաղաքապետարանի
վարչության պետ

Ա. Խաչատրյան

ՀՀ
մշակույթի
վարչության պետ
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իրավաբանական

իրավաբանկան
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Հ.Հովհաննիսյան

Հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության
կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ

Ա. Ղազարյան

ՀՀ
միջազգային
տնտեսական
ինտեգրման
և
բարեփոխումների նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական վարչության պետ

Ծ. Սողոմոնյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի տեղակալ

Ն. Լափաուրի

Համայնքների միության ներկայացուցիչ

Մ. Թովմասյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ

Ա. Գրիգորյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ

Մ. Գյուլումյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ

Լ. Խաչատրյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ

Մ. Ատովմյան

Կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
խորհրդին
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ

կից

Ա. Մարգարյան

Կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
խորհրդին
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ

կից

Ս. Ավագյան

Կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
խորհրդին
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ

կից

Ս. Սողոմոնյան

Կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
խորհրդին
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ

կից

Ա. Չախալյան

«Իրավաբանների
ներկայացուցիչ

հայկական

ասոցիացիա»

ՀԿ-ի

Ք. Ուլիբրիխտ

«Իրավաբանների
ներկայացուցիչ

հայկական

ասոցիացիա»

ՀԿ-ի

Ա. Սարիբեկյան

«Իրավաբանների
ներկայացուցիչ

հայկական

ասոցիացիա»

ՀԿ-ի
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Մ. Զադոյան

«Իրավաբանների
ներկայացուցիչ

հայկական

ասոցիացիա»

Դ. Ամիրյան

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան

Հ. Տիգրանյան

Թրանսփարենսի
կենտրոն

Վ. Հոկտանյան

Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Վ. Մաթևոսյան

Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Հ. Ավագյան

ՓՄՁ
համագործակցության
ներկայացուցիչ

Ս. Գրիգորյան

ՓՄՁ ասոցիացիայի փոխնախագահ

Ա. Մանուկյան

ՓՄՁ ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Լ. Դոյդոյան

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչ

Մ. Անանյան

աջակցման
«Գնումների
ներկայացուցիչ

Դ. Մելիքյան

Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ

Լ. Ամիրբեկյան

Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ

Ք. Սթեիներ

ԵՄ-ի ներկայացուցիչ

Ա. Խաչատրյան

ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ներկայացուցիչ

Դ. Գրիզեր

ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ներկայացուցիչ

Ինթերնեշնլ

ՀԿ-ի

հակակոռուպցիոն

ասոցիացիայի

կենտրոն»

ՊՈԱԿ-ի

1. Հարկային և մաքսային ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը ՀՀ-ում
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Կարեն Զադոյան, Կարեն Կարապետյան)

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝
1) առաջարկել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչ Կարեն Զադոյանին՝ ներկայաց-
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վելիք կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված հետազոտություններ ներկայացնելիս
ներկայացնել միջազգային փորձից օրինակներ.
2) հանձնարարել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանին՝
ա.

ՀՀ

ֆինանսների

նախարար

Վարդան

Արամյանի

հետ

համատեղ

ուսումնասիրել հարկային և մաքսային ոլորտների գծով ներկայացված կոռուպցիոն ռիսկերն
ու առաջարկությունները և Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հաջորդ նիստին
ներկայացնել առաջարկություններ,
բ. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հաջորդ նիստին ներկայացնել այն
խնդիրներն ու միջոցառումները, որոնք ներկայացված զեկույցում չկան:

2. Պետական գնումների ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը ՀՀ-ում
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Կարեն Զադոյան, Կարեն Թամազյան, Կարեն Կարապետյան)

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ հանձնարարել ՀՀ ֆինանսների նախարար
Վարդան Արամյանին՝ ուսումնասիրել էլեկտրոնային գնումների համակարգի վերաբերյալ
բարձրացված խնդիրները, հարցի ուսումնասիրության ժամանակ հաշվի առնել ոչ միայն
զեկույցով ներկայացված, այլ նաև Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն
կենտրոնի կողմից ներկայացված առաջարկությունները և Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
խորհրդի հաջորդ նիստում ներկայացնել զեկույց:

3. Ազատ տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհի ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը
ՀՀ-ում
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Կարեն Զադոյան, Կարեն Կարապետյան)

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ առաջարկել ՀՀ տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին՝ ՀՀ
տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի և ՀՀ
ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի հետ համատեղ քննարկել ազատ
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տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհի ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի
վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունները և Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի
հաջորդ նիստին ներկայացնել առաջարկություններ՝ զեկույցի, ինչպես նաև իրավական
ակտեր մշակելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

4. Հուղարկավորության ոլորտում կոռուպցիոն դրսևորումների խնդրի քննարկում
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Կարեն Զադոյան, Կարեն Կարապետյան)

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՝
1) հանձնարարել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար
Դավիթ Լոքյանին՝ ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս
Գրիգորյանի,

Երևանի

քաղաքապետ

Տարոն

Մարգարյանի

ու

Հայաստանի

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի
ներկայացուցիչ Կարեն Զադոյանի հետ համատեղ ուսումնասիրել

հուղարկավորության

ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, և, հաշվի առնելով նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի
կողմից իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքները, համատեղ ներկայացնել խնդրի
լուծման հստակ առաջարկություններ:
2) հանձնարարել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ
Ասատրյանին՝ 1-ամսյա ժամկետում շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել և վերլուծել
«թաղման նպաստի» տրամադրման գործընթացներում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը և
Կոռուպցիայի դեմ

պայքարի

խորհրդին

ներկայացնել

առաջարկություններ

դրանց

նվազեցման վերաբերյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
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ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿԱՄՈ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

