Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
հունվարի 11-ի N 275 -Ն որոշման

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ Ն Ե Ր
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
NN
ը/կ

Հիմնավորումներ
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների
նախարարություն

1.

Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Սույն իրավական ակտի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ
օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» ենթակետի պահանջների և ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ.
ծրագրի 3.4
գլխի «Էներգետիկա» բաժնի դրույթների կատարմամբ, որոնց համաձայն
Էներգետիկայի բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է
էներգետիկայի բնագավառի անվտանգության ապահովումը և էներգետիկայի բնագավառում
իրականացվող նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման և զարգացմանն
ուղղված շարունակական միջոցառումները: Հայաստանի Հանրապետությունում գործող
էներգետիկայի բնագավառի տեխնիկական կանոնակարգերի թվում առկա են այնպիսիք, որոնք
համաձայն նոր օ րենսդրության պահանջների, չեն կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական
կանոնակարգեր և հետևաբար, չեն կարող գրանցվել ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող
համակարգող մարմնի կողմից վարվող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանում:
Ելնելով վերոգրյալից, ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում գործող տեխնիկական կանոնակարգերը Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օ րենքին համապատասխանեցնելու
դեպքում անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ կառավարության նորմատիվ որոշման նոր նախագիծ, նկատի
ունենալով, որ էներգահամակարգի ընկերություններն ունեն սեփականության տարբեր ձևեր և
դրանք աշխատում են ՀՀ օ րենսդրության շրջանակներում, իսկ խնդրո առարկա նորմատիվ
ակտերը պարունակում են նաև այնպիսի նորմեր, որոնք պարտադիր են կատարման բոլոր
կազմակերպությունների համար, անկախ դրանց սեփականության ձևից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի Անվտանգության
կանոնները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 2399-Ն
որոշումը հաստատվել է Ստանդարտացման մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջներին
համապատասխան, որն ուժը կորցրել է պայմանավորված նոր օ րենքի ընդունմամբ: Քանի որ
համաձայն Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օ րենքի սահմանազատվել են
ծառայություններին և արտադրանքին ներկայացվող պահանջները, ապա Անվտանգության
կանոնները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնակարգը նոր օ րենսդրությամբ չի
կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական կանոնակարգ և հետևաբար չի կարող գրանցվել
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2.

ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող համակարգող մարմնի կողմից վարվող տեխնիկական
կանոնակարգերի գրանցամատյանում, որի հետևանքով իրավական դաշտը բաց կմնա: Ուստի,
անհրաժեշտ է մշակել նոր նորմատիվ իրավական ակտ, որը կհամապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» ենթակետի պահանջներին և
ԵԱՏՄ ստանձնած պարտավորություններին:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Գազի տնտեսության շահագործման անվտանգության աստիճանի բարձրացման նորմատիվ
դաշտի կարգավորում:
2. Կարգավորման առարկան
Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Կսահմանվեն գազի տնտեսությունում անվտանգության նվազագույն պահանջներ
մատակարարների և բնակիչ սպառողների համար՝ անկախ սեփականության ձևից:
«Անվտանգության կանոնները մայրուղային գազատարներում հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 119-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Սույն իրավական ակտի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ
օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» ենթակետի պահանջների և ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ.
ծրագրի 3.4 գլխի «Էներգետիկա» բաժնի դրույթների կատարմամբ, որոնց համաձայն
Էներգետիկայի բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է
էներգետիկայի բնագավառի անվտանգության ապահովումը և էներգետիկայի բնագավառում
իրականացվող նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման և զարգացմանն
ուղղված շարունակական միջոցառումները: Հայաստանի Հանրապետությունում գործող
էներգետիկայի բնագավառի տեխնիկական կանոնակարգերի թվում առկա են այնպիսիք, որոնք
համաձայն նոր օ րենսդրության պահանջների, չեն կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական
կանոնակարգեր և հետևաբար, չեն կարող գրանցվել ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող
համակարգող մարմնի կողմից վարվող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանում:
Ելնելով վերոգրյալից, ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում գործող տեխնիկական կանոնակարգերը
Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օ րենքին համապատասխանեցնելու դեպքում
անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ կառավարության նորմատիվ որոշման նոր նախագիծ, նկատի ունենալով,
որ էներգահամակարգի ընկերություններն ունեն սեփականության տարբեր ձևեր և դրանք
աշխատում են ՀՀ օ րենսդրության շրջանակներում, իսկ խնդրո առարկա նորմատիվ ակտերը
պարունակում են նաև այնպիսի նորմեր, որոնք պարտադիր են կատարման բոլոր կազմակերպությունների համար, անկախ դրանց սեփականության ձևից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի Անվտանգության
պահանջները մայրուղային գազատարներում տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու
մասին N 119-Ն որոշումը հաստատվել է Ստանդարտացման մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի
պահանջներին համապատասխան, որը ուժը կորցրել է պայմանավորված նոր օ րենքի
ընդունմամբ: Քանի որ համաձայն Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օ րենքի,
սահմանազատվել են ծառայություններին և արտադրանքին ներկայացվող պահանջները, ապա
Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում տեխնիկական կանոնակարգը
նոր օրենսդրությամբ չի կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական կանոնակարգ և հետևաբար
չի կարող գրանցվել ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող համակարգող մարմնի կողմից
վարվող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանում, որի հետևանքով իրավական
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դաշտը բաց կմնա: Ուստի, անհրաժեշտ է մշակել նոր նորմատիվ իրավական ակտ, որը
կհամապատասխանի «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օ րենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը»
ենթակետի պահանջներին և ԵԱՏՄ ստանձնած պարտավորություններին:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Գազի տնտեսության շահագործման անվտանգության աստիճանի բարձրացման նորմատիվ
դաշտի կարգավորում:
2. Կարգավորման առարկան
Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Կսահմանվեն անվտանգության կանոնները մայրուղային գազատարներում` այն բոլոր
կազմակերպությունների և ստորաբաժանումների համար, որոնց գործունեությունը կապված է
բնական գազի տեղափոխման և ստորգետնյա պահպանման հետ, ինչպես նաև
գիտահետազոտական, նախագծային-կոնստրուկտորական և մայրուղային գազատարների
համար աշխատանքներ իրականացնող այլ կազմակերպությունների համար:
3.

«Հայաստանում ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներին այլընտրանք հանդիսացող
էներգակիրների կիրառման համար ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման
միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանում շարժիչային վառելիքների 100%-ը ներկրվում է: 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ին
ՀՀ Նախագահի կողմից հաստատված «Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգում» վերականգնվող էներգառեսուրսների արդյունավետ օ գտագործմանն
ուղղված միջոցառումներից է` հնարավորություն ստեղծել 2020 թվականին առաջնային վառելիքի
ընդհանուր հաշվեկշռի մոտ 10%-ը կենսաէթանոլով և կենսադիզելով փոխարինելու համար:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գործող օ րենսդրությամբ բացակայում են ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներին
այլընտրանք հանդիսացող էներգակիրների կիրառման համար ենթակառուցվածքների
հեռանկարային զարգացմանը խրախուսող մեխանիզմները, առանձնահատուկ կարգավորումները,
հստակ գործողությունները, կատարման ժամկետները ու պատասխանատուները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Որպես առաջնային քայլ անհրաժեշտ է սահմանել այլընտրանքային էներգակիրների կիրառման
համար ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման միջոցառումների ցանկը,
պատասխանատուները և ժամկետները:
2. Կարգավորման առարկան
Սեփական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների առավելագույն և արդյունավետ օգտագործում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Էներգետիկայի բնագավառում էներգակիրների մատակարարման ուղիների տարատեսականացում` ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներից կախվածության նվազեցում:

4.

«Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ հաստատելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Սույն իրավական ակտի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ
օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» ենթակետի պահանջների և ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ.
ծրագրի 3.4 գլխի «Էներգետիկա» բաժնի դրույթների կատարմամբ, որոնց համաձայն Էներգետիկայի
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բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է էներգետիկայի
բնագավառի անվտանգության ապահովումը և էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող
նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման և զարգացմանն ուղղված շարունակական
միջոցառումները: Հայաստանի Հանրապետությունում գործող էներգետիկայի բնագավառի
տեխնիկական կանոնակարգերի թվում առկա են այնպիսիք, որոնք համաձայն նոր օ րենսդրության
պահանջների, չեն կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական կանոնակարգեր և հետևաբար, չեն
կարող գրանցվել ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող համակարգող մարմնի կողմից վարվող
տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանում: Ելնելով վերոգրյալից, ՀՀ էներգետիկայի
բնագավառում գործող տեխնիկական կանոնակարգերը Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ
օ րենքին համապատասխանեցնելու դեպքում անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ կառավարության նորմատիվ
որոշման նոր նախագիծ, նկատի ունենալով, որ էներգահամակարգի ընկերություններն ունեն
սեփականության տարբեր ձևեր և դրանք աշխատում են ՀՀ օ րենսդրության շրջանակներում, իսկ
խնդրո առարկա նորմատիվ ակտերը պարունակում են նաև այնպիսի նորմեր, որոնք պարտադիր են
կատարման բոլոր կազմակերպությունների համար, անկախ դրանց սեփականության ձևից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Քանի որ համաձայն Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքի, սահմանազատվել
են ծառայություններին և արտադրանքին ներկայացվող պահանջները, ապա Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ հաստատելու մասին տեխնիկական
կանոնակարգը նոր օ րենսդրությամբ չի կարող հանդիսանալ որպես տեխնիկական
կանոնակարգ և հետևաբար չի կարող գրանցվել ոլորտի կանոնակարգումն իրականացնող
համակարգող մարմնի կողմից վարվող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանում,
որի հետևանքով իրավական դաշտը բաց կմնա: Ուստի, անհրաժեշտ է մշակել նոր նորմատիվ
իրավական ակտ, որը կհամապատասխանի «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին մասի «ը» ենթակետի պահանջներին և ԵԱՏՄ ստանձնած պարտավորություններին:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության աստիճանի բարձրացման նորմատիվ
դաշտի կարգավորում:
2. Կարգավորման առարկան
Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Սահմանելով տեխնիկական շահագործում իրականացնող անձնակազմի գործառույթները,
կապահովվի էլեկտրակայանքների անվտանգ և անխափան շահագործումը:
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
5.

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշման մեջ լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 200 մլն դրամը գերազանցող մրցակցային գնումներ կազմակերպած ՊՈԱԿ-ներին էլեկտրոնային գնումների համակարգ տեղափոխելու անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գործող օ րենսդրության համաձայն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններն իրենց
կարիքների համար գնումներն իրականացնում են փաստաթղթային եղանակով:
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող մրցակցային գնման
գործընթացների թափանցիկության, մրցակցության աստիճանի բարձրացման նպատակով նախատեսվում է մինչև 2018 թվականի ավարտը էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով
իրականացնել վերջիններիս կարիքների համար 200 մլն դրամը գերազանցող մրցակցային
գնումները:
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6.

1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Գնումների մասին ՀՀ օ րենսդրության մեջ իրականացվող փոփոխությունների արդյունքում՝
էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով կիրականացվեն նաև պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող 200 մլն դրամը գերազանցող մրցակցային
գնումները, ինչը կնվազեցնի ինչպես թղթատարությունը, այնպես էլ կոռուպցիոն ռիսկերը:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծով նախատեսվում է ընդլայնել էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով
կազմակերպվող գնումների շրջանակը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիքների համար
կազմակերպվող՝ 200 մլն դրամը գերազանցող գնման գործընթացները կիրականացվեն
էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով:
«ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Վերը նշված նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի «ՀՀ կառավարության ծրագրի մասին» N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» բաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով
ամրագրված գործողության կատարման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս ՀՀ արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում ցուցակված է ընդամենը 25
ֆինանսական գործիք` թվով 11 հաշվետու թողարկողի կողմից թողարկված, իսկ «Ազատ շուկա»
հարթակում թույլատրված են առևտրի թվով 11 ֆինանսական գործիք` թվով 8 թողարկողի
կողմից թողարկված: Արժեթղթերի շուկայում առկա նման պասիվ վիճակը աշխուժացնելու
նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում հետևողական քայլեր իրականացնելու
արժեթղթերի շուկայում նոր ինստիտուտներ, թողարկողներ ձևավորելու և արժեթղթերի շուկայի
նոր գործիքներ ներդնելու ուղղությամբ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Զարգացնել ՀՀ կապիտալի շուկան, որն էլ իր հերթին անհրաժեշտ նախադրյալներ կստեղծի
կենսաթոշակային երկարաժամկետ խնայողությունների ներդրման դիվերսիֆիկացված հարթակների ձևավորման համար:
2. Կարգավորման առարկան
Կստեղծվեն ՀՀ կապիտալի շուկան ավելի արդյունավետ, թափանցիկ և գրավիչ դարձնելու
նախադրյալներ, կմշակվեն խոշոր մասնավոր ընկերությունների կողմից ֆոնդային բորսայում
ցուցակվելու, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից առաջին անգամ բաց
հրապարակային տեղաբաշխում (IPO) իրականացնելու մեխանիզմներ, կընդլայնվեն անհատ
ներդրողների` արժեթղթերի շուկայում մասնակցությունը:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի տեղական ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի և
պարտատոմսերի թողարկման խթանման համակարգված ծրագրի մշակումը` հիմնված
միջազգային լավագույն փորձի վրա, որի հետևողական իրականացումը կհանգեցնի ՀՀ
արժեթղթերի շուկայի ակտիվացմանը: Դա իր հերթին խթան կհանդիսանա ՀՀ տնտեսության
զարգացման և ներդրումների ավելացման համար:
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7.

«Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին»,
«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և
հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Օրենսդրական փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է հաշվապահական հաշվառման և
աուդիտորական գործունեության կարգավորման ոլորտներում բարեփոխումներ կատարելու
անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է
ներկայացվել «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների
բարեփոխումների հայեցակարգը», որն իր մեջ ամփոփում է հաշվապահական հաշվառման և
աուդիտորական գործունեության ոլորտներում անհրաժեշտ բարեփոխումների հիմնական
ուղղությունները՝ հաշվի առնելով ներկայումս ընդունված միջազգային լավագույն փորձը:
Մասնավորապես, հայեցակարգով առաջարկվում է ոլորտների կարգավորման ու դրանց
նկատմամբ վերահսկողության նոր մասնագիտացված կառույց` հանրային վերահսկողության
խորհուրդ մոդելը: Հայեցակարգից բխող ոլորտների կարգավորման ու վերահսկողության
հիմնական կարգավորումները և այլ դրույթներ նախատեսվում է ամփոփել օ րենսդրական նոր
փաթեթում: Նշված փաթեթը ներառում է 3 օրենքի նախագիծ՝
- «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ,
- «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ,
- «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և
հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Բարեփոխումների արդյունքում ակնկալվում է՝
• ստեղծել մասնագիտացված կառույց՝ «Հայաստանի որակավորված հաշվապահների ու
աուդիտորների պալատ», որը կիրականացնի հաշվապահության և աուդիտի ոլորտի
զարգացման համար անհրաժեշտ գործառույթնները, մասնավորապես՝ մասնագետների
որակավորման և շարունակական զարգացման, ՖՀՄՍ-ների և Աուդիտի միջազգային
ստանդարտների ժամանակին թարգմանության, աուդիտի որակի ապահովման համար
անհրաժեշտ գործողությունների իրականացումը.
• ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը կից ստեղծել Հանրային վերահսկողության խորհուրդ,
որը պատասխանատու կլինի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության
կարգավորման նկատմամբ հանրային վերահսկողություն իրականացնելու համար.
• ճշգրտել տարեկան աուդիտի պարտադիր պահանջ ունեցող կազմակերպությունների շրջանակը՝
փոփոխված չափանիշներով խոշոր համարվող կազմակերպությունների համար, որոնց
սահմանումը կհամապատասխանեցվի ԵՄ-ի դիրեկտիվներով ներկայացված չափանիշներին,
• վերանայել աուդիտորական կազմակերպությունների լիցենզավորման գործընթացը` հաշվառման նոր համակարգի ներդրման միջոցով (Աուդիտորական կազմակերպությունների ռեեստր):
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծի առարկան հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության
ոլորտների կարգավորման համակարգն է:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման դեպքում կամբողջականացվի հաշվապահական հաշվառման և
աուդիտորական գործունեության կարգավորման համակարգը:
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9.

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությ ունը (նպատակը)
«ՀՀ հարկային օ րենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու ՀՀ կառավարության 2018
թվականի գործունեության միջոցառման սահմանելը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության
2017 թվականի հունիսի 18-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարության ծրագրով
ամրագրված ծրագրային դրույթների իրագործման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայում գույքի հարկման բազան հիմնված է գույքի կադաստրային արժեքի վրա, որը չի
համապատասխանում գույքի իրական՝ շուկայական արժեքին և վերանայման օ բյեկտիվ
անհրաժեշտություն է առաջանում: Միևնույն ժամանակ, պարապուրդում գտնվող գույքը չի
մասնակացում տնտեսությունում ավելացված արժեքի ձևավորմանը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսվում է վերանայել անշարժ գույքի հարկման մեխանիզմները՝ ապահովելով անշարժ
գույքի հարկման արդարացի՝ շուկայական արժեքներին մոտարկված արժեքների հիման վրա
հարկման համակարգի ներդրումը և պարապուրդում գտնվող գույքի մասնակցությունը
տնտեսությունում ավելացված արժեքի ձևավորմանը:
2. Կարգավորման առարկան
Անշարժ գույքի հարկման համակարգը
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Միջոցառման իրականացման արդյունքում ակնկալվում է՝
- ապահովել գույքային հարկերի, որպես սեփականությունից գանձվող հարկերի, հարկման
հորիզոնական և ուղղահայաց արդարության մեխանիզմների առկայություն,
- ապահովել անշարժ գույքի հարկման օ բյեկտի կադաստրային արժեքից՝ շուկայական գնին
մոտարկված արժեքին անցում,
- ապահովել պարապուրդում գտնվող գույքի մասնակցություն տնտեսությունում ավելացված
արժեքի ստեղծմանը:
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի
համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագիրը
հաստատելու մասին» որոշման նախագծի մշակման նպատակն է ապահովել «Էլեկտրոնային
հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջները:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդնելով բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության ողջ
տարածքում իրականացնել շուրջօ րյա ռադիոհսկում, որի արդյունքում կհայտնաբերվեն և
Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով կբացառվեն
չթույլատրված հեռարձակումները` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայումս շուրջօ րյա ռադիոմոնիթորինգ
իրականացվում է միայն Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում, որի համար տեխնիկական
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բազա է հանդիսանում 2002 թվականին կանադական Aerosystems International ֆիրմայի կողմից
տեղակայված ռադիոմոնիթորինգի համակարգը` 4 բազային և 3 շարժական կայաններով:
Ներկա վիճակում առկա սարքավորումներով հնարավոր չէ Հայաստանի Հանրապետության ողջ
տարածքում իրականացնել շուրջօ րյա մշտադիտարկում, և Հայաստանի Հանրապետության
օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով լիարժեք ապահովել և զերծ պահել եթերային
հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման, շարժական բջջային կապի ծառայությունների
մատուցման ընթացքում վնասակար և չարտոնված խանգարումներից` չթույլատրված
ռադիոհաճախականությունների հեռարձակումներից:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումներ
Նոր տեխնոլոգիաներով և համապատասխան սարքավորումներով վերազինել ռադիոմոնիթորինգի բազային և շարժական կայանների միասնական համակարգը, որը հնարավորություն
կընձեռնի Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով իրականացնել շուրջօ րյա
մշտադիտարկում և Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով
կապահովի ռադիոեթերը Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ նախատեuված
պահանջներին չհամապատաuխանող վնասակար ռադիոհեռարձակումներց:
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալով ժամանակակից տեխնիկական լուծումներով կառուցված բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգ` հնարավորություն կտա Հայաստանի
Հանրապետության ողջ տարածքում իրականցնել շուրջօ րյա եթերի մշտադիտակում և ժամանակին
արձագանքել ու ռադիոեթերում ի հայտ եկած Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ
նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող վնասակար ռադիոհեռարձակումներին:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի
համակարգի ներդրման ծրագրի ընդունման արդյունքում կունենանք ժամանակակից տեխնիկական
լուծումներով կառուցված ցանց, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության ողջ
տարածքում իրականցնել շուրջօ րյա մոնիթորինգ` ժամանակին հայտնաբերելու և Հայաստանի
Հանրապետության օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով բացառելու Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող ռադիոհեռարձակումները, որն էլ կապահովի պետության անվտանգության համակարգերի, տնտսվարող
սուբյեկտների ռադիոէլեկտրոնային միջոցների անխափան աշխատանքը:
10.
«ՏՀՏ ոլորտի թիրախների հիման վրա ՏՀՏ ոլորտի զարգացման 2018-2030 թթ.
ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«ՏՀՏ ոլորտի թիրախների հիման վրա ՏՀՏ ոլորտի զարգացման 2018-2030 թթ. ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է՝
հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի
3-րդ գլխի 3.6 բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը, և դրա նպատակն է մշակել «ՏՀՏ ոլորտի թիրախների հիման վրա ՏՀՏ ոլորտի զարգացման 2018-2030 թթ. ռազմավարությանը հավանություն տալու
մասին»:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ դրական միտումների հետ
մեկտեղ, առաջ են գալիս նոր մարտահրավերներ ՏՏ և ՏՀՏ ոլորտի զարգացման և
առաջընթացի ապահովման ուղղությամբ:
Նման խնդիրների վերհանման և լուծման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել
և իրականացնել միջոցառումներ, որոնք միտված են ոլորտի առաջմղմանը, զարգացմանը, ՀՀ
բրենդի համաշխարհային ճանաչմանը, կադրերի պատրաստմանը և այլ խնդիրների լուծմանը:
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1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Վերը նշված խնդիրների ապահովման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ՏՀՏ
ոլորտի ռազմավարությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Արդյունքում կմաշկվեն ՏՏ և ՏՀՏ ոլորտի զարգացման ռազմավարություն:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշման
նախագծի ընդունման արդյունքում կսահմանվի ՏՀՏ ոլորտում պետության
պատասխանատվության
շրջանակը,
խնդիրները
և
իրավասությունները,
կարևոր
ենթակառուցվածքների դասակարգումը, այդ ենթակառուցվածքներին ուղղված ռիսկերի
գնահատման և ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովման նորմերը, պետական
մարմիններում տեղեկատվական անվտանգության չափանիշները:
11.

«Միասնական երթուղային ցանցի ներդրման հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության 19.06.2017թ N 646-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3.6 բաժնի 1-ին
մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետի և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագրի կատարման ապահովում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության ոչ բոլոր համայնքներն են
ապահովված
տրանսպորտային սպասարկմամբ: Այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտ է
հանրապետությունում ձևավորել միասնական երթուղային ցանց, որի շրջանակներում մշակվել և
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի նիստի N 31 արձանագրության 32-րդ կետով
ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետությունում միասնական երթուղային ցանցի ստեղծման
տեխնիկական առաջադրանքը: Տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման նպատակով
անհրաժեշտ է մշակել դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հանրապետությունում միասնական երթուղային ցանցի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ է
մշակել հայեցակարգը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիր, որով կսահմանվեն
երթուղային ցանցի ձևավորման քայերի հաջորդականությունը, դրանց պատասխանատուներն
ու կատարման ժամկետները: Նախատեսում է ներմարզային երթուղային ցանցը կապել
միջմարզային երթուղային ցանցի հետ, որի դեպքում ներմարզային երթուղիների մրցույթները
կանցկացվեն մեկ փաթեթով միջմարզային երթուղիների մրցույթների հետ մեկտեղ: Կընտրվի
այնպիսի փոխադրող, որը կսպասարկի մարզի (մարզերի) միջմարզային և ներմարզային
երթուղիները համատեղ:
Գործող երթուղային ցանցում հնարավոր չէ ներդնել միասնական տոմսավորման համակարգ և
շահագործվող տրանսպորտային միջոցների տեղորոշման համակարգ, ինչը թույլ չի տալիս
ուղևորներին արդյունավետ կազմակերպելու ուղևորությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Կընդունվի միասնական երթուղային ցանցի ներդրման հայեցակարգը և դրանից բխող
գործողությունների ծրագիրը, որով սահմանված ժամկետներում հանրապետության բոլոր
համայնքները կապահովվեն տրանսպորտային սպասարկմամբ, կկրճատվի ուղևորության
համար ծախսվող ժամանակահատվածը, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներում ներգրավված
տրանսպորտային
միջոցները
կհամապատասխանեցվեն
փաստացի
ուղևորահոսքի
ծավալներին, կբարձրանա ուղևորափոխադրումների արդյունավերտությունը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը կապահովվեն կանոնավոր ուղևորափոխադրումներով:
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12.

13.

14.

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությ ունը (նպատակը)
Անվտանգ երթևեկության ապահովում, խանգարող օ բյեկտների բացառում, միջպետական և
հանրապետական նշանակությա նավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում
կառուցապատման խստացում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում առկա են առանց համապատասխան համաձայնեցման կառուցված հասարակական օգտագործման օբյեկտները, որոնք խանգարում են դրանցով անվտանգ երթևեկության ապահովումը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Անվտանգ երթևեկության ապահովում, խանգարող օ բյեկտների բացառում, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում կառուցապատման
խստացում:
2. Կարգավորման առարկան
Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պաշտպանական
գոտիներում կառուցապատման կանոնակարգում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Անվտանգ երթևեկության ապահովում:
«Վճարովի ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Այլընտրանքային վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների առկայություն:
1.1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս օ րենսդրորեն կարգավորված չեն վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհներին
առնչվող խնդիրները: Առաջարկվում է, որպես այլընտրանքային տարբերակ ՀՀ-ում ներդնել
վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցման հնարավորությունը:
1.2. Առկախնդիրներիառաջարկվողլուծումները
Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներից բացի առաջարկվում է ՀՀ օրենքով
սահմանել նաև այլընտրանքային տարբերակ՝ վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների
կառուցում՝ սահմանելով նաև այդ ճանապարհների կառուցման կարգն ու պայմանները:
2. Կարգավորման առարկան
Այլընտրանքային ճանապարհների կառուցում և դրանց պահպանման և շահագործման
գործընթացի կարգավորում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ-ում այլընտրանքային ճանապարհների առկայություն:
«Երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարությանը հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի
19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 5-րդ կետի «ա» ենթակետի
պահանջից: Նախագծի նպատակն է երկաթուղային ենթակառուցվածքների առկա վիճակի
ուսումնասիրության հիման վրա գոյություն ունեցող խնդիրների բացահայտման, դրանց լուծման
առաջնահերթությունների սահմանման, կառավարման ժամանակակից միջոցների կիրառման,
նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների օ գտագործման օ պտիմալացման և
դրանց արդյունավետությունը բարձրացմանան հրաժեշտությունը:
1.1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Ռազմավարությունով սահմանվելու են երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման
համար անհրաժեշտ միջոցառումները:
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15.

2. Կարգավորման առարկան
Ռազմավարության կարգավորման առարկան է երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացումը, հայկական երկաթուղու աշխարհագրության ընդլայնումը, երթևեկության անվտանգության ապահովումը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ռազմավարության ընդունման արդյունքում կապահովվի երկաթուղային
ենթակառուցվածքների միասնական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը և
կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների արդյունավետ ու անվտանգ շահագործումը:
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մարտի 10-ի N 231-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»
որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական փոխադրումներ
իրականացնող բեռնատար տրանսպորտային միջոցները և ավտոբուսները պետք է
կահավորված լինեն տախոգրաֆով, ինչպես նաև թվային տախոգրաֆով կահավորված
միջպետական փոխադրումներում ներգրավված տրանսպորտային միջոցներ շահագործող
կազմակերպությունները և վարորդները պետք է ունենան համապատասխանաբար կազմակերպության և վարորդի թվային տախոգրաֆի քարտեր: Սակայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 231-Ն որոշմամբ սահմանված է միայն միջպետական բեռնափոխադրումներ
իրականացնելու համար թվային տախոգրաֆների տրամադրման կարգը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսում է «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
պահանջներին համապատասխան փոփոխություններ և լրացում կատարել ՀՀ կառավարության
2011 թվականի մարտի 10-ի N 231-Ն որոշման մեջ:
2. Կարգավորման առարկան
Միջպետական ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին և վարորդներին
կտարամադրվեն թվային տախոգրաֆի քարտեր, իսկ միջպետական ուղևորափոխադրումներում
ներգրավված տրանսպորտային միջոցներ կկահավորվեն թվային տախոգրաֆներով:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Միջպետական ուղևորափոխադրումները կհամապատասխանեցվեն «Միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի
մասին» համաձայնագրի պահանջներին, որի արդյունքում կբարձրանա դրանց անվտանգության
մակարդակը:
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

16.

«ՀՀ հողօգտագործողներին 2018 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական
աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է գյուղատնտեսության մեջ
օ գտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների, մասնավորապես հանքային պարարտանյութերի
մատչելի գներով մատակարարման ծրագրի շարունակմամբ: Իրավական ակտով կսահմանվեն
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի Հայաստանի Հանրապետության մարզերի
մատակարարման չափաքանակները և այլ պայմաններ:
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1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Նման ուղղվածության ծրագիր իրականացվել է նաև 2017 թվականին, սակայն 2018 թվականին
ծրագրի շարունակման համար անհրաժեշտ է սահմանել մատակարարվող ռեսուրսների
ծավալները,
ըստ
մարզերի
և
առանձին
տնտեսավարողների
(ընկերություններ,
կազմակերպություններ), պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսները, գները և այլն: Վերջինիս
համար անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունել
համապատասխան ծրագիր:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
2018 թվականին ծրագրի շարունակման համար անհրաժեշտ է, հիմք ընդունելով Հայաստանի
Հանրապետության մարզերից և առանձին տնտեսավարողներից ստացված հայտերը,
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության
կողմից
ընդունել
«Հայաստանի
Հանրապետության հողօ գտագործողներին 2018 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման
նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը»:
2. Կարգավորման առարկան
2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների հայտերի հիման վրա ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի
մատչելի գներով մատակարարման գործընթացի կանոնակարգումն է:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները`
- գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար պայմաններ կստեղծվեն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջների կատարման
համար,
- կբարձրանա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը և արտադրության
արդյունավետությունը, կավելանան արտադրության ծավալները,
- կբարձրանա բուսաբուծական մթերքների մրցունակությունը և ինքնաբավության մակարդակը,
պայմաններ կստեղծվեն հողային ռեսուրսների նպատակային օ գտագործման մակարդակի
բարձրացման համար:
17.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի N 218-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «Սննդամթերքի
անվտանգություն» բաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի կատարման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի N 218-Ն
որոշմամբ կարգավորվում են ներմուծվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և
սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների (այսուհետ՝ սննդամթերք) ռիսկայնությունը
որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը և գնահատված ռիսկերի հիման վրա
վերահսկողության համակարգի մեթոդաբանության հետ կապված հարաբերությունները:
Ներմուծման ընթացակարգը և ժամկետները վերանայման և պարզեցման կարիք ունեն, ինչպես
նաև որոշման մեջ նշված ծածկագրերը չեն համապատասխանում ԵԱՏՄ երկրների կողմից
կիրառվող մեկ ընդհանուր ծածկագրերին:
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2. Կարգավորման առարկան
Ներմուծման ընթացակարգի պարզեցում և վերանայում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում կդյուրինացվի և կպարզեցվի ներմուծման գործընթացը:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
18.
«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Օրենքի նախագծի անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 9-ի
N 646-Ն որոշմամբ հաստատված` ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրում
ներդրումային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների ներքո ամրագրված
համապատասխան դրույթից: Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 2017 թ. նոյեմբերի 9-ի նիստի
N 47 արձանագրային որոշմամբ ամրագրված է մինչև 2018 թ. փետրվարը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ Նախագծի ներկայացումը: Պետություն-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ)
զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական հենքի ձևավորումը Հայաստանում ներդրումային
ակտիվության խրախուսման ու ներդրումային միջավայրի կատարելագործման ուղղությամբ ՀՀ
կառավարության հանձնառությունների առանցքային տարրերից մեկն է:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Միջազգային պրակտիկան վկայում է, որ վերջին տարիներին պետություն-մասնավոր գործընկերությունը զարգացած և զարգացող բազմաթիվ երկրներում ավելի կարևոր, արդյունավետ ու
լայնորեն կիրառվող գործիք է դառնում հանրային ենթակառուցվածքներին ուղղված ու այլ
զարգացման նախաձեռնությունների կյանքի կոչման նպատակով մասնավոր ռեսուրսի ներգրավման համար: Ներկայումս Հայաստանում առկա է ՊՄԳ սկզբունքներով մի շարք նախագծերի
իրականացման հաջողված փորձ մի շարք ոլորտներում: ՀՀ կառավարության կողմից վերջին
տարիներին որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել ՊՄԳ դաշտը կարգավորող օրենսդրության մշակման
ուղղությամբ, մասնավորապես, 2009 թվականին ընդունված «ՀՀ պետություն-մասնավոր հատվածների համագործակցության հայեցակարգը» և «ՊՄԳ ծրագրերի գնահատման և հաստատման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թ. N 1241-Ն որոշումը: Միաժամանակ,
երկրում արդյունավետ ՊՄԳ պրակտիկայի ձևավորման ու կայացման համար բացակայում է օրենսդրությունը, որով անհրաժեշտ իրավական հիմքեր կապահովվեն գործարարների և ներդրողների
հետ պետության արդյունավետ ու փոխվստահելի համագործակցության կառուցման համար:
2017 թ. նոյեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել Պետությունմասնավոր գործընկերության քաղաքականության փաստաթուղթը, որով ամրագրվում են
Հայաստանում ՊՄԳ քաղաքականության ընդհանուր կառուցակարգերը, ինչպես նաև ուղղորդիչ
հիմքեր են ապահովվում հետագա իրավակարգավորումների համար:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
ՊՄԳ նոր օ րենքի ընդունմամբ կկարգավորվեն գործընկերության ձևաչափով նախագծերի
իրագործման շուրջ առաջացող իրավահարաբերությունները, այդ թվում` ընդունելի ոլորտները,
մոդելները, ընտրության չափորոշիչները և ընթացակարգերը, ծրագրի մշակման և
իրականացման գործընթացները:
2. Կարգավորման առարկան
Օրենքի նախագծով կամրագրվեն պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրերի
իրագործման համար անհրաժեշտ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերը:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Օրենքի ընդունմամբ ընկալելի օ րենսդրական միջավայր կձևավորվի և հնարավորություններ
կստեղծվեն ենթակառուցվածքային և զարգացման այլ ծրագրեր իրագործել մասնավոր ռեսուրսի
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ներգրավմամբ` այդպիսով հավասարակշռելով նաև նման նախաձեռնությունների իրագործման
համար պետական պարտք ներգրավելու պահանջը և նպաստելով հանրային ծառայությունների
մատուցման որակի բարձրացմանը:
19.

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախագծի անհրաժեշտությունը բխում է հեղինակային իրավունքի բնագավառի հարաբերությունները կարգավորող օ րենսդրության կատարելագործման և ԵԱՏՄ կարգավորումներին
համապատասխանեցնելու պահանջից։
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գործող օ րենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասին համաձայն` գրանցված ապրանքային նշանի
իրավատերն իրավունք չունի արգելելու երրորդ անձանց կողմից տվյալ ապրանքային նշանի
օ գտագործումն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք իրավատիրոջ կողմից կամ նրա
համաձայնությամբ այդ նշումով տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել որևէ այլ երկրում
(զուգահեռ ներկրում), իսկ ըստ ԵԱՏՄ պայմանագրի` նշված դրույթը կիրառվում է միայն այն
ապրանքների նկատմամբ, որոնք իրավատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ
տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել ԵԱՏՄ պայմանագրի անդամ որևէ երկրում:
Գործող օ րենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` ապրանքային նշանի զիջումը կամ
լիցենզիայի տրամադրումը հիմք է հանդիսանում չօ գտագործման պատճառով ապրանքային
նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու մասին հայցը մերժելու համար: Սա դարձել է շինծու
գործարքների կնքման պատճառ, երբ նշված ժամանակահատվածի ավարտին կնքվում են
իրավունքի փոխանցման կամ լիցենզիայի տրամադրման պայմանագրեր, որոնք ակնհայտորեն
միտված են ապրանքային նշանի օ գտագործումը հիմնավորելու համար, սակայն նշված
ապրանքային նշանը շարունակվում է չօգտագործվել:
Գործող օ րենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ
հայտարարելու համար ապրանքային նշանի չօ գտագործման ժամկետը սահմանված է
ապրանքային նշանի գրանցման թվականից հաշված 5 տարի անընդմեջ կամ հայցը ավելի ուշ
ներկայացնելու դեպքում` հայցին անմիջականորեն նախորդող 5 տարի անընդմեջ
ժամանակահատվածները, իսկ ԵԱՏՄ պայմանագրի համաձայն` նշված ժամանակահատվածը
սահմանված է 3 տարի:
Գործող օ րենքում առկա է նաև որոշ տեխնիկական բնույթի հարցերի կատարելագործման
անհրաժեշտություն:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Վերը նշված խնդիրների հասցեագրման նպատակով կմշակվի և ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ կներկայացվի «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծի նպատակը ապրանքային նշանների իրավական պահպանության օ րենսդրության
կատարելագործումն է՝ բնագավառի ներկա միջազգային զարգացումներին համարժեք
մոտեցումների սահմանման ու մեխանիզմների կիրառման իրավական հիմքեր ստեղծելու
միջոցով։ Օրենքը նախագծելուց հաշվի են առնվելու բնագավառում գործող միջազգային
պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ իրավական հիմքեր կապահովվեն ապրանքային նշանների հետ կապված
հարաբերությունների հուսալի և արդյունավետ կարգավորման, ինչպես նաև` բնագավառի
միջազգային ինտեգրման գործընթացներում արդյունավետ մասնակցության համար։

275.2k.voroshum.doc

15

20.

21.

«Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների 2019 թվականի
ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակզմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Ներդրումների ու գործարարության տեսակետից գրավիչ երկրի համբավի շարունակական
ամրապնդման առումով գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված հետևողական
աշխատանքը ՀՀ կառավարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության օ րակարգի
առաջնահերթություններից է: ՀՀ կառավարությունը հետևողական քայլեր է իրականացնում
գործարարությամբ զբաղվելը դյուրացնելու և անհարկի պետական միջամտության բեռը
թեթևացնելու ուղղությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գործարար միջավայրի բարեփոխումների կարևորությունն ու հանձնառությունն ընդգծելու և
դրա շուրջ գործընթացների համակարգումն ամրապնդելու նպատակով ՀՀ վարչապետի 2017 թ.
նոյեմբերի 27-ի N 1373-Ա որոշմամբ ձևավորվել է Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ
զբաղվելը» զեկույցում ՀՀ դիրքի բարելավման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ:
Գործարար միջավայրի բարելավման շրջանակներում աշխատանքներն ուղղված են լինելու
շուկայական տնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող դրույթների վերացմանը, պետության
կողմից տնտեսավարող սուբյեկտներին մատուցվող ծառայությունների բարելավմանը և
պարզեցմանը, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի կրճատմանն ու
հնարավորինս պարզեցմանը: Իրականացվելու են տնտեսապես ոչ արդյունավետ,
աշխատատար, ծախսատար և աննպատակահարմար մեխանիզմների կրճատմանն ուղղված
առաջարկությունների նախապատրաստում և համապատասխան միջոցառումների սահմանում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված` ՀՀ կառավարության բարե-փոխումների
շարունակականության ապահովման և տարբեր ոլորտներում այդ ուղղությամբ իրականացվող
առանձին միջոցառումների համալիր ու հասցեական իրագործման նպատակով ՀՀ
կառավարության հաստատմանը կներկայացվի «Հայաստանի գործարար միջավայրի
բարելավման միջոցառումների 2019 թ. ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը:
2. Կարգավորման առարկան
Աշխատանքներ կիրականացվեն Հայաստանի գործարար միջավայրի բարեփոխման և
Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» դասակարգման համար հիմք
հանդիսացող բաղադրիչների բարելավման ուղղությամբ:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ակնկալվում է Հայաստանը դարձնել գործարար և ներդրումային առավել բարենպաստ
միջավայր ունեցող երկիր` Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» վարկանիշում ապահովելով երկրի դիրքի բարելավում:
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի
փաթեթը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հեղինակային իրավունքի բնագավառի
հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության կատարելագործման պահանջով։
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ ներկայումս ընդլայնվում են գրականության,
գիտության և արվեստի բնագավառների ստեղծագործությունների օգտագործման և տարածման հետ
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կապված հնարավորությունները, ինչն իր հերթին հանգեցնում է նոր և չկարգավորված իրավահարաբերություննեերի առաջացմանը: Թվային միջավայրում և գլոբալ ցանցերում ստեղծագործությունների օ րինական օ գտագործումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ են հեղինակային
իրավունքի և հարակից իրավունքների պահպանության հուսալի և արդյունավետ միջոցներ:
Գործող «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օ րենքի մի շարք
դրույթներ չեն համապատասխանում ներկայումս միջազգային պրակտիկայում կիրառվող որոշ
մոտեցումներին և ենթակա են վերանայման։ Օրենքի ընդունումից հետո ուժի մեջ են մտել երկու
նոր միջազգային պայմանագրեր, մասնավորապես`
«Տեսալսողական կատարումների մասին» 2012 թ. Պեկինի պայմանագիրը, որը նպատակ ունի
կատարելագործել կատարողների իրավունքները և նրանց տրամադրել ավելի արդյունավետ ու
միատեսակ պահպանություն:
2013 թ. Մարաքեշում ընդունված «Կույրերի, տեսողական հաշմանդամություն ունեցող կամ
ընթերցողական այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների հասանելիությունը դյուրացնելու մասին» պայմանագիրը, որը նախատեսում է
հեղինակային իրավունքի որոշակի սահմանափակումներ, որոնք հնարավորություն կտան
հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցելու և ներգրավվելու
հասարակական և մշակութային կյանքին:
Գործող օ րենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթական հաստատությունների և
գրադարանների կողմից ստեղծագործությունների վերարտադրմանը, չեն համապատասխանում
ներկայիս պահանջներին և այդ կապակցությամբ անհրաժեշտություն կա հստակ
սահմանափակումներ մտցնել այդ ստեղծագործությունների իրավունքների նկատմամբ։
Նախագծում ընդգրկված հեղինակային իրավունքի սահմանափակումները նպատակաուղղված
են հանրության շրջանում գիտելիքի, մշակութային արժեքների, ստեղծագործությունների էլ
ավելի լայն հասանելիության ապահովմանը։ Դրանք հնարավորություն կտան կրթական
հաստատություններին և գիտահետազոտական ինստիտուտներին, գրադարաններին ու
արխիվներին ոչ առևտրային հիմունքներով ստեղծագործություններ մատակարարել միմյանց՝
իրենց ընթերցողներին տրամադրելու, ինչպես նաև` ստեղծագործությունների օ րինակներն
ուսանողներին ներքին ապահով ցանցով տրամադրելու համար:
Գործող օրենքով լիարժեք կարգավորված չէ գույքային իրավունքների կոլեկտիվ կառավարման
համակարգը, որը կատարելագործման կարիք ունի: Նախագծով նախատեսվում են մտավոր
սեփականության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի կողմից կոլեկտիվ կառավարման
կազմակերպությունների հավատարմագրման գործընթացը և հավատարմագիր ստանալու
համար անհրաժեշտ պայմանները: Նախատեսված են դրանց գործունեության նկատմամբ
վերահսկողության գործուն մեխանիզմներ:
Խնդիրներ են առկա նաև մալուխային վերահաղորդումների հետ կապված հեղինակային
իրավունքին և հարակից իրավունքներին առնչվող հարաբերությունների, ինչպես նաև
տեսալսողական կատարումների ամրագրումների արտադրության և օ գտագործման հետ
կապված հարաբերությունների կարգավորման հարցերում։
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Կմշակվի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ կներկայացվի «Հեղինակային իրավունքի և
հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծի նպատակը հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների իրավական
պահպանության օ րենսդրության կատարելագործումն է՝ բնագավառի ներկա միջազգային
զարգացումներին համարժեք մոտեցումների սահմանման ու մեխանիզմների կիրառման
իրավական հիմքեր ստեղծելու միջոցով։
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3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ իրավական հիմքեր կապահովվեն հեղինակային իրավունքի և
հարակից իրավունքների հետ կապված հարաբերությունների հուսալի և արդյունավետ կարգավորման, ինչպես նաև` բնագավառի միջազգային ինտեգրման գործընթացներում արդյունավետ
մասնակցության համար։
22.

«Արտոնագրերի մասին» և «արդյունաբերական դիզայնի մասին» ՀՀ օրենքների
նախագծերի փաթեթը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ
կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 4
ենթակետի պահանջից: Նախագծով նպատակ է դրվում Հայաստանի Հանրապետությունում
ներդնել գյուտերի իրավական պահպանության առավել կատարելագործված համակարգ:
«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» ՀՀ օ րենքի նախագիծը նպատակ ունի առանձնացնել
արդյունաբերական նմուշների հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը գյուտերի և
օգտակար մոդելների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող օրենքից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ է մտել 2009թ հունվարի 1-ից, որի կիրարկման
ընթացքում ի հայտ են եկել որոշ խնդիրներ։ Մասնավորապես, գործող օրենքում բացակայում է
երրորդ անձանց կողմից գործող արտոնագրի դեմ առարկությունների ներկայացման
ընթացակարգը, բավականաչափ հստակ պարզաբանված չեն՝ գյուտերին լրացուցիչ իրավական
պահպանություն տրամադրման պայմանները, «ծառայողական» գյուտերի հեղինակների
իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես նաև` առկա են խնդիրներ գյուտերի
փորձաքննության ընթացակարգերի հետ կապված:
Գործող օ րենքով արդյունաբերական նմուշների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են գյուտերի և օգտակար մոդելների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող
օրենքով, որը, հաշվի առնելով այս օբյեկտների առանձնահատկությունները, օրենքի կիրառման
համար որոշակի խնդիրներ է առաջացնում, բացի այդ միջազգային պրակտիկայում նշված
օ բյեկտների հետ կապված հարաբերությունները հիմնականում կարգավորվում են առանձին
օ րենքներով:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է մշակել «Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» ՀՀ
օ րենքների նախագծերի փաթեթը, որով կնախատեսվի երրորդ անձանց կողմից գործող
արտոնագրի դեմ առարկությունների ներկայացման ընթացակարգը, կներդրվի միջազգային
լավագույն փորձին համապատասխան գյուտերի փորձաքննության կատարելագործված ընթացակարգ, կհստակեցվեն գյուտերին լրացուցիչ իրավական պահպանության տրամադրման պայմանները, «ծառայողական» գյուտերի հեղինակների իրավունքները և պարտականությունները:
2. Կարգավորման առարկան
«Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օ րենքի և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» ՀՀ օ րենքի
նախագծերի մշակում:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ-ում գյուտերի և արդյունաբերական նմուշների իրավական պահպանության առավել
կատարելագործված համակարգերի ներդրում:
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23.

«Հայաստանի Հանրապետությունում նորարարության զարգացման ռազմավարությանը և
ճանապարհային քարտեզին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրում Հայաստանի Հանրապետությունում
ստեղծարար բիզնեսների և տեխնոլոգական զարգացմանն առնչվող դրույթների շրջանակներում
անհրաժեշտություն է առաջանում մշակելու ՀՀ-ում նորարարության զարգացման նոր
ռազմավարություն և ճանապարհային քարտեզ, որով կնախանշվեն ոլորտի զարգացման
հիմնական ուղղությունները և ռազմավարական մոտեցումները, նպատակներն, խնդիրները և
իրականացվելիք գործողությունները:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 6 արձանագրային որոշմամբ հավանություն է տրվել ինովացիոն տնտեսության ձևավորման մեկնարկային ռազմավարության հայեցակարգին, որի ներքո իրականացվել են ոլորտի զարգացմանն ուղղված մի շարք նախաձեռնություններ:
Ներկայում անհրաժեշտություն է առաջացել մշակելու ոլորտի զարգացման նոր ռազմավարություն և
ճանապարհային քարտեզ, որոնք կանդրադառնան գիտության արդյունքների առևտրայնացման
խթանման,կրթություն-գիտություն-տնտեսություն կապերի ամրապնդման, ինովացիոն գործունեության խթանման նախաձեռնությունների ինստիտուցիոնալ հիմքերի զարգացման, ինովացիոն
ենթակառույցների ձևավորման ու զարգացման, ինովացիոն ոլորտում միջազգային համագործակցության ակտիվացման և ոլորտի զարգացմանն ուղղված այլ կարևոր հարցերի:
Այս ուղղությամբ արդեն իսկ ԵՄ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Աջակցություն
Հայաստանում ՓՄՁ զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում Գերմանական միջազգային
համագործակցության ընկերակցության տեխնիկական աջակցությամբ ներգրավված տեղական
և միջազգային փորձագետների հետ համատեղ մեկնարկել են նորարարության զարգացման նոր
ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ 2018 թվականին մշակել և ՀՀ
կառավարության քննարկմանը ներկայացնել ՀՀ-ում նորարարության զարգացման նոր
ռազմավարությունն ու ճանապարհային քարտեզը:
2. Կարգավորման առարկան
ՀՀ տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է գիտելիքահենք
տնտեսության ձևավորումը և այդ նպատակով ինովացիոն գործունեության խթանումը` որպես
տեխնոլոգիական առաջընթացի և միջազգայնորեն մրցունակ տնտեսության զարգացման հիմք:
ՀՀ-ում նորարարության զարգացման նոր ռազմավարությունն ու դրանից բխող ճանապարհային
քարտեզով կնախանշվեն ՀՀ-ում ինովացիոն ոլորտի զարգացման հետագա ուղղությունները,
մոտեցումներն ու գործառնական քայլերը:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ-ում ինովացիոն ոլորտի հետագա զարգացումը խթանելու նպատակով պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու գործողություններն ամրագրող իրավական հիմքի ձևավորում:

24.

«Զբոսաշրջային ծառայությունների որակավորման կարգերն ու չափանիշները հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում Հայաստանի` որպես զբոսաշրջային գրավիչ երկրի
հեղինակության շարունակական ամրապնդման գործընթացում բնագավառի դինամիկ զարգա-
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ցումներին համահունչ կարգավորման միջավայր ունենալը հաջողության երաշխիքներից է: Այս
տեսակետից ոլորտի օ րենսդրական դաշտի բարելավումը նպատակով նախատեսվում է
«Զբոսաշրջային ծառայությունների որակավորման կարգերն ու չափանիշները հաստատելու
մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի պահանջը բխում է «Զբոսաշրջության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Զբոսաշրջության բնագավառի զարգացումներին համընթաց անհրաժեշտություն է առաջանում
ոլորտում կիրառվող մի շարք հասկացությունների արդիականացման և հստակեցման, սպառողի
իրավունքների լիարժեք իրացումն ապահովելու և, այդպիսով, երկրի զբոսաշրջային արդյունքի
մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով ստանդարտների ներդրման և կամավորության
սկզբունքով հյուր-նոցային տնտեսության օ բյեկտների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների, զբոսավարների, ուղեկցորդների, ռեստորանների և զբոսաշրջային ավտոբուսների որակավորման, զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնների միասնական համակարգի ձևավորման,
ծառայությունների նկատմամբ պահանջների պահպանման մեխանիզմների ապահովման:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսվում է «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծից բխող կարգերն ու
չափանիշները սահմանող ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում:
2. Կարգավորման առարկան
Զբոսաշրջության բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակավորման կարգերի ու
չափանիշների սահմանում:
3. Իրավական ակտի ընդունման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է համարժեք իրավական կարգավորման միջոցով ապահովել
զբոսաշրջային ծառայությունների որակի ամրապնդում ու բարձրացում, զբոսաշրջային
ծառայությունների ընտրության գործում սպառողին աջակցություն, համաշխարհային ու ներքին
շուկայում Հայաստանի ու հայկական զբոսաշրջային արդյունքի դրական նկարագրի ամրապնդում
ու շարունակական բարձրացում:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն
25.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի N 944-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության
օ դանավակայաններում ավիացիոն անվտանգության հսկողության կազմակերպման և
իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 944-Ն որոշման հավելվածում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է Եվրամիության «Անվտանգության կանոնակարգեր» Դոկ.30 փաստաթղթի
13-րդ խմբագրության 9-րդ հրատարակությամբ /2016 թ. փետրվար/ սահմանված նոր ավիացիոն
անվտանգության ընթացակարգերին համապատասխանեցման անհրաժեշտությամբ:
2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
2016 թ. ընթացքում ԵԿԱԿ կողմից 13-րդ խմբագրության 9-րդ հրատարակությամբ լրացումներ և
փոփոխություններ են կատարվել Եվրոմիության կողմից «Անվտանգության կանոնակարգեր»
Դոկ.30 փաստաթղթում, սահմանվել են ավիացիոն անվտանգության ընթացակարգերի նոր
ստանդարտներ:
Վերը նշված լրացումների և փոփոխություների կիրառման ուշացումը կարող է ազդել ՀՀ
օդանավակայաններում իրականացվող ավիացիոն անվտանգության ապահովման վրա և այսօր
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ավիացիոն անվտանգության առումով վերը նշված փոփոխությունների և լրացումների
կիրառումը անհրաժեշտ է:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության
բնագավառում իրականացվող քաղաքականության նպատակն է ապահովել ՀՀ օ դանավակայաններում կիրառվող ավիացիոն անվտանգության միջոցառումների համապատասխանությունը ԻԿԱՕ և ԵԿԱԿ ստանդարտներին, որի ապահովման նպատակով ԻԿԱՕ և ԵԿԱԿ
կողմից նոր ընդունված ստանդարտները ներդրվում են ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի
ավիացիոն անվտանգության աշխատանքները կանոնակարգող նորմատիվ իրավական
փաստաթղթերում և գործնական կիրառում ստանում ՀՀ օ դանավակայաններում ավիացիոն
անվտանգության ընթացակարգերում:
4. Կարգավորման առարկան
Վերը նշված փոփոխություների և լրացումների ընդունումը հնարավորություն կտա Հայաստանի
Հանրապետության օդանավակայաններում նոր ավիացիոն անվտանգության ընթացակարգերը
կանոնակարգել և համապատասխանեցնել Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին
կոնվենցիայի N 17՝ «Անվտանգության» հավելվածով և Եվրամիության «Անվտանգության
կանոնակարգեր» Դոկ.30 փաստաթղթով սահմանված նոր ստանդարտներին:
5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշման նախագծի ընդունման դեպքում կհստակեցվեն ավիացիոն անվտանգության
ընթացակարգերն և հնարավորություն կընձեռնվի ավելի բարձր մակարդակի հասցնել
օդանավակայանում ավիացիոն անվտանգության հսկողության գործառույթների իրականացումը:
26.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի
ընդունումը պայմանավորված է վտանգավոր համարվող բեռների օդային փոխադրման, վտանգավոր
բեռների սպասարկման աշխատանքների իրականացման ընթացակարգերի պարզեցման,
վերահսկողության մեխանիզմների արդիականացման, ինչպես նաև Քաղաքացիական ավիացիայի
միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) հրապարակած միջազգային ստանդարտներին,
«Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (Չիկագոյի կոնվենցիա) 18-րդ
հավելվածի դրույթներին համապատասխանեցման անհրաժեշտությամբ:
2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Դեպի Հայաստանի Հանրապետություն կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի դուրս
վտանգավոր համարվող, սակայն օ դային փոխադրման համար չարգելված բեռների օ դային
փոխադրման, Հայաստանի Հանրապետության օ դանավակայաններում վտանգավոր բեռների
վերգետնյա սպասարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություններին և վտանգավոր
բեռների օդային փոխադրումներն սպասարկող (փաթեթավորող և փաստաթղթային ձևակերպումներ
իրականացնող) կազմակերպություններին թույլտվություն տալու գործընթացը կանոնակարգվում է ՀՀ
կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշմամբ, որի իրավական հիմքը
հանդիսանում է «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ րենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ
մասը, «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ` Չիկագոյի
կոնվենցիա) 37-րդ հոդվածը, կոնվենցիայի «Օդով վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրում» 18-րդ
հավելվածը (այսուհետ` N 18 հավելված) և Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային
կազմակերպության (այսուհետ` ԻԿԱՕ) ԴՈԿ 9284 ԱՆ/905 «Օդով վտանգավոր բեռների անվտանգ
փոխադրման տեխնիկական հրահանգը» (այսուհետ` տեխնիկական հրահանգ):
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Չիկագոյի կոնվենցիայի N 18 հավելվածում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնք
ենթակա են ՀՀ օրենսդրության մեջ պարտադիր ներդրման և կիրառման: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելու համապատասխան փոփոխություններ վտանգավոր համարվող
բեռների փոխադրման, սպասարկման աշխատանքները կանոնակարգող համապատասխան
իրավական ակտում՝ ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշման մեջ:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշման մի շարք դրույթներ չեն
համապատասխանում Չիկագոյի կոնվենցիայի N 18 հավելվածում կատարված փոփոխություններին: Բացի այդ, անհրաժեշտություն է առաջացել արդիականացնել վերահսկողական
մեխանիզմները և պարզեցնել վտանգավոր համարվող բեռների օ դային փոխադրման,
վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքների իրականացման ընթացակարգերը:
4. Կարգավորման առարկան
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագծի ընդունման դեպքում կհստակեցվեն դեպի Հայաստանի Հանրապետություն
կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի դուրս վտանգավոր համարվող, սակայն օ դային
փոխադրման համար չարգելված բեռների օ դային փոխադրման, Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններում վտանգավոր բեռների վերգետնյա սպասարկման աշխատանքներ
իրականացնող կազմակերպություններին և վտանգավոր բեռների օ դային փոխադրումներն
սպասարկող (փաթեթավորող և փաստաթղթային ձևակերպումներ իրականացնող) կազմակերպություններին թույլտվություն տալու գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:
5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովելու համար
առաջարկվող միջոցառման իրականացման արդյունքում ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշումը ամբողջապես կհամապատասխանի ՀՀ միջազգային
պայմանագրերով նախատեսված դրույթներին, ինչպես նաև կպարզեցվեն վարչարարական
ընթացակարգերը:
27.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությ ան 2002 թվականի մարտի 16-ի N 249
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նշված որոշման ընդունումը հնարավորություն կտա հստակեցնել քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող քաղաքականության սկզբունքները և կապահովի դրանց
համապատասխանությունը Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության
(ԻԿԱՕ) «Ընթացակարգերի պարզեցում» N 9-րդ հավելվածով սահմանված չափորոշիչներին:
2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Օդային փոխադրումներին առնչվող ընթացակարգերի պարզեցման ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» N 249 որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
կողմից 2002 թվականի մարտի 16-ին, այն համապատասխանել է ԻԿԱՕ-ի կողմից սահմանված
չափանիշներին, սակայն 9-րդ՝ «Ընթացակարգերի պարզեցում» հավելվածում 2016 թվականին 14րդ խմբագրությամբ սահմանվել են նոր չափորոշիչներ` կապված օ դանավերի թռիչքների
թույլտվությունների ձևակերպման, օդանավերի ժամանման և մեկնման, օդանավակայաններում
օ դանավերի և ուղևորների սպասարկման համար անհրաժեշտ ծառայությունների և տեխնիկական միջոցների առկայության, ուղևորների և բեռների սահմանային, մաքսային,
առողջապահական, սանիտարակարանտինային հսկողությունների, օ դանավերի անձնակազմերի վկայականների, ուղևորային փաստաթղթերի ձևակերպումների, մուտքի իրավունք
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չունեցող անձանց հետ վարվելու կարգի, փոխադրվող ուղևորների ուղևորային մանիֆեստների
և փոխադրման ընդունված բեռների բեռնային մանիֆեստների ձևաթղթերի, օ դանավի
անձնակազմի անդամների գլխավոր հայտարարագերի ձևաթղթերի, օ դանավում հիվանդ
ուղևորների առկայության մասին ձևաթղթերի լրացման և ժամանման օ դանավակայանում
ներկայացման կարգի, օ դանավերի դեզինֆեկցիայի և դեզինսեկցիայի միջոցառումներին
ներկայացվող պահանջների հետ։
Նշված փոփոխությունների և լրացումների կիրառմամբ ՀՀ օ դանավակայաններում իրականացվող ուղևորների սպասարկման ընթացակարգերը կհամապատասխանեցվեն ԻԿԱՕ-ի
կողմից սահմանված նոր չափորոշիչներին։
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Որոշման նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա համապատասխանեցնելու Միջազգային
քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության (ԻԿԱՕ)
կողմից նոր ընդունված
չափորոշիչներին և ավելի բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններում
կիրառվող ուղևորների սպասարկման աշխատանքների անհրաժեշտ մակարդակը:
4. Կարգավորման առարկան
Նշված փոփոխություների և լրացումների ընդունումը հնարավորություն կտա կանոնակարգելու
Հայաստանի Հանրապետության օ դանավակայաններում ուղևորների սպասարկման աշխատանքները բոլոր փուլերում, համապատասխանեցնելով դրանք ԻԿԱՕ-ի չափորոշիչներին։
5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշման նախագծի ընդունմամբ հստակ կամրագրվեն ուղևորների սպասարկման բոլոր
փուլերի ընթացքում կիրառվող ընթացակարգերը և դրանց գործնական իրականացման միջոցով
կդյուրացվեն օ դային փոխադրումների ընթացքում ուղևորների սպասարկումներին առնչվող
գործընթացները, դրանք համապատասխանեցնելով ԻԿԱՕ անդամ երկրներում գործող
ներկայիս ընթացակարգերին։

28.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի
կառավարման վարչություն
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Առաջարկվում է պարզեցնել պետական գույքի օ տարման ընթացակարգը՝ նվազագույն
վարչարարության ապահովմամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման 3-րդ կետով սահմանվել է,
որ պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված, պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող և դրանց ամրացված գույքի
(բացառությամբ մինչև հինգ մլն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի) օ տարման
մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ընդունելու վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը տրամադրում է Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջեի վրա հնարավոր ազդեցության (եկամուտների կամ
ծախսերի փոփոխության) մասին կարծիք, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը՝ գույքի օ տարման ձևի և
գների հիմնավորվածության մասին եզրակացություն: Օտարման ընթացագարգի պարզեցման
համար անհրաժեշտ է սահմանել նաև պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված,
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող և դրանց
ամրացված գույքի օտարման վերաբերյալ սկզբունքերը:
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1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է պարզեցնել պետական գույքի օ տարման ընթացակարգերը և նվազեցնել
վարչարարությունը, սահմանելով պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված,
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող և դրանց
ամրացված օ տարման ենթակա գույքի վերաբերյալ սկզբունքերը և պայմանները, ինչպես նաև
ապահովել վարչարարության կրճատումը:
2. Կարգավորման առարկան
Պետական գույքի օտարման գործընթացի պարզեցում՝ նվազագույն վարչարարության ապահովմամբ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում կպարզեցվի օ տարման գործընթացը՝ նվազագույն վարչարարության ապահովմամբ, ինչպես նաև օտարման գործընթացի պահանջների արդիականացում:
29.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 515-Ն
որոշման մեջ փոփոխություներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 515-Ն որոշման
մեջ փոփոխություներ և լրացումներ կատարման անհաժեշտությունը բխում է 2017 թվականի
մարտի 1-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 954, 955,
966-րդ հոդվածներում կատարված փոփոխությունների և լրացումների պահանջներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գործող որոշմամբ սահմանվում են 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքների մրցութային կարգով
հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացի առանձնահատկությունները, որի
նպատակն է ընդլայնել հավատարմագրային կառավարման պրակտիկան, պետական
բաժնեմասով ընկերություններում ներդրումներ ներգրավել և բարելավել դրանց կառավարումը
մասնագիտացված կազմակերպությունների (անձանց) աշխատանքի շնորհիվ: Որոշմամբ,
մասնավորապես, պահանջվում է որպեսզի մրցույթի մասնակցող կազմակերպությունները
հավատարմագրային
կառավարիչները)
ներկայացնեն
իրենց
(հավանական
հավատարմագրային կառավարման ծրագրերը, որոնք պետք է ներառեն ներդրումային
բաղադրիչ, կազմակերպության զարգացման համար իրականացվելիք միջոցառումներ (ՀՀ
կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 515-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 19):
Ընդ որում, և' ներդրումները, և' միջոցառումները պետք է ներկայացվեն տարիների կտրվածքով,
կատարման հստակ ժամկետներով և ֆինանսավորման աղբյուրներով:
Նախագծով առաջարկվում է 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքների հավատարմագրային
կառավարումն հանձնել նաև ուղղակի ձևով, սահմանելով համապատասխան պահանջներ:
Որոշմամբ սահմանված են բավականին խիստ պայմաններ, որոնց կատարման համար
անհրաժեշտ է վստահություն ունենալ պայմանագրի երկարաժամկետ բնույթի մասին:
2. Կարգավորման առարկան
Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է երկարաձգել գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի առավելագույն ժամկետը` հնարավորություն տալով իրականացնելու
ավելի երկարաժամկետ ներդրումներ:
Նախագծով առաջարկվող լուծումների արդյունքում հնարավոր է նաև որոշակի լուծումներ տալ
չօ գտագործվող գույքը տնտեսական շրջանառության մեջ դնելու խնդրին, որն առաջադրված է
ՀՀ կառավարության կողմից, պետական օչ գտագործվող գույքը հավատարմագրային
կառավարման հանձնելու միջոցով:
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3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Պետական գույքը հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացի կանոնակարգում՝
սահմանելով նաև ուղղակի ձևով հավատարմագրային կառավարման հանձնելու դեպքերը և
պահանջները, ինչպես նաև ժամկետների երկարաձգում և կանխատեսելի արդյունքների
ձեռքբերում:
30.

«Հայ աստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն
որոշման մեջ կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է պետական գույքի հաշվառման
համակարգի արդիականացնելու անհրաժեշտությամբ:
1.2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Պետական գույքի հաշվառման և անշարժ գույքի գրանցամատյանի վարման համակարգը
արդիականացնելու նպատակով համապատասխան մասնագիտական կառույցների հետ
քննարկվել են հաշվառման փաստաթղթային համակարգից էլեկտրոնային ինտեգրացված
համակարգին անցում կատարելու հնարավորությունները: Ընդ որում Վարչության կողմից մշակված
տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա մասնագիտական կառույցները հաշվարկել են ծրագրի
ներդրման հետ կապված ծախսերը:
Համակարգի ներդրման շնորհիվ ոչ միայն կբարելավվի հաշվառման օ պերատիվությունը և
կբարձրանա հավաստիության մակարդակը, այլ նաև կավելանա համակարգից օգտվողների թվաքանակը և այն կդառնա ավելի մատչելի և դինամիկ: Հաշվառման համակարգը հնարավորություն
կընձեռնի հաշվառման օբյեկտների վերաբերյալ ստանալ նաև պատկերային տեղեկություններ:
2. Կարգավորման առարկան
Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է պետական գույքի հաշվառման համակարգը
արդիականացել՝ հաշվառման փաստաթղթային համակարգից անցում կատարել էլեկտրոնային
ինտեգրացված համակարգին, որը հնարավորություն կընձեռի տարբեր մարմիններին մուտք
գործել համակարգ, փոխանցել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Օրինակ,
լուսանկարներ, տեսանյութեր և այլն:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշման նախագծի ընդունմամբ՝ արդիական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կկատարելագործվեն
պետական սեփականություն համարվող գույքի հաշվառման և գրանցամատյանի վարման
համակարգը՝ պետական կառավարչական և պետական այլ հիմնարկների հաշվեկշում գտնվող
գույքի ամբողջական հաշվառմամբ, ինչպես նաև հաշվառման փաստաթղթային համակարգից
անցում կկատարվի էլեկտրոնային ինտեգրացված համակարգին:

31.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարություն
«Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
2015 թվականին մեկնարկած վարչատարածքային բարեփոխումների գործնական փուլից ի վեր
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքների խոշորացման գործընթացում ներգրավվել է
թվով 466 համայնք, ինչի արդյունքում ձևավորվել է թվով 52 համայնք:
Խոշորացման արդյունքում ձևավորվել է առավել մրցակցային ավագանի, հաստիքների
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վերաբաշխում, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիքները (աշխատակազմի քարտուղար,
ֆինանսիստ, հաշվապահ և այլն) փոխարինվել են ծառայություններ մատուցող հաստիքներով:
ՀՀ կառավարության 2017 թ.-ի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.2.2.1 կետի «ա»
ենթակետով նախատեսվում է 2017-2019 թվականների ընթացքում շարունակել վարչատարածքային բարեփոխումները, ավարտել համայնքների խոշորացման գործընթացը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Համայնքների խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակվելու է ՀՀ
օրենքների նախագծային փաթեթ:
2. Կարգավորման առարկան
Փաթեթում
ներառվող
«Վարչատարածքային
բաժանման
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օ րենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի
նախագծում սահմանվելու են խոշորացման արդյունքում ձևավորվող համայնքների կազմերը,
անվանումները, համայնքային կենտրոնները, իսկ «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օ րենքի նախագծում՝ նոր ձևավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ընտրությունների և լիազորությունների դադարման ու ստանձնման ժամկետները,
այդ համայնքների կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ դրույթներ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախատեսվում է 2018 թվականին շարունակել համայնքների միավորման գործընթացը, ինչը
կհանդիսանա լիազորությունների հետագա ապակենտրոնացման, բնակչությանը մատուցվող
ծառայությունների քանակի ավելացման, որակի և մատչելիության բարձրացման հիմք,
կարևորագույն նախապայման կհանդիսանա և կնպաստի համայնքների կողմից ֆինանսական
միջոցների առավել օ պտիմալ և նպատակային օ գտագործմանը, ինչպես նաև համայնքների
կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օ րենք 57-րդ հոդվածի համաձայն` ապաստան
հայցողները և փախստականներն իրավունք ունեն դատական կարգով բողոքարկելու
ապաստանի հայցի կամ փախստականի ճանաչման առնչությամբ հարուցված ապաստանի
ընթացակարգի, ինչպես նաև սույն օ րենքով նախատեսված վարչական այլ ընթացակարգերի
հետևանքով լիազոր մարմնի կայացրած ցանկացած բացասական որոշում՝ դրա մասին տեղեկանալու օրվանից սկսած 30 օրվա ընթացքում:
Մինչդեռ ՀՀ վարչական դատավարության օ րենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ
կետերով սահմանված է, որ հայցը վարչական դատարան կարող է ներկայացվել. վիճարկման
հայցի դեպքում՝ երկամսյա ժամկետում` վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից, իսկ
պարտավորեցման հայցի դեպքում` երկամսյա ժամկետում՝ վարչական ակտի ընդունումը
մերժելու մասին իրազեկվելու պահից:
Ուստի անհրաժեշտ է «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օ րենքում` ՀՀ-ում ապաստանի տրամադրումը մերժելու վերաբերյալ միգրացիայի հարցերով պետական լիազոր մարմնի
որոշման դատական կարգով բողոքարկման ժամկետը համապատասխանեցնել ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքով սահմանված` հայցը դատարան ներկայացնելու ժամկետին:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Փախստականների և ապաստանի մասին»ՀՀ օ րենքի և ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի միջև առկա է հակասություն:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առկա խնդիրը ենթակա է լուծման «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օ րենքում
փոփոխություն կատարելու եղանակով:
275.2k.voroshum.doc

26

33.

34.

2. Կարգավորման առարկան
Սահմանել, որ ապաստանի հայցի վերաբերյալ լիազոր մարմնի ընդունած բացասական
որոշումը 30 օ րյա ժամկետում բողոքարկման փոխարեն կարող է բողոքարկվել երկամսյա
ժամկետում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի կիրառման դեպքում կվերացվի «Փախստականների և ապաստանի մասին»
ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի միջև առկա հակասությունը:
«Համայնքային ծառայության վերապատրաստման համակարգի բարեփոխման մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օ րենքով սահմանված կարգով
համայնքային ծառայողների վերապատրաստումն իրականացվում է առնվազն 3 տարին մեկ
անգամ: Ներկայումս գործող վերապատրաստման ծրագրերում ներառված են ընդհանուր
թեմաներ, որոնց համաձայն իրականացվող վերապատրաստումները չեն ապահովում
համայնքային ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման կարիքը: Անհրաժեշտ է
կազմել նոր՝ կոնկրետ մասնագիտական թեմաներ պարունակող ծրագրեր և վերապատրաստումն իրականացնել ոչ թե 3 տարին մեկ, այլ ըստ անհրաժեշտության:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսվում է վերապատրաստման ծրագրերը մշակել համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից իրականացվող գործառույթների (ըստ ոլորտների) համաձայն` շեշտադրելով
ներդրումային ծրագրերի վերլուծության մեթոդոլոգիան, ինչպես նաև համայնքի տարածքում
գործարար միջավայրի բարելավմանը և տուրիզմի խթանմանն ուղղված միջավայրի ձևավորման
վերաբերող թեմաների անհրաժեշտությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Նախատեսվում է վերապատրաստման ծրագրերը մշակել համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից իրականացվող գործառույթների (ըստ ոլորտների) համաձայն` շեշտադրելով
ներդրումային ծրագրերի վերլուծության մեթոդոլոգիան, ինչպես նաև համայնքի տարածքում
գործարար միջավայրի բարելավմանը և տուրիզմի խթանմանն ուղղված միջավայրի ձևավորման
վերաբերող թեմաների անհրաժեշտությունը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման միջոցով համայնքային ծառայողների
կոնկրետ մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում, որը կապահովի համայնքների զարգացման ռազմավարական խնդիրների իրականացումը:
«Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող, թերհամալրված դպրոցներում բարեփոխումներ իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների բարեփոխումների նպատակն
ուսումնական հաստատություններին հատկացվող բյուջետային միջոցների օ գտագործման
արդյունավետության և նպատակայնության բարձրացումն է, ուսումնական հաստատությունների
գործունեության կազմակերպական ցուցանիշների (սովորող-մանկավարժ հարաբերակցություն,
ուսումնական խմբերի միջին խտություն, մանկավարժների միջին ծանրաբեռնվածություն և այլն)
և կրթության որակի բարելավումը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Մարզային ենթակայության կրթական համակարգի ֆինանսատնտեսական վիճակի և
ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացման պոտենցիալի վերլուծության, շահագրգիռ
մարմինների հետ մասնագիտական քննարկումների արդյունքում ակնկալվում է ուսումնական
հաստատություններում կրթության որակի, մատչելիության և ընդգրկվածության մակարդակի
բարձրացում:
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2. Կարգավորման առարկան
Ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսվում է վերը նշված միջոցառումն ամրագրել ՀՀ
կառավարության գործունեության միջոցառումների ցանկում՝ սահմանված ժամկետում
կատարումն ապահովելու համար:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ապահովել փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող, թերհամալրված դպրոցների
գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների
արդյունավետ օգտագործումը:
«Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին» հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների
կառավարման հայեցակարգի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության
2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի 1.2 բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի կատարմամբ և ՀՀ
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 49 արձանագրային որոշման դրույթներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ Արագածոտնի մարզում ներկայումս աղբահանության ծառայություններրը հեռու են բավարար
լինելուց և գործող աղբահանության համակարգը բնապահպանական, առողջապահական,
սանիտարահիգենիկ առումներով խիստ խոցելի է և կարիք ունի բարելավման:
Աղբահանության ծառայությունը հասանելի չէ համայնքի ողջ բնակչությանը: Խնդիրն առավել լուրջ է
գյուղական համայնքներում: Արդյունքում՝ կենցաղային աղբը համայնքի ընդհանուր օգտագործման
տարածքների` այդ նպատակով հատուկ սահմանված կամ նախատեսված տեղերում հեռացնելու
փոխարեն, անկանոն կերպով թափվում է համայնքի մերձակա տարածքներում կամ նույնիսկ
ոռոգման ջրանցքներում: Դրա հետ մեկտեղ, անմխիթար վիճակ է տիրում նաև աղբի հեռացման
վայերում` աղբավայրերում և աղբանոցներում, որոնք զբաղեցնում են զգալի տարածքներ և
առաջացնում են լուրջ բնապահպանական և սանիտարական խնդիրներ:
Ելնելով վերգրյալից, մարզի աղբահանության ենթահամակարգի բարելավմանն ուղղված
միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշտություն է առաջանում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի համար մշակել հայեցակարգ, որը կնախատեսի
ԿԿԹԿ միջազգային չափանիշները բավարարող ծախսարդյունավետ, բնապահպանական և
սանիտարահիգենիկ առումով պատշաճ ենթահամակարգ, որի ծառայություններում
ներգրավված կլինի մարզի ողջ բնակչությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Հայեցակարգով նախատեսվում է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի կայացման աշխատանքներին, որը
հիմնադրույթային փաստաթուղթ կծառայի գործադիր իշխանության տարածքային ստորաբաժանումների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար` մարզի
աղբահանության և սանիտարական մաքրման խնդիրների կարգավորման համար:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հայեցակարգի ընդունմամբ ակնկալվում է հաշվի առնելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական, կոմունալ-ենթակառուցվածքային խնդիրներն ու ժողովրդագրական
պատկերը, բարելավել մարզի աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը:
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«Հյուրանոցային հարկի մասին» և «Հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 86-րդ և «Հայաստանի Հանրապետության
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օ րենքի 28.1-ին հոդվածներով հյուրանոցային հարկը
սահմանված է որպես տեղական հարկատեսակ: Սակայն, այն բացակայում է Հայաստանի
Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող
հիմնական իրավական ակտում՝ «Հարկային օրենսգրքում»:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսվում է մշակել «Հյուրանոցային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծով կկարգավորվեն հյուրանոցային հարկի հաշվարկման և վճարման հետ կապված
հարաբերությունները, կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետությունում հյուրանոցային հարկ
վճարողների շրջանակները, հյուրանոցային հարկով հարկվող օ բյեկտն ու հարկման բազան,
հյուրանոցային հարկի դրույքաչափերը, հաշվարկման և վճարման ժամկետներն ու կարգը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«Հյուրանոցային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը
կհանգեցնի տեղական նոր հարկատեսակի ներմուծմանը, համայնքային բյուջեների եկամտային
մասի շարունակական աճի ապահովմանը և կնպաստի համայնքներում զբոսաշրջային
ենթակառուցվածքների զարգացմանը:
«Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը» հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի
N 351-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը սահմանվել է 2006 թ. սկզբին և անցած տասնամյակի
ընթացքում, հատկապես էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կտրուկ աճով, փաստաթղթերը և տիպերի և բովանդակային առումով լուրջ փոփոխություն են կրել, շատ փաստաթղթեր
այլևս չեն ստեղծվում, դրանց փոխարեն հանդես են եկել նորերը: Անհրաժեշտություն է
առաջացել նաև փոփոխել մի շարք փաստաթղթերի պահպանության ժամկետները, մի մասինը
ավելացնել, մի մասին պակասեցնել:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանել պահպանության ժամկետների
նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի նոր ցանկ:
2. Կարգավորման առարկան
ՀՀ կառավարության որոշման ընդունմամբ կհստակեցվի և նոր ժամանակի պահանջներին
կհամապատասխանացվի պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի
օրինակելի ցանկը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի կիրարկումը կապահովի արդի պայմաններում ստեղծվող նոր տիպի
փաստաթղթերով, այդ թվում էլեկտրոնային փաստաթղթերով Հայաստանի Հանրապետության
արխիվային հավաքածուի համալրումը:
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«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին» հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման
հայեցակարգի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 1.2 բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի կատարմամբ և ՀՀ կառավարության
2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 49 արձանագրային որոշման դրույթներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ Տավուշի մարզում ներկայումս աղբահանության ծառայություններրը հեռու են բավարար
լինելուց: Աղբահանության ծառայությունը հասանելի չէ համայնքի ողջ բնակչությանը: Խնդիրն
առավել լուրջ է գյուղական համայնքներում: Արդյունքում՝ կենցաղային աղբը համայնքի
ընդհանուր օ գտագործման տարածքների` այդ նպատակով հատուկ սահմանված կամ
նախատեսված տեղերում հեռացնելու փոխարեն, անկանոն կերպով թափվում է համայնքի
մերձակա տարածքներում կամ նույնիսկ ոռոգման ջրանցքներում: Դրա հետ մեկտեղ,
անմխիթար վիճակ է տիրում նաև աղբի հեռացման վայերում` աղբավայրերում և
աղբանոցներում, որոնք զբաղեցնում են զգալի տարածքներ և առաջացնում են լուրջ
բնապահպանական և սանիտարական խնդիրներ:
Ելնելով վերգրյալից, մարզի աղբահանության ենթահամակարգի բարելավմանն ուղղված
միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշտություն է առաջանում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է ՀՀ Տավուշի մարզի համար մշակել հայեցակարգ, որը կնախատեսի ԿԿԹԿ
միջազգային չափանիշները բավարարող ծախսարդյունավետ, բնապահպանական և սանիտարահիգենիկ առումով պատշաճ ենթահամակարգ, որի ծառայություններում ներգրավված կլինի
մարզի ողջ բնակչությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Հայեցակարգով նախատեսվում է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի
կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի կայացման աշխատանքներին, որը
հիմնադրույթային փաստաթուղթ կծառայի գործադիր իշխանության տարածքային ստորաբաժանումների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար`
մարզի աղբահանության և սանիտարական մաքրման խնդիրների կարգավորման համար:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հայեցակարգի ընդունմամբ ակնկալվում է հաշվի առնելով ՀՀ Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական, կոմունալ-ենթակառուցվածքային խնդիրներն ու ժողովրդագրական պատկերը, բարելավել մարզի աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը:
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ըստ գործող «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների դոտացիաները
բաղկացած են երկու մասից՝ «Ա» և «Բ»: Այդ մասերից յուրաքանչյուրը հաշվարկվում է ըստ
առանձին համայնքների: «Ա» մասով յուրաքանչյուր համայնքին դոտացիաները հատկացվում են
տվյալ համայնքին 2016 թվականին տրամադրված դոտացիաների փաստացի գումարի չափով,
«Բ» մասով դոտացիաները հաշվարկվում են ըստ համայնքների բյուջետային ապահովվածու-
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թյան գործակցի: Յուրաքանչյուր համայնքի դոտացիաների հաշվարկի համար, որպես բազային
անփոփոխելի գումար համարվում է ՀՀ 2016 թ. պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին
տրամադրված ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարը և հաշվարկվող
տարվա ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի ընդհանուր գումարի ու 2016 թվականին
հատկացված դոտացիայի ընդհանուր գումարի տարբերության չափով հավելաճի գումարը:
Գործող օ րենքում բացակայում են գործոններ, որոնք կնպաստեն համահարթեցման
դոտացիաների առավել արդարացի բաշխմանը և կխթանեն համայնքներում պետության կողմից
վարվող քաղաքականությանը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Օրենքի նախագծով սահմանվելու է դոտացիաների հաշվարկման հիմքում դրվող բազմագործոն
համակարգ, որը կնպաստի համայնքներին տրամադրվող համահարթեցման դոտացիաների
առավել արդարացի բաշխմանը և կբխի համայնքների զարգացմանն ուղղված պետության
կողմից վարվող քաղաքականությունից:
2. Կարգավորման առարկան
Վերոնշյալ խնդիրները կարգավորելու նպատակով նախատեսվում է մշակել և մինչև դեկտեմբերի
1-ին տասնօ րյակ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Օրենքի նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի համայնքների բյուջեներին ֆինանսական
համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման և հատկացման
կարգերը:
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականից իրականացվող վարչատարածքային
փոփոխությունների արդյունքում կազմավորվել և ձևավորվել են նոր վարչատարածքային
միավորներ՝ խոշորացված բազմաբնակավայր համայնքներ: Բազմաբնակավայր համայնքներն
իրենց վարչական սահմաններում ընդգրկում են
միավորված նախկին համայնքների
տարածքները, հետևաբար և ենթակառուցվածքները: Հայաստանի Հանրապետությունում
ներհամայնքային ճանապարհների պահպանության և շահագործման իրավասությունը
վերապահված է համայնքների ղեկավարներին, իսկ միջհամայնքային ճանապարհների
դեպքում՝ տարածքային կառավարման մարմիններին, այն է մարզպետարաններին:
Համայնքների խոշորացման արդյունքում նախկին միջհամայնքային ճանապարհների
կարգավիճակը վերաձևակերպվում է ներհամայնքային կարգավիճակի, քանի որ միավորվող
համայնքները խոշորացված համայնքի կազմում հանդես են գալիս բնակավայրի
կարգավիճակով, հետևաբար, բնակավայրերն իրար միացնող ճանապարհները համարվում են
ներհամայնքային ճանապարհներ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հաշվի առնելով վերը նշված հանգամանքը, առաջարկվում է կազմակերպել և իրականացնել
միջհամայնքային և միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանության և շահագործման
լիազորության ապակենտրոնացում:
2.Կարգավորման առարկան
Ներհամայնքային (նախկինում՝ միջհամայնքային) ճանապարհների պահպանության ու
շահագործման իրավասությունը համապատասխան մարզպետարաններից նախատեսվում է
փոխանցել համապատասխան խոշորացված բազմաբնակավայր համայնքների ղեկավարներին:

275.2k.voroshum.doc

31

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Միավորված համայնքների միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանման և շահագործման լիազորությունները կպատվիրակվեն համայնքի ղեկավարին:
41.

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման,
բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբեյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օ գտագործման միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի
ընդունման անհրաժեշտությունը կապված է լճի և դրա ջրհավաք ավազանի ներկայիս վիճակի
բարելավման խնդրի հետ, որի համար անհրաժեշտ է ապահովել Սևանա լճի և դրա ջրհավաք
ավազանի էկոհամակարգերի պահպանությունը, լճի էկոլոգիական հավասարակշռության
վերականգնումը և Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի
բնական պաշարների կայուն
օ գտագործմանն ուղղված 2019 թ. նախատեսված ծրագրերի ու միջոցառումների պարտադիր
կատարումը:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարի հաստատվում է
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օ գտագործման միջոցառումների տարեկան ծրագիրը»: Տարեկան ծրագրի
ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 12, 13, 14 հոդվածների պահանջներից և «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,
պահպանման, վերարտադրման և օ գտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր
ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ րենքով սահմանված
նպատակներից ու խնդիրներից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս առաջնային են Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և նրա ջրհավաք ավազանի
բնական պաշարների պահպանության և կառավարման հարցերը, որոնք 2001 թվականից դրվել
են օ րենսդրական հիմքի վրա և կարգավորվում են «Սևանա լճի մասին» և «Սևանա լճի
էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օ գտագործման
միջոցառումների տարեկան
ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2010 թվականի հունիսի 24-ի N 876-Ն որոշմամբ:
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օ գտագործման միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան ծրագրին
հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման
նախագծի կարգավորման նպատակն է` Սևանա լճի, որպես ազգային և տարածաշրջանային
նշանակության քաղցրահամ ջրավազանի պահպանումը, էկոլոգիական հավասարակշռության
վերականգնումը և Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի էկոհամակարգերի բնականոն ներդաշնակ
զարգացմանն ու կայուն օ գտագործմանն ուղղված 2019 թ. նախատեսված ծրագրերի ու
միջոցառումների պարտադիր կատարման ապահովումը: Օրենքներում ամրագրված են Սևանի
լճային էկոհամակարգի կայունության, ջրի դրական հաշվեկշռի ապահովման և բնական
ռեսուրսների արդյունավետ օ գտագործման դրույթները, որոնց կատարման անհրաժեշտ
պայմաններից է` լճի մակարդակի բարձրացումն առնվազն 6 մետրով: Լճից բաց թողնված ջրի
քանակը
յուրաքանչյուր
տարի
հաստատվում
է
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության համապատասխան որոշումով և համաձայն «Սևանա լճի էկոհամակարգի
վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան
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ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
սահմանվել է մինչև 170.0 մլն.խ.մետր չափաքանակը:
Միաժամանակ տնտեսական խիստ անհրաժեշտության, ինչպես նաև չնախատեսված
արտակարգ իրավիճակների դեպքերում կառավարությունը «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օ րենքով
սահմանված կարգով կարող է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել չափաքանակի
փոփոխության մասին ժամանակավոր ծրւագիր, որը հաստատվում է համապատասխան օրենքի
ընդունմամբ:
Ներկայումս (10.05.2017 թ. դրությամբ) Սևանա լճի մակարդակը 1900.76մ է, ինչի շնորհիվ
առաջացել են հիմնախնդիրներ, կապված ափամերձ անտառապատ ջրածածկ տարածքների
մաքրման աշխատանքների իրականացման հետ: Ջրի տակ մնացող օրգանական նյութերի մեծ
զանգվածները վտանգում են լճի վիճակը` ջրի աղտոտման տեսակետից: Լուրջ խնդիրներ են
առաջացնում նաև ջրի տակ մնացած բազմաթիվ շինությունները և ենթակառուցվածքները:
Միաժամանակ ջրի բարձր որակն ապահովելու համար կարևոր է կտրուկ բարելավել վիճակը`
կապված մեծ քանակի չմաքրված կեղտաջրերի լիճ թափվելու հետ: Ներկայումս լճի շրջակայքում
առկա բոլոր մաքրման կայանները չեն գործում:
Սևանա լճի ձկնաշխարհն աչքի է ընկել ինքնատիպությամբ: Սակայն լճի մակարդակի իջեցումը,
կենսապաշարների գերօ գտագործումը և դրանց կանոնավոր մոնիթորինգի բացակայությունը
(մինչև 2004 թվականը) նպաստեցին լճի կենսաբազմազանության փոփոխմանը,
ձկնապաշարների կտրուկ անկմանը` էնդեմիկ ձկնատեսակների, հատկապես Սևանի իշխանի
ենթատեսակների անհետացմանը և սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական ծավալների նվազեցմանը: Հայաստանի Կարմիր գրքի /2010 թ./ մեջ են գրանցվել Սևանի իշխանը, Սևանի կողակը և
Սևանի բեղլուն: Ձկնատեսակների թվաքանակի կրճատման հետևանքով լճային էկոհամակարգում
տեղի է ունենում օ րգանական նյութերի ինտենսիվ կուտակում և ճահճացմանը հանգեցնող
գործընթացների արագացում, ինչը ևս բացասաբար է անդրադառնում Սևանի ջրային էկոհամակարգի վրա: Ներկայումս հիմնական խնդիրը լճում բնական և արհեստական եղանակներով
էնդեմիկ ձկնատեսակների պոպուլյացիայի մեծացումն է մինչև կայուն ու կենսունակ աստիճանը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Սևանա լճի հիմնախնդրի լուծումը Հայաստանի բնապահպանական քաղաքականության
կարևորագույն մասն է: Հիմնական ջանքերը կենտրոնանում են հետևյալ խնդիրների լուծման
վրա` լճի մակարդակի շարունակական բարձրացում, Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային
ռեսուրսների անարդյունավետ օ գտագործման կանխարգելում, փաստացի ջրօ գտագործման
պայմանների նկատմամբ վերահսկողության համակարգի կատարելագործում, լճի ջրհավաք
ավազանի ջրի որակի բարելավում, կենսաբանական ռեսուրսների պահպանում և
վերականգնում, Սևանա լճի ափամերձ տարածքների ջրածածկման հետ կապված խնդիրների
լուծում, թափոնների կառավարման կատարելագործում:
2. Կարգավորման առարկան
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օ գտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագրին
հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման
նախագծի կարգավորման նպատակն է` Սևանա լճի, որպես ազգային և տարածաշրջանային
նշանակության քաղցրահամ ջրավազանի պահպանումը, էկոլոգիական հավասարակշռության
վերականգնումը և Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի էկոհամակարգերի բնականոն ներդաշնակ
զարգացմանն ու կայուն օ գտագործմանն ուղղված 2019 թ. նախատեսված ծրագրերի ու
միջոցառումների պարտադիր կատարման ապահովումը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
• Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում,
• Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության
պահպանություն և կենսապաշարների կայուն օգտագործման բարելավում,
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• ափամերձ ջրածածկ տարածքներից անտառաշերտերի, բազմաթիվ շինությունների և
ենթակառուցվածքների մաքրում,
• ռեկրեացիայի արդյունավետ զարգացում,
• կենցաղային թափոնների կառավարման բարելավում,
• կառավարման համակարգի բարելավում:
42.

« Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ ընդերքի մասին օ րենսգրքի 61-րդ հոդվածով սահմանված է ընդերքօ գտագործողների
կողմից խախտված հողերի (այդ թվում նաև ընդերքօ գտագործման թափոնների օ բյեկտ
հանդիսացող լցակույտերի մակերեսների) վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխին հատկացումների կատարումը:
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի
մասին օ րենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-161-Ն օ րենքը,
որով սահմանվել են ընդերքօ գտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման հետ
կապված նոր ընթացակարգեր: Օրենքով սահմանվում է, որ ընդերքօգտագործողներն օգտակար
հանածոյի արդյունահանման թույլտվության շրջանակներում կարող են իրականացնել նաև
ընդերք
օ գտագործման թափոնների վերամշակում: Ընդերք
օ գտագործման թափոնների
վերամշակման արդյունքում հնարավոր են արտադրական լցակույտերով զբաղեցրած
տարածքների մակերեսների և, հետևաբար, ռեկուլտիվացիայի ենթակա տարածքների
փոփոխություններ: Դա իր հերթին կհանգեցնի ընդերքօ գտագործողի կողմից Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օ գոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշման
դրույթների համապատասխան կատարվող հատկացումների փոփոխությանը: Մինչև 2017
թվականի մայիսի 4-ը օ գտակար հանածոների արդյունահանման թույլտվություն ստացած
ընդերքօ գտագործողների համար թափոնների վերամշակման, թափոններով զբաղեցրած
տարածքների
փոփոխության
դեպքում
կառաջանան
կարգավորում
պահանջող
իրավահարաբերություններ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է կարգավորել վերոնշյալ իրավահարաբերությունները՝ նախատեսելով ընդերքօ գտագործողների կողմից ընդերքօ գտագործման
թափոնների վերամշակման պլանների իրագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխին հատկացված գումարների վերահաշվարկման մեխանիզմ:
Միաժամանակ, նախատեսվում է մշակել իրավական հիմքեր և ներդնել մեխանիզմներ, որոնք թույլ
կտան օ գտագործել շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին ընդերքօ գտագործողերի
կողմից հատկացված գումարները խախտված տարածքներում նոր բիզնես-ծրագրերի
իրականացման համար (օրինակ՝ ռեկրեացիոն գոտիների, ձկնաբուծության զարգացում և այլն):
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«ՀՀ ընդերքի մասին օ րենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օ րենքի նախագծի մշակման և ընդունման արդյունքում կկանոնակարգվեն մի շարք
օ րենսդրական բացեր, ինչը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ և նպատակային
օգտագործել շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխում կուտակվող գումարները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
2017 թ.-ին մշակվել է «Ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, ինչը ստեղծել
է օրենսդրական նախադրյալներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի ձևավորման
մեխանիզմների վերանայման, դրամագլխի գումարների նպատակային օ գտագործման նոր
ուղղությունների մշակման համար: Դրանք կիրառելի դարձնելու և մեխանիզմների իրավական
բովանդակությունը ամրագրելու նպատակով անհրաժեշտ է փոփոխություններ և լրացումներ
կատարել ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի (ՀՕ-280, 28.11.2011 թ.) համապատասխան հոդվածներում:
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2. Կարգավորման առարկան
«ՀՀ ընդերքի մասին օ րենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օ րենքի նախագծի մշակման և ընդունման արդյունքում նախատեսվում է ամրագրել շրջակա
միջավայրի պահպանության դրամագլխի ձևավորման և կուտակվող գումարների արդյունավետ
և նպատակայինօգտագործման նոր մեխանիզմներ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«ՀՀ ընդերքի մասին օ րենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է`
- վերանայել շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի ձևավորման մոտեցումները,
- ապահովել կուտակված գումարների վերահաշվարկման հնարավորությունը՝ ընդերքօ գտագործողի կողմից լցակույտերում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման
պլանների ներկայացման դեպքում,
- ներդնել դրամագլխում կուտակված գումարների հատկացման մեխանիզմներ՝ ընդերքօգտագործման թույլտվությունների ժամկետների ավարտից հետո խախտված հողատարածքներում
նոր բիզնես-ծրագրերի իրականացման նպատակով:
43.

«Քիմիական նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Քիմիական նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ րենքի նախագծի մշակումը
պայմանավորված է քիմիական նյութերի գործածության անվտանգության ապահովման
իրավական հիմքի բացակայությամբ:
«Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է
Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված «Միջազգային առևտրում առանձին
վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված
համաձայնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդամի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություններից, ինչպես նաև ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ի
«Կենսաբանական,
քիմիական
և
ճառագայթային
անվտանգության
ապահովման
ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՆԿ-231-Ա կարգադրությունից, ՀՀ կառավարության
2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության
խորհրդի 1540 բանաձևի իրականացման Հայաստանի Հանրապետության ազգային
գործողությունների 2015-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 95-Ա որոշումից և
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կողմից
վավերացված մի շարք բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաներից բխող՝ Հայաստանի
Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 49 արձանագրային որոշումից:
Օրենքի նախագծի մշակումը բխում է նաև ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի «4.4. Բնապահպանություն» բաժնի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Քիմիական նյութերի գործածության ոլորտը բազմասեկտորալ է և դրանց կառավարման հետ
կապված հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնակարգվում են միջազգային
պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններով և ՀՀ
օ րենքներով և այլ իրավական ակտերով: Միևնույն ժամանակ, այդ իրավական ակտերի
առկայությունը բավարար չէ, քանի որ քիմիական նյութերի անվտանգ գործածության համար
բացակայում են «Քիմիական նյութերի մասին» օ րենքը, ինչպես նաև քիմիական նյութերի
գործածության անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ սահմանող
ենթաօրենսդրական ակտերը:
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1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Քիմիական նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ րենքի նախագծի մշակման
նպատակով կկատարվի Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական նյութերի իրավական
կարգավորման վերլուծությունը, կվերհանվեն խնդիրները և դրանց լուծման նպատակով
կամրագրվեն քիմիական նյութերին և դրանց գործածությանը ներկայացվող անվտանգության
պահանջները, ինչպես նաև քիմիական նյութերի անվտանգության ոլորտում տարբեր պետական
կառավարման մարմինների լիազորությունները:
2. Կարգավորման առարկան
Ներկայացված օ րինագծով կարգավորման առարկան Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում քիմիական նյութերի գործածության՝ արտադրության, օ գտագործման, պահման,
փոխադրման, իրացման, ներմուծման և արտահանման ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության և մարդու առողջության անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցերն են:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Սույն օրենքով քիմիական նյութերին և դրանց գործածության փուլերին ներկայացվող անվտանգության պահանջների, ինչպես նաև քիմիական նյութերի անվտանգության ոլորտում տարբեր
պետական կառավարման մարմինների լիազորությունների հստակ ամրագրումը կնպաստի
Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական նյութերի գործածության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա
դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության նվազեցմանն ու անվտանգության ապահովմանը:
44.
«Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների
կանխման համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը/ նպատակը
«Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօ րինի հատումների կանխման
համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 4.4-րդ բաժնի «Բնապահպանություն» ենթաբաժնի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի 76-րդ կետի պահանջից:
Ապօ րինի հատումները դարձել են անտառային տնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող
ամենահիմնական պատճառներից մեկը, որը պայմանավորված է մի շարք գործոններով։
Ներկայումս անտառների պահպանության և ապօ րինի հատումների դեմ պայքարի
վերահսկողական համակարգը, մարդկային ռեսուրսները և տեխնիկական հագեցվածությունը,
հաշվի առնելով երկրի բարդ ռելիեֆի առանձնահատկությունները, բավարար չեն անտառային
էկոհամակարգերի պահպանության, ապօ րինի անտառհատումների կրճատման, անտառների
ամբողջականության ապահովման համար: Վերահսկողական համակարգում առկա բացերը և
ապօրինի անտառհատման դեմ պայքարի գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու
նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել Նորագույն տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ անտառների ապօ րինի հատումների կանխման համակարգի ներդրման
միջոցառումների ծրագիր, որը հնարավորություն կտա նախանշել հետագա գործողությունները։
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Անտառների պահպանության և ապօ րինի հատումների դեմ պայքարի վերահսկողական
համակարգը, մարդկային ռեսուրսները և տեխնիկական հագեցվածությունը, հաշվի առնելով
երկրի բարդ ռելիեֆի առանձնահատկությունները, բավարար չեն անտառային էկոհամակարգերի պահպանության, ապօ րինի անտառհատումների կրճատման, անտառների ամբողջակա-
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նության ապահովման համար: Վերահսկողական համակարգում առկա բացերը և ապօ րինի
անտառհատման դեմ պայքարի գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների կանխման համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիր։
Ներկայումս ոլորտում իրականացվում են մի շարք օ րենսդրական և ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումներ` ոլորտի պետական վերահսկողական համակարգը մոտեցնելով միջազգային
լավագույն չափորոշիչներին` նպատակ ունենալով ապահովել վերահսկողական համակարգի
աշխատանքների թափանցիկությունը և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումը: Այս առումով
նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավորություն կտա ապօ րինի հատումների դեմ
պայքարն իրականացնել երեք ուղղություններով` կանխարգելող, բացահայտող և ստուգող:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Սույն միջոցառումների ծրագիրը հնարավորություն կտա հնարավորինս նվազագույնի հասցնել
անտառներում անօ րինական գործողությունները և ապօ րինի հատումները և կօ ժանդակի
անտառային էկոհամակարգերի պահպանությանը, դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի
վերականգնմանը, անտառային պաշարների շարունակական և արդյունավետ օ գտագործմանը և
անտառների կայուն կառավարման ռազմավարության ապահովմանը։
2. Կարգավորման առարկան
«Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօ րինի հատումների կանխման
համակարգի ներդրման միջոցառումներին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագծով ներկայացվելու են նորագույն տեխնոլոգիաների
ներդրման անհրաժեշտությունը, միջոցառումները, ժամանակացույցը։
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ակնկալվում է նվազագույնի հասցնել ապօ րինի
անտառհատումները, ինչպես նաև աշխատատարությունը և ֆինանսական ծախսերը, բարձրացնել տվյալների ստացման ճշտությունը:
45.

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Մթնոլորտային օ դի պահպանության կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում
իրականացվում է 1994 թվականին ընդունված «Մթնոլորտային օ դի պահպանության մասին»
ՀՀ օ րենքով և օ րենքի կիրակումն ապահովող ենթաօ րենսդրական ակտերով: Օրենքն
արդիականացնելու և մթնոլորտային օ դի վրա որոշ բացասական ազդեցությունների
կանխարգելման նպատակով վեջին տարիներին օ րենքում կատարվել են մի շարք
փոփոխությոններ, վերջինը՝ 2011 թ.:
Սակայն հասարարական և միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած
որոշակի
զարգացումների հետևանքներով առաջացել է հին նորմերի վերանայման և նոր մոտեցումների
ամրագրման անհրաժեշտություն: Գործող օ րենսդրությունը ժամանակակից մոտեցումներին
համահունչ դարձնելու, ինչպես նաև առկա հակասությունները և բացթողումները վերացնելու
համար անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ օրենքում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Առկա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում մթնոլորտային օ դի պահպանության
կառավարումն իրականացվում է «Մթնոլորտային օ դի պահպանության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության 1994 թվականի նոյեմբերի 1-ի օ րենքով (այսուհետ՝ Օրենք): Այս ժամանակաշրջանում հասարակական և միջազգային հարաբերություններում տեղի են ունեցել որոշակի
զարգացումներ, որոնք օ րենքում նոր պահանջների ամրագրման և հին նորմերի վերանայման
անհրաժեշտություն են առաջացրել: Բացի այդ, օրենքի իրավակիրառման գործընթացում բացահայտվել են թերություններ ու բացթողումներ, որոնք շտկելը նույնպես անհրաժեշտություն է:
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Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված չէ «աղտոտվածության կրիտիկական մակարդակ»
չափանիշը:
Արտանետումների սահմանափակման գործող սկզբունքը չի նպաստում նոր, բնապահպանական տեսակետից ավելի մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրմանը:
Շարժական աղբյուրների արտանետումների սահմանափակումները անմիջականորեն կապված
են ավտոտրանսպորտային միջոցների մաշվածության և օ գտահործվող վառելանյութի հետ:
Հաշվի
առնելով
տրանսպորտի
ոլորտի
արտանետումների
բաժինը
ընդհանուր
արտանետումների մակարդակում, անհրաժեշտ է օրենսդրորեն և հետևողականորեն խստացնել
ներմուծվող մեքենաների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները՝ ներդաշնակեցնելով դրանք
ԵՄ ու ԵԱՏՄ երկրներում գործող պահանջների հետ:
Լիարժեք չի իրականացվում մթնոլորտային օ դի մոնիթորինգը, մասնավորապես չի
իրականացվում մթնոլորտային օդի հետազոտվող ցուցանիշներում կախված մասնիկների PM2.5,
PM10-ի մոնիթորինգ, մթնոլորտի աղտոտվածության գնահատումը չի համապատասխանում
միջազգային մոտեցումներին:
ՀՀ օ րենսդրությամբ նախատեսված չէ իրավական մեխանիզմ, որով գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները կարող են համարվել «լավագույն հասանելի»: «Մթնոլորտային օ դի պահպանության
մասին» ՀՀ գործող օ րենքով չի պարտադրվում նոր, ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաների
կիրառումը, որոնք կապահովեն վնասակար նյութերի արտանետումների ավելի ցածր չափաքանակներ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքի մշակում, որտեղ՝
ա. մթնոլորտային օդի որակի գնահատման մասով՝
օ րենքը կլրացվի «կրիտիկական մակարդակ» հասկացությամբ, ինչպես նաև դրա որոշման
մեթոդների, կիրառման, աղտոտվածության մոնիթորինգի, վերահսկողության լիազորությունների սահմանմամբ,
բ. շարժական աղբյուրների արտանետումների մասով՝
մեքենաների, վառելիքի և շարժիչների նկատմամբ տարեց տարի ԵՄ և ԵԱՏՄ երկրներում
խստացող պահանջները Հայաստանում կիրառելու համար իրավական հենքի ստեղծմամբ,
ինչպես նաև ներկայումս ներմուծվող վառելիքի և շարժիչների նկատմամբ գործող
սահմանափակումների ՝ օրենսդրորեն ամրագրմամբ,
գ. արտանետումների հաշվառման մասով՝
վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների (անշարժ և շարժական
աղբյուրներից) հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծման վերաբերյալ դրույթի
սահմանմամբ,
դ. անշարժ աղբյուրներից արտանետումների սահմանափակման մասով՝
«տեխնիկական նորմատիվների»
և «լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների» որոշման
մեթոդների կիրառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության լիազորությունների սահմանմամբ:
2. Կարգավորման առարկան
Մթնոլորտային օ դի պահպանության գործող օ րենսդրության կատարելագործում, մասնավորապես՝ «Մթնոլորտային օ դի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ ՀՀ օ րենքի
նախագծի մշակում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ընդունման դեպքում նոր «Մթնոլորտային օ դի պահպանության մասին» օ րենքով կամրագրվեն
ժամանակակից սկզբունքները, մասնավորապես՝ էկոհամակարգային մոտեցմամբ մթնոլորտային օդի
պահպանության խնդիրները, «տեխնիկական նորմատիվների» և «կրիտիկական մակարդակների» և
դրանց ներդրման մեխանիզմների՝ «լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների» միջոցով, ինչպես նաև
աղտոտման անշարժ աղբյուրներ ունեցող կազմակերպությունների դասակարգման, արտանետումների
թույլտվությունների տրամադրման գործընթացները:
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46.

«Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից բխող միջոցառումների
ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
վաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակման
անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
մարտի 31-ի «Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման
պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու
մասին» N 338-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված միջոցառումների ցանկի 6. «Ջրախնայող
տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգի մշակում և ընդունում» կետի կատարումն ապահովելու
նպատակով մշակված «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից»:
1.1 Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Մարդն անխնա սպառում է բնական պաշարները, որի հետևանքով նվազում են օ գտակար
հանածոները, աղտոտվում է բնական միջավայրը, և շրջակա միջավայրի պահպանության
խնդրի լուծումը ձերք է բերում առաջնահերթություն: Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես
լեռնային երկիր, բնորոշվում է խոցելի էկոհամակարգերով, կլիմայի չորությամբ, ակտիվ
արտածին ու անապատացման գործընթացներով և հաճախակի նկատվող տարերային
աղետներով, որոնք երկիրն առավել զգայուն են դարձնում կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունների նկատմամբ: Այս ֆոնի վրա առավել խոցելի են ջրային ռեսուրսները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը մարդկության առջև ծառացած խոշոր մարտահրավերներից է:
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի
փոփոխության ազդեցությունը, առավել հրատապ է դարձել ջրային ռեսուրսների արդյունավետ
կառավարումը, ինչպես նաև մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների պահպանումն
աղտոտումից: Ստեղծված իրավիճակում ջրային ռեսուրսների պահպանման և արդյունավետ
օգտագործման գործում առավել կարևորվել է պետության դերը: Այն ընդգրկում է ջրային ոլորտի
քաղաքականության մշակում, այդ թվում,
ջրախնայող տեխնոլոգիաների արդյունավետ
համակարգերի ներդրման խթանում՝ հաշվի առնելով նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման
ոլորտում առկա միջազգային փորձը։
2. Կարգավորման առարկան
«Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծով
ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ոլորտի առաջնահերթություն
ստացած նորագույն ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությունները, նպատակները,
ակնկալվող արդյունքը, ֆինանսական գնահատականը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ջրախնայող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ զգալի չափով կվերականգնվեն տարիներ շարունակ ոչ
ռացիոնալ, ավանդական ջրօ գտագործումից ժառանգած և ընթացիկ գործունեության արդյունքում
հյուծված ջրային ռեսուրսները, որով էլ կապահովվեն բնական ռեսուրսների վերականգնման և
ողջամիտ օ գտագործման պահանջները, մարդկանց առողջության վրա վնասակար ազդեցության
նվազեցումը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանության հետագա կայուն զարգացումը:

275.2k.voroshum.doc

39

47.

«Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագրի»
ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանվորված է Հայաստանի Հանրապետության կայուն
զարգացման նպատակներից, քանի որ տնտեսության շատ ճյուղեր խոցելի են ներկա և
կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության հետ կապված ռիսկերից: Այն պայմանավորված է նաև
ՀՀ կառավարության 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության
արժանացած «Ազգային մակարդակով նախատեսված գործողությունների/ներդրումների»-ի և
բխում է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան
համաձայնագրի դրույթներից:
Հարմարվողականության գործողությունները պետք է ընդգրկեն կլիմայի փոփոխությամբ
պայմանավորված խոցելի ոլորտները (տնտեսական ճյուղերից` ջրային ռեսուրսները,
գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, ենթակառուցվածքները, զբոսաշրջությունը; բնական
էկոհամակարգերը՝ ջրային ու ցամաքային, այդ թվում անտառային էկոհամակարգերի
կենսաբազմազանությունը և մարդու առողջությունը):
Հարմարվողականության ազգային
ծրագրի նպատակն է վեց գերակա ոլորտներում ներդրումների առաջնահերթության
սահմանումը, և ծրագրով նախատեսված գերակա գործողությունների իրականացման
նպատակով ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության հնարավորության ապահովումը:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս Հայաստանում չկա հարմարվողականության համապարփակ համակարգ, թեև
«Ազգային մակարդակով նախատեսված գործողությունների/ներդրումների» փաստաթղթում և
Կլիմայի փոփոխության ներքո Հայաստանի Ազգային Հաղորդագրություններում հստակ նշված է
հարմարվողականության գերակայությունը: Այն բխում է նաև Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի
Փարիզյան համաձայնագրի դրույթներից:
Հայաստանը, որպես դեպի ծով ելք չունեցող լեռնային երկիր, խիստ խոցելի է կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունների նկատմամբ: Ազգային տնտեսության հարմարեցումը և կլիմայի փոփոխության
հետևանքով կորստի ու վնասի կրճատումը վճռորոշ նշանակություն ունեն աղքատության կրճատման և
շրջակա միջավայրի դեգրադացումից պաշտպանելու համար: Հայաստանը հայտարարել է, որ երկրի
կայուն զարգացման համար առաջնահերթություն է հարմարվողականության, այդ թվում` էկոհամակարգերի վրա հիմնված հարմարվողականության ազգային պլանի կազմումը:
Առկա խնդիրներն են՝
• Հստակ գործընթացների բացակայությունը հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումների մշակման ու առաջնահերթությունների սահմանման համար,
• Կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության առումով ճյուղային նախարարությունների իրազեկության և կարողությունների պակասը,
• Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ռիսկերն ու հարմարվողականությունը պլանավորման
(ազգային պլանավորման և ոլորտային պլանավորման) գործընթացներում ու փաստաթղթերում
ներառելու անբավարար մակարդակը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հարմարվողականության ազգային ծրագրերը պետք է կրեն պարբերական բնույթ, ուղղված լինեն
առաջնահերթությունների գնահատման սահմանմանը և իրականացման համար հիմնադրույթային
կարողությունների ամրապնդմանը: Միաժամանակ, կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) տեղայնացման շրջանակներում, Հարմարվողականության ազգային ծրագրերի մշակման գործընթացը
կնպաստի համապատասխան կլիմայական փոփոխություններին արձագանքող թիրախների ձևավորմանը: Մասնավորապես, անհրաժեշտ կլինի սահմանել և մշակել դրույթներ՝ ուղղված խոցելիության
գնահատմանը ըստ ոլորտների, մշակել առաջնահերթությունների սահմանման հստակ գործընթաց`
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կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների և հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումների
ընտրության համար, այնուհետև համակարգել դրանք, որից հետո հնարավոր կլինի մշակել
գործողությունների ծրագիր և իրականացնել այն:
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորումը: Այն
կանդրադառնա Կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելու համար ազգային, ոլորտային և
տեղական ինքնակառավարման մակարդակների ինտեգրմանը պլանավորման գործընթացում
առկա հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև կնպաստի ինստիտուցիոնալ կարողությունների
ամրապնդմանը, կլիմայական ռիսկերի և խոցելիության գործունակ գնահատումների
իրականացմանը և կլիմայական ռիսկերի առնչությամբ իրազեկված որոշումների կայացման
համար անհրաժեշտ արդյունավետ մեթոդների ներդրմանը: Այն նաև կօ ժանդակի Փարիզյան
համաձայնագրի հետագա կիրառման և հարմարվելու գործընթացի առաջընթացի ապահովման
ուղղությամբ ֆինանսավորման ռազմավարությունների և մեխանիզմների ձևակերպմանը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հայաստանի հարմարվողականության ազգային ծրագիրը կնպաստի
- երկրի խոցելիության նվազեցմանը կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ՝
ստեղծելով հարմարվելու կարողություն և դիմակայունություն։
-Հայաստանի զարգացման պլանավորման գործընթացներում և ռազմավարություններում՝ բոլոր
վերաբերելի ոլորտներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների
ներառմանը և Հայաստանի զարգացման նպատակների իրականացմանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկանը ներկայացնելը

48.

1.

Իրավական ակտի (ակտերի) անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ցանկում նշված միջոցառման
ներառումը պայմանավորված է «ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշմամբ»
հաստատված կարգով սահմանված պահանջների արդիականացման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս բացակայում են գոտևորման նախագծերի գծագրական և տեքստային մասերին
ներկայացվող միասնական պահանջներ և յուրաքանչյուր նախագծող ինքնուրույն որոշում է
գծագրական տեխնիկայի, պայմանական նշանների, գոտիների անվանումների, գոտիներում
թույլատրելի ձևերի ներկայացման եղանակը: Տարբեր ձևաչափերով է ներկայացվում նաև տեքստային
մասը: Անհրաժեշտ է նաև համապատասխանեցնել գոտևորման նախագծերին ներկայացվող
պահանջները ստեղծվող երկրատեղեկատվական համակարգի միասնական չափորոշիչներին:
Պարզեցման կարիք ունի նաև նախագծերի մշակման, հաստատման և փոփոխման ընթացակարգը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախատեսվում է վերանայել որոշմամբ հաստատված կարգը, նախատեսելով նախագծերի մշակման,
հաստատման և փոփոխման պարզ և տրամաբանական ընթացակարգ, սահմանել գործառնական
գոտիների ցանկը և դրանց համապատասխանող կոդերը, կարգը լրացնել նաև ստեղծվող երկրատեղեկատվական համակարգի միասնական չափորոշիչներին համապատասխան պահանջներով:
2. Կարգավորման առարկան
Քաղաքաշինական գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության կատարելագործում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման,
փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման գործընթացների պարզեցում:
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49.

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը» միջոցառման վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության ծրագրով (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8. Քաղաքաշինություն բաժին, 7-րդ կետ) նախատեսված՝
երկրաշարժի հետևանքով աղետի գոտում անօ թևան մնացած ընտանիքների բնակարանային
ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շարունակական իրականացում և մինչև 2020
թվականի տարեվերջ՝ ծրագրի ավարտ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով
անօ թևան մնացած, սահմանված կարգով համապատասխան համայնքների ղեկավարների
կողմից հաշվառված և աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօ թևան
մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական
աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) շահառու
ճանաչված 5381 ընտանիքից 2008-2016 թվականների ընթացքում կարգավորվել է 4737 ընտանիքի բնակարանային խնդիր, որոնցից՝
- 2008-2016 թթ.՝ մոտ 64.4 մլրդ. դրամի հաշվին, լուծվել է 4737 ընտանիքի բնակարանային
խնդիր (շահառու ճանաչված ընտանիքների մոտ 88%),
- 2017 թ.՝ 560.0 մլն. դրամի շրջանակներում նախատեսվել է լուծել 94 ընտանիքի (90-ը՝ Գյումրի,
1-ը՝ Սպիտակ, 2-ը՝ Լոռու գյուղ, 1-ը՝ Շիրակի գյուղ.) խնդիր, որոնցից
65-ի խնդիրը լուծված է,
23-ինը՝ ընթացքում, 6-ինը դեռևս չի լուծվել:
- դեռևս լուծման կարիք ունի ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի գյուղական
բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված 550 ընտանիքի խնդիր (Լոռի՝ 345, Շիրակ՝ 175,
Արագածոտն՝ 30 ), որի համար կպահանջվի մոտ 4.0 մլրդ դրամ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է 2018 թվականի ընթացքում՝ ՀՀ 2018-2020 թվականների միջնաժամկետ
ծախսերի ծրագրով հաստատված չափաքանակների շրջանակում 2018 թվականի համար
նախատեսված 460.0 մլն դրամի հաշվին լուծել ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում
ծրագրի շահառու ճանաչված 345 ընտանիքից առավել բարձր պատրաստականության
կիսակառույց բնակելի տներ ունեցող մոտ 50 ընտանիքի բնակարանային խնդիր:
Արդյունքում, դեռևս լուծման կարիք կունենա ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերի 500 ընտանիքի բնակարանային խնդիր, որի լուծման համար կպահանջվի մոտ 3.5 մլրդ դրամ:
2. Կարգավորման առարկան
ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով (նախագիծ) նախատեսված 460.0 մլն դրամ հատկացումների հաշվին ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շրջանակներում
բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվող
պետական աջակցության մոտեցումների և աջակցության տրամադրման գործընթացի հետ
կապված հարցերի ամրագրում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ծրագրի շարունակական իրականացում և ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում
ծրագրի շահառու ճանաչված մոտ 50 բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ
ձևավորված պարտավորությունների կատարում:
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50.

Հայաստանի Հանրապետության բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող գույքի վերակառուցման (նորոգման) պետական աջակցության համակարգված մեխանիզմների ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու
մասին» հհ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծըհհ կառավարություն
ներկայացնելը» միջոցառման վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության ծրագրով (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8 Քաղաքաշինություն բաժին, 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ)
նախատեսված՝ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի վերակառուցման, վերանորոգմանն ուղղված (այդ թվում՝ էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության բարձրացման) պետական աջակցության համակարգված
մեխանիզմների ներդրման ուղղությունների և սկզբունքների ամրագրում:
1.1 Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հանրապետությունում առկա է 18815 բազմաբնակարան շենք (434706 բնակարան), գերակշիռ
մասը շահագործման է հանձնվել 40 և ավել տարի առաջ: Այդ շենքերի բնակարանների 99%-ը
մասնավոր սեփականություն է:
Գործող օ րենսդրության համաձայն շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության սեփականատերերի պարտականությունն է այդ սեփականությունը պահպանելն ու շահագործելը:
Սակայն բազմաբնակարան շենքերի պահպանման գործառույթները լիովին չեն իրացվում
հիմնականում ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակությամբ, ինչպես նաև ընդհանուր
բաժնային սեփականության պահպանման նկատմամբ սեփականատերերի ոչ նպաստավոր
վարքագծով:
Վերջին տարիների ընթացքում բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման ուղղությամբ պետական և համայնքային բյուջեներից որոշակի
աջակցություն է ցուցաբերվել հիմնականում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների վերացմանը
(ՀՀ տարեկան պետական բյուջեներով տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին է ուղղվել
մոտ 4,65 մլրդ. դրամ)` որպես կանոն առանց շենքերի ընտրության և աջակցության տրամադրման
հստակ և թափանցիկ մեխանիզմների կիրառման և այդ աշխատանքներին շենքերի շինությունների
սեփականատերերի մասնակցության:
Չնայած իրականացված միջոցառումների, բնակարանային ֆոնդի պահպանման համար
մեծածավալ ներդրումների պահանջ է առաջանում, և միայն շենքի շինությունների
սեփականատերերի միջոցների հաշվին այդ աշխատանքների իրականացումն իրատեսական չէ,
նկատի ունենալով այն փաստը, որ մինչև 2000-ական թվականները կառուցված բազմաբնակարան
շենքերն առավելապես բնակեցված են սոցիալապես առավել խոցելի խմբերում ընդգրկված
ընտանիքների մեծամասնությունը, անհրաժեշտություն է առաջանում պետության միջամտության:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային
սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վերակառուցման և նորոգման (այդ թվում՝
էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացման) ուղղությամբ պետական
աջակցության համակարգված մեխանիզմների ներդրում:
2. Կարգավորման առարկան
Բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային
սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վերակառուցման և նորոգման ուղղությամբ
պետական աջակցության ուղղությունների և քայլերի հստակեցումը, արդյունքում պետական
միջոցների առավել արդյունավետ և թիրախավորված ծրագրերի իրականացման միջոցով
նպաստումը՝ երկրի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ակտիվի` բազմաբնակարան
բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու անվտանգ շահագործմանը:
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3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող
գույքի վերակառուցման և նորոգման պետական աջակցության համակարգված մեխանիզմների
ներդրմամբ ակնկալվում է ապահովել այդ ուղղությամբ պետական միջոցների արդյունավետ ու
հասցեական օգտագործումը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի`
- գոյություն ունեցող շենքերի անվտանգ շահագործման ժամկետների երկարացմանը,
- շենքի տարրերի ու սարքավորումների նոր տեխնոլոգիաների և էներգաարդյունավետ
միջոցառումների կիրառմամբ վերազինմանը՝ նվազեցնելով էներգետիկ ռեսուրսների ծախսը,
- շենքերի հուսալիության, հարմարավետության ու շահագործման սպառողական հատկանիշների բարձրացմանը և արդյունքում՝ բնակարանների շուկայական արժեքի բարձրացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության
51.
(կատեգորիաների) հողերի 2018 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Որոշման նախագծի ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օ րենսգրքի
66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերության և «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օ րենքի 2-րդ հոդվածի պահանջներից` ըստ որի հողերի կադաստրային
գները, ըստ նպատակային նշանակության, յուրաքանչյուր տարի հաստատում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ գործող օ րենսդրության համաձայն նախորդ
տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված հողերի
կադաստրային գները չեն կարող կիրառելի լինել 2018 թվականի համար, ուստի, որոշման
նախագծի ընդունումն անհրաժեշտ է:
2. Կարգավորման առարկան
Սույն որոշման նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվեն 2018 թվականի Հայաստանի
Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների)
հողերի 2018 թվականի կադաստրային գները (արժեքները):
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի կիրառման արդյունքում կսահմանվեն 2018 թվականի հողերի կադաստրային
գները, ինչը կնպաստի հողի շուկայի զարգացմանը, հողի հարկի բազայի և համայնքային
բյուջեների ձևավորմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ
սահմանված կարգով կկիրառվի օ տարման, վարձակալության, կառուցապատման իրավունքով
տրամադրելու կամ այլ դեպքերում:
52.

«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ
2018 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Որոշման նախագծի ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օ րենսգրքի
34-րդ հոդվածի պահանջներից, ըստ որի հողամասերն անկախ սեփականության ձևից ենթակա
են պետական հաշվառման: Պետական հաշվառումն իրականացվում է հողամասերի որակի ու
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քանակի, նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության,
սեփականության ու օ գտագործման սուբյեկտների մասին ամբողջական տվյալներ ստանալու
նպատակով: Պետական հաշվառումն իրականացվում է անընդհատ` սկզբնական հաշվառման
ելակետային տվյալների հիման վրա` տարվա ընթացքում կատարված իրավական, որակական և
քանակական փոփոխություններն արտացոլելով հաշվառման տեքստային ու գրաֆիկական
փաստաթղթերում: Հողամասերի պետական հաշվառման արդյունքում կազմվում է Հայաստանի
Հանրապետության հողային ֆոնդի տարեկան հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը)`
յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ, որը հաստատում և հրապարակում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդում Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարվում են փոփոխություններ, այդ թվում` նպատակային նշանակությունների ու սեփականության սուբյեկտների, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակությունների, ինչպես նաև ոռոգվող հողերի կազմում: Այս բոլոր ընթացիկ փոփոխությունները
տարեկան կտրվածքով ենթակա են պետական հաշվառման և պետք է արտացոլվեն Հայաստանի
Հանրապետության ընթացիկ հողային հաշվեկշռում:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի
Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» N 656 որոշման
պահանջների համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2016 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի N 1059-Ն որոշմամբ հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի
հողային հաշվեկշիռը: 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված` Հայաստանի
Հանրապետության հողային հաշվեկշռի փաթեթը Հայաստանի Հանրապետության օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության շահագրգիռ
պետական մարմինների համաձայնեցմանը և սահմանված ժամկետում այն կներկայացվի
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը: Հայաստանի Հանրապետության
հողային ֆոնդի այն փոփոխությունները, որոնք օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կկատարվեն
2017 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը, անհրաժեշտ է արտացոլել
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի հողային հաշվեկշռում:
Նպատակը` Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա ընթացիկ հողային
հաշվեկշռի՝ ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությունների, սեփականության ձևերի
ու հողատեսքերի` առկա վիճակն ու փոփոխությունները ներկայացնելն է` հողային պաշարների
արդյունավետ օ գտագործման և կառավարման, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սեփականաշնորհված հողերի միավորման ու խոշորացման ծրագրերին օժանդակելու համար:
2. Կարգավորման առարկան
Որոշման ընդունմամբ կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության հողային օ րենսգրքի 34-րդ
հոդվածի պահանջը` տարվա ընթացքում կատարված իրավական, որակական և քանակական
փոփոխությունները կարտացոլվեն 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Հայաստանի
Հանրապետության հողային հաշվեկշռում:
Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2018 թ.
հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) նորացված և ճշտված տվյալներից կկարողանան օգտվել
շահագրգիռ բոլոր պետական մարմինները, ոչ պետական կազմակերպություններն ու անձինք:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2018 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման արդյունքում կկազմվի Հայաստանի Հանրապետության հողային
ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին տարեկան հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը):
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Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
53.
«Ոռոգման նպատակով 2018 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը
«Ոռոգման նպատակով 2018 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է <Սևանա լճի էկոհամակարգերի
վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան
ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին> ՀՀ օրենքով։
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ 2017 թվականի մայիսի 4-ին ընդունված «Ոռոգման նպատակով 2017 թվականին Սևանա լճից
ջրառի մասին» ՀՀ կառավարության N 461-Ա որոշմամբ ոռոգման նպատակով Սևանա լճից
ջրառի չափաքանակ է սահմանվել մինչև 170 մլն խոր մետր ջրաքանակը։ Հետագայում 2017
թվականի հուլիսի 6-ին ընդունվել է ՀՕ-116-Ն օ րենքը, որի համաձայն 2017 թվականին Սևանա
լճից ջրի բաց թողնման տարեկան առավելագույն չափաքանակը լրացուցիչ ավելացվել է 100 մլն
մ3-ով և սահմանվել է մինչև 270 մլն մ3:
Առ 27.09.2017 թ. դրությամբ Սևանա լճից բաց է թողնվել 266.757 մլն խոր մետր ջուր։ ՍևանՀրազդան էներգետիկ-ոռոգման համակարգից սնվող ոռոգման համակարգերի իշխման տակ
գտնվող հողերը ոռոգելու համար անհրաժեշտ է Սևանա լճից բաց թողնել համապատասխան
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օ գտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օ րենքով հաստատված ծրագրի 6-րդ գլխի 6.1 կետով սահմանված
առավելագույն քանակին համապատասխան ջրաքանակ։
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Ջրային օբյեկտներից հնարավոր ջրառի տարբերության չափով պահանջարկի բավարարում։
2. Կարգավորման առարկան
Սևան-Հրազդան ոռոգման-էներգետիկ համակարգից սնվող ոռոգման համակարգերի իշխման
տակ գտնվող հողատարածքների վրա մշակվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման
ջրի ապահովման գործընթացի իրականացում։
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ջրօգտագործողներին անհրաժեշտ քանակի ոռոգման ջրով ապահովում։

54.

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտային զբոսաշրջության զարգացման 2019-2022 թվականների ծրագրին և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն
տալու մասին» հհ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը հհ կառավարության
քննարկմանը ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման ընդունման նպատակը Հայաստանի
Հանրապետությունում մարզա-առողջարանային զբոսաշրջության միջոցառումների իրականացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է, ինչը հնարավոր կդարձնի մեծ
քանակությամբ քաղաքացիների ներգրավումը սպորտային զբոսաշրջության շարժման մեջ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սպորտային զբոսաշրջությունն իրականացվում է պետական,
հասարակական և կոմերցիոն հիմունքներով, անհրաժեշտ է պետական մակարդակի միասնական
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նորմատիվ փաստաթղթի մշակում, որը կապահովի զբոսաշրջության անվտանգությունը, կդասակարգի
սպորտային երթուղիները, զբոսաշրջության գույքը և կադրերը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Ապահովել սպորտային զբոսաշրջության զարգացման միջոցով ՀՀ համայնքներում
բնակչության կյանքի որակի բարձրացումը։
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զարգացնել և խթանել սպորտային զբոսաշրջությունը,
ինչը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կյանքի որակի բարձրացմանը։
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Սպորտային զբոսաշրջության զարգացում, բարենպաստ և հասանելի սպորտային զբոսաշրջային միջավայրի ձևավորում: Հանրապետությունում զբոսաշրջության սպորտային ձևի զարգացում, սպորտային զբոսաշրջությունով հետաքրքրվող ավելի մեծ քանակությամբ օ տարերկրյա
զբոսաշրջիկների ներգրավում, հանրապետության տնտեսության զարգացմանն օժանդակում:
55.

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամային սպորտի զարգացման 2018-2024 թվականների ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
քննարկմանը ներկայացնելը
1. Միջոցառման անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Սոցիալ-տնտեuական նոր պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական կյանքի մարզական ոլորտում հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովում: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մաuuայական ներգրավման աջակցում ֆիզկուլտուրայինառողջարարական, մարզական ուղղվածության միջոցառումներում, տարբեր մրցաշարերում` տեղական
առաջնություններում, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում, պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ,
հատուկ օ լիմպիադաների խաղերում և այլ միջազգային մրցաշարերում: Ադապտիվ ֆիզիկական
կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի ոլորտում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառմանն
ուղղված
հիմնական
ուղղությունների
ամրագրում: Ադապտիվ
սպորտի
բնագավառում
համապատասխան մասնագետների առկայության ապահովում: Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող ադապտիվ սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների միջազգային
հաշմանդամային մարզական կազմակերպություններին ինտեգրման, հաշմանդամություն ունեցող
անձանց հիմնախնդիրներով զբաղվող շահագրգիռ կազմակերպությունների միջև համագործակցության գործընթացների խթանմանը նպաստում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ոչ բավարար թվով հաստատությունների առկայությունը կամ
դրանց բացակայությունը, մասնագիտացված մարզական կառույցների, սարքավորումների և գույքի
սակավությունը կամ բացակայությունը, մարզական կառույցների ֆիզիկական մատչելիության
բացակայությունը, անկախ uեփականության ձևից` պետական և մաuնավոր հատվածում հաշմանդամային uպորտի զարգացմանը նպաuտող ոչ բավարար պայմանները,
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ըuտ բնակության վայրի ֆիզիկական վարժություններով
զբաղվելու համար համապատասխան պայմանների ստեղծում, հաշմանդամային (ադապտիվ) սպորտի
զարգացումը, ադապտիվ սպորտի բնագավառում տարվող քաղաքականության հիմնական
ուղղությունների ամրագրում:
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշմանդամային սպորտի զարգացման խթանում,
հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության ամրապնդում
և առողջ ապրելակերպի
արմատավորում, տարբեր մրցաuպարեզներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության
ապահովում: Հասարակությանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրման օժանդակում:
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3. Միջոցառման կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական կյանքի մարզական ոլորտում
հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովում: Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց հիմնախնդիրներով զբաղվող շահագրգիռ կազմակերպությունների համակողմանի
համագործակցում: Հաշմանդամության նկատմամբ բնակչության դրական վերաբերմունքի
ձևավորում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց
առողջության ամրապնդում, աշխատունակության բարձրացում, ակտիվ հանգստի կազմակերպման
և վերականգնման ապահովում, առողջ ապրելակերպի արմատավորում, որակյալ մարզիկների և
մարզիչների պատրաuտում, միջազգային մրցաuպարեզներում Հայաuտանի Հանրապետության
հավաքական թիմերի և անհատ մարզիկների մաuնակցության ապահովում, պարալիմպիկ,
սուրդլիմպիկ ու հատուկ օլիմպիադաների խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում
հայ մարզիկների կողմից բարձր նվաճումների գրանցում:
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն
56.

Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» ծրագրի վերաբերյալ
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2.2 բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետի
3-րդ ենթակետից և ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության
29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան-սփյուռք գործակցության զարգացման
հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածից:
2. Ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Սփյուռքում վտանգված է հայապահպանությունը, հայոց լեզուն, հայկական մշակույթը: Սփյուռքի
կենսունակության գրավականը հայրենիքի հետ երիտասարդության մշտական և բազմաբնույթ
կապերն ու հարաբերություններն են, պատանիների ու աղջիկների Հայաստան ճանաչողական
այցելություններն են, իրենց հասակակիցների հետ ծանոթություններն ու շփումները, հայկական
հարուստ ժառանգության հետ նրանց մշտական առնչությունները:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Արի տուն» ծրագրի մշակման ու իրականացման միջոցով հնարավոր է Սփյուռքի երիտասարդության համար ճանաչելի դարձնել սեփական հայրենիքը, լեզվամշակութային արժեքները,
այդ ճանապարհով նպաստել Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, հայապահպանությանը սփյուռքում:
4. Կարգավորման առարկան
«Արի տուն» ծրագրի իրականացումը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր տարի հայաստանյան
ընտանիքներում հյուրընկալել հարյուրավոր սփյուռքահայ երիտասարդների, նրանց համար
կազմակերպել ճանաչողական շրջայցեր ու դասընթացներ:
5. Ակնկալվող արդյունքները
Հայաստան-սփյուռք կապերի ամրապնդում, սփյուռքի երիտասարդության կողմից հայրենաճանաչություն և ամուր կապ Հայրենիքի հետ, երիտասարդական գործակցության խորացում և
Սփյուռքում հայապահպանություն, երիտասարդների ներգրավում համահայկական ծրագրերում:
2018 թ. ծրագրով Հայաստան կայցելեն, հայաստանյան ընտանիքներում կհյուընկալվեն,
շրջագայությունների կմասնակցեն և ճամբարային հանգիստ կանցկացնեն տարբեր երկրների
մինչև 1000 հայ երիտասարդներ:
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57.

Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100 և Երևանի հիմնադրման
2800-ամյակներին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի կազմակերպման
և անցկացման մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշման հավելվածի 2.2 բաժնի «Սփյուռք» գլխի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ ՀՀ կառավարության
2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած
Հայաստան-սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու
մասին» արձանագրային որոշման հավելվածից:
2. Ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Սփյուռքում վտանգված է հայապահպանությունը, հայկական մշակույթը: Սփյուռքի կենսունակության գրավականը հայրենիքի հետ մշակութային կապերն ու հարաբերություններն են,
ազգային երգի, պարի, այլ մշակութային խմբերի այցելություններն են հայրենիք, իրենց
արվեստի ներկայացումը:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Իմ Հայաստան» փառատոնի ծրագրի մշակման ու իրականացման միջոցով հնարավոր է
սփյուռքի մշակութային խմբերին, անհատ կատարողներին հնարավորություն տալ
ներկայացնելու սեփական հմտությունները, անհրաժեշտ փորձ ձեռք բերել շփվելով հայրենիքի,
սփյուռքյան այլ խմբերի, գործիչների հետ, աջակցել հայապահպանությանն ու հայ մշակույթի
զարգացմանը, Հայաստան-սփյուռք կապերի ամրապնդմանը:
4.Կարգավորման առարկան
«Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի իրականացումը թույլ է տալիս երկու տարին մեկ
անգամ հայրենիքում հյուրընկալել հարյուրավոր սփյուռքահայերի, նրանց համար կազմակերպել
համերգներ, ելույթներ Երևանում և տարբեր մարզերում:
5. Ակնկալվող արդյունքները
Հայաստան-սփյուռք կապերի ամրապնդում, հայ մշակույթի զարգացում և տարածում, ամուր
կապ հայրենիքի
հետ,
մշակութային
գործակցության
խորացում
և
սփյուռքում
հայապահպանություն, սփյուռքահայերի ներգրավում համահայկական ցանցերում և
ծրագրերում: 2018 թ. մինչև 800 սփյուռքահայ կմասնակցի ազգային երգի ու պարարվեստի,
ասմունքի օ րերին, դուդուկի փատատոնին: Հայաստանյան բեմերում հանդես կգան սփյուռքի
տարբեր համայնքներում վերջին շրջանում ստեղծված համույթներ, խմբեր, կհայտնաբերվեն
տաղանդավոր, արվեստագետ ու արվեստասեր սփյուռքահայ երիտասարդներ:

58. «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն, նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողների
ուսումնական տարվա ուսման վարձերի փոխտատուցման մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2.2 բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետից և
ՀՀ կառավարության 2009 թ. օ գոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած Հայաստան-սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածից:
2. Ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Սիրիահայ երիտասարդության՝ հայաստանյան հանրություն ինտեգրելուն ուղղված ծրագրերն ու
միջոցառումները, նրանց ուսման վարձի փոխհատուցման հարցերը դարձել են ՀՀ սփյուռքի
նախարարության համար առաջնահերթային, մշտապես քննարկվել են գործող միջգերատեսչական
հանձնաժողովում, աշխատանքներ են տարվել համապատասխան գերատեսչությունների, համահայ275.2k.voroshum.doc
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կական կառույցների, հիմնադրամների, ուսումնական հաստատությունների հետ կրթական խնդիրների
օպերատիվ, արդյունավետ լուծման համար: Սակայն բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձերի հարցը շարունակում է մնալ որպես ամենամյա լուծում պահանջող խնդիր, քանի դեռ չի ավարտվել ուսման ողջ շրջանը:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
2012 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձի
փոխհատուցման համար ֆինանսական միջոցների հիմնական ծավալը տրամադրվել է
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկության, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից: Ցուցաբերած նյութական աջակցությունը
բավարար չլինելու պատճառով սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը փոխհատուցելու
նպատակով ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվել նաև պետական բյուջեից:
4. Կարգավորման առարկան
Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի սիրիահայ ընտանիքների, երիտասարդների սոցիալական, թերևս, ամենահրատապ և շարունակական լուծում պահանջող հիմնահարցերից մեկը:
5. Ակնկալվող արդյունքը
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն, նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողների
ուսումնական տարվա ուսման վարձերի փոխտատուցում:
59.

«Հայրենադարձության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2.2 բաժնի
«Սփյուռք» գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից և հայրենադարձության գործընթացի իրականացման հետ կապված իրավահարաբերությունների կանոնակարգման անհրաժեշտությունից:
2. Ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հայրենադարձությունը, որպես պետական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ,
համահայկական ներուժի համախմբմանն ուղղված մի շարք միջոցառումների մշակումն ու
իրականացումն է: Հայրենադարձությունը դիտարկվում է հայրենիքում բնակություն
հաստատելու յուրաքանչյուր հայի իրավունք, և որպես հայապահպանության կարևոր գործոն
գտնվում է պետության հովանավորության ներքո:
Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օ րենքի նախագիծը նախապատրաստվել է դեռևս 2012
թվականին և անհրաժեշտություն է առաջացել նախագծում սահմանել նոր եզրույթներ
նպատակների, խնդիրների, հայրենադարձվածներին տրվող օ գնության և արտոնությունների
վերաբերյալ, ինչպես նաև ընդլայնել նախագծում գործածվող հիմնական հասկացությունները:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հայրենադարձության գործընթացի խթանումը զգալիորեն կամրապնդի Հայաստանի
տնտեսական, քաղաքական, մտավոր ու պաշտպանական ներուժը:
4.Կարգավորման առարկան
Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի հայրենադարձության գործընթացի իրականացման հետ
կապված իրավահարաբերությունները:
5. Ակնկալվող արդյունքը
Օրենքի ընդունման արդյունքում որակական նոր իրավիճակ կստեղծի Սփյուռքում և ՀՀ-ում, նոր
լիցք կհաղորդվի Հայաստան-սփյուռք կապերին և հայապահպանությանը:
Հայաստանում այն կնպաստի սփյուռքահայերի արագ և սահուն ինտեգրմանը հասարակության
մեջ, կնպաստի Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, հնարավորություն
կընձեռի հայկական մասնագիտական ներուժի համախմբման և Հայաստանում նպատակային
կիրառման համար:
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«Սիրիական հակամարտության հետևանքով հարկադիր տեղահանված և Հայաստանում
պաշտպանություն հայցող անձանց ինտեգրման 2018-2022 թվականների ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Սիրիական հակամարտության հետևանքով հարկադիր տեղահանված և Հայաստանում
պաշտպանություն հայցող անձանց ինտեգրման 2018-2022 թվականների ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման ընդունումը բխում
է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ
կառավարության ծրագրի 2.2 բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերից:
2. Ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունը 1999 թ.-ից սկսած պաշտպանություն է տրամադրում
միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող` այդ թվում նաև հայազգի օ տարերկրյա
քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց: Իրաքյան ճգնաժամի պատճառով
(սկսած 2002 թ.-ից)` 1450, իսրայելա-լիբանանյան հակամարտության հետևանքով (2006 թ.)` 650,
վրաց-օ սեթական հակամարտության հետևանքով (2008 թ.)` 207, ռուս-ուկրաինական
հակամարտության հետևանքով (սկսած 2014 թ.-ից)` 255 անձինք ՀՀ-ում ստացել են
փախստականի կարգավիճակ: Սիրիական հակամարտության սկսվելուց ի վեր ավելի քան
22.000 մարդ, առավելապես ազգությամբ հայեր, ինչպես նաև արաբներ, քրդեր, ասորիներ
տեղահանվել և պաշտպանություն են գտել Հայաստանում:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Շարունակել նպաստել միջազգային բեռի թեթևացմանը և ներդրում ունենալ միջազգային
խնդիրների լուծմանը՝ նպաստելով Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող հայերի
տեղափոխմանը Հայաստան, Հայաստանում վերջիններիս պատշաճ ընդունմանը և երկարաժամկետ ինտեգրմանը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով Սիրիայից այլ փախստականների
պատշաճ ընդունման և ինտեգրման համար: Տեղահանված անձանց համար Հայաստանում
պաշտպանության տարբերակների մշակում միջազգային չափանիշերին համապատասխան՝
ապաստան հայցելու ընթացակարգերի հասանելիություն և ներկայացվող հայցերի արագացված
կարգով ուսումնասիրություն, պարզեցված և արագացված կարգով ՀՀ քաղաքացիության շնորհում
կամ պարզեցված և արագացված կարգով կացության կարգավիճակի տրամադրում:
4. Կարգավորման առարկան
Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի սիրիական հակամարտության հետևանքով հարկադիր
տեղահանված և Հայաստանում պաշտպանություն հայցող անձանց ինտեգրման գործընթացի
իրականացման հետ կապված իրավահարաբերությունները:
5. Ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում սիրիական հակամարտության հետևանքով հարկադիր
տեղահանված և Հայաստանում պաշտպանություն հայցող անձանց հասարակական լիարժեք
ինտեգրմանն գործընթացի արագացում:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետությունում կենսանվտանգության կենտրոնացված կառավարման
համակարգի նկարագիրը և ներդրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի Հանրապետությունում կենսանվտանգության կենտրոնացված կառավարման
համակարգի նկարագիրը և ներդրման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներդրման նպատակն է ՀՀ-ում ձևավորել
կենսաանվտանգության կառավարման մեկ միասնական կենտրոնացված համակարգ՝ ներառելով
կենսաանվտանգությանն առնչվող բոլոր շահագրգիռ կառույցների ոլորտին առնչվող
գործընթացները և ընթացակարգերը, ինչպես նաև դրանց կառավարման մեխանիզմները։
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1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Կենսանվտանգության կենտրոնացված համակարգն, ըստ միջազգային մոտեցումների, իր մեջ
ներառում է լաբորատոր տեղեկատվական, պետական սահմանի անցման կետերում կենսաբանական
գործոնի առնչությամբ գործընթացների, վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական
հսկողության, կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետ կապված խոցելիության և հարմարողականության
մեխանիզմների ձևավորման, հիվանդների բժշկական օ գնության և սպասարկման, կենսաէթիկայի և
այլ միասնական պահանջները, գործընթացները, ընթացակարգերը։ Միջազգային մի շարք հիմնարար
փաստաթղթեր՝ Հելսինկյան դեկլարացիա, Նյուրնբերգյան դեկլարացիա, ՄԱԿ-ի 1540 բանաձև,
Կենսաբանական զենքի նվազեցման կոնվենցիա և այլն, սահմանում են կենսանվտանգության
ինտեգրացված, կենտրոնացված համակարգային համակարգ:
Կենսաբանական վտանգների,
սպառնալիքների և ռիսկերի դիմակայման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում ներդվել են
մի շարք հիմնարար իրավական ակտեր, մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային
անվտանգության ապահովման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՆԿ 231-Ա կարգադրություն,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «ՄԱԿ-Ի ԱԽ 1540
բանաձևի իրականացման Հայաստանի Հանրապետության ազգային գործողությունների 2015-2020 թթ.
ծրագիրը հաստատելու մասին» N 95-Ա որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի փետրվարի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի
դրույթների կիրառման ծրագրի միջոցառումների իրականացման 2017-2020 թվականների
ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 7 արձանագրային որոշում, Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օ գոստոսի 14-ի նիստի «Հատուկ վտանգավոր
ախտածիններից պաշտպանության հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող
միջոցառումների ցանկին ու ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 34 արձանագրային
որոշում: Չնայած վերը նշվածին, այսօ ր հանրապետությունում կենսանվտանգության ուղղությամբ
առանձին նախարարություններում, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների և այլն, կենսանվտանգության ապահովման ոլորտում իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ, սակայն դրանք համապարփակ չեն և չեն ներկայացնում մեկ միասնական համակարգ:
Կենսանվտանգության ուղղությամբ գործողություններ իրականացնում են կենսաբանական գործոնի
հետ աշխատող բոլոր կառույցները, սակայն դրանք ստանդարտ մոտեցումներով չեն ղեկավարվում և
չկա համալիր կառավարում այս ոլորտում: Մասնակիորեն սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգի ներքին և արտաքին աղբյուրները: Սահմանված չէ ոլորտի լիազոր մարմինը:
Հաշվի առնելով կենսաբանական վտանգի գործոններով պայմանավորված ռիսկերը, ինչպես նաև
գնահատելով դրանց դիմակայելու առկա կարողությունները, վարակների առաջացման բարձր
հավանականությունը, կենսաահաբեկչության հնարավորությունը՝ կենսանվտանգության ապահովման
գործընթացը միջազգային պահանջներին համապատասխանեցնելու համար խիստ կարևոր է
համակարգային մոտեցումը: Վերջինս իրականացնելու համար մշակվել է ՀՀ կառավարության նշված
նախագիծը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հայաստանի Հանրապետությունում կենսանվտանգության կենտրոնացված կառավարման համակարգի նկարագիրը և ներդրման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ առաջարկվում է ՀՀ-ում ձևավորել կենսաանվտանգության կառավարման մեկ միասնական կենտրոնացված համակարգ՝ ներառելով կենսանվտանգությանն
առնչվող բոլոր շահագրգիռ կառույցների ոլորտին առնչվող գործընթացները և ընթացակարգերը:
Կենսանվտանգության կառավարման կենտրոնացված համակարգի գործունեությունն ուղղված է
լինելու նոր տիպի կենսաբանական սպառնալիքների հայտնաբերմանը, «Երկակի նշանակության
ապրանքների և տեխնոլոգիաների» առնչությամբ, օ րինական գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու համար նախատեսված կենսաբանական նյութերի, պատրաստուկների և
դրանց հետ կապված հարակից նյութերի չարտոնված կիրառման (վտանգավոր կենսաբանական
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ազդակների ստեղծում և տարածում) կանխարգելմանը, կենսաբանական վտանգների ու
սպառնալիքների առաջացման հետ կապված չնախատեսված կամ չկանխատեսված իրավիճակների կանխմանը, միասնական տեղեկատվական բազայի ձևավորմանը, արձագանքման
գործողությունների համակարգային կառավարմանը: Համակարգի մասնակիցներն են՝ անկախ
կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից կազմակերպությունները,
մասնավորապես՝ կենսաբանական գործոնի հետ աշխատող կազմակերպությունները,
կենսաբանական նյութերի, պատրաստուկների և դրանց հետ կապված հարակից նյութերի հետ
առընչություն ունեցող բոլոր գիտահետազոտական կազմակերպությունները, կենսաբանական
գործոնի հետ առնչվող արտադրական և առևտրային կազմակերպություններն ու ընկերությունները,
շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները, կենսաբանական զենքի հետ առնչվող ռազմական և այլ կազմակերպությունները, էթիկայի հանձնաժողովները, պետական սահմանի անցման կետերում հսկողություն իրականացնող կառույցները և
այլն: Կենսանվտանգության համակարգը ներառում է՝ խորհրդատվության նպատակով,
աշխատանքները համակարգող, շահագիգիռ կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված
հանձնաժողով, կենսանվտանգության հարցերով զբաղվող ազգային ասոցիացիաները,
կենսանվտանգության հարցերով զբաղվող ազգային, միջազգային ասոցիացիաների և Լիազոր
մարմնի համագործակցության մեխանիզմները, կենսանվտանգության հարցերի ընդգրկմամբ
գիտական հետազոտությունների պլանը: Համակարգն աշխատելու է 2 մակարդակով՝ ազգային
մակարդակ՝ ապահովում է միջազգային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված ազգային
օրենսդրության մշակումն ու կատարելագործումը և ինստիտուցիոնալ մակարդակ՝ ներառում է վերը
նշված կառույցները, որոնք առնչվում են կենսաբանական նյութերի, պատրաստուկների և դրանց
հետ կապված հարակից նյութերի հետ աշխատանքի, տեղափոխման, վաճառքի, պահեստավորման, կենսաբանական գործոնով պայմանավորված դեպքերի վարման ու հսկողության հետ:
Միջացառումներն իրականացվելու են նաև Համակարգի գործունեության ապահովման համար
գործադրվում է Կենսառիսկերի կառավարման համակարգ: Դրա կառուցվածքը, բաղադրիչները,
պահանջները սահմանվում են Լիազոր մարմնի կողմից՝ նորմատիվ իրավական ակտով: Նախագծի
ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի պահանջում:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է կարգավորել կենսաանվտանգության համակարգը՝ ձևավորելով մեկ միասնական
կենտրոնացված համակարգ՝ ներառելով կենսաանվտանգությանն առնչվող բոլոր շահագրգիռ
կառույցները: Ինչպես նաև կնշանակվի կենսանվտանգության կառավարման կենտրոնացված
համակարգի ներդրման հարցով Հայաստանի Հանրապետության պետական լիազոր մարմին:

62.

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«Հայաստանի Հանրապետությունում կենսանվտանգության կենտրոնացված կառավարման
համակարգի նկարագիրը և ներդրման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել մեկ միասնական
կենտրոնացված համակարգ՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանելով պետական լիազոր
մարմին:
«Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների դեմ պայքարի ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Թոքերի քրոնիկ օ բստրուկտիվ հիվանդությունների դեմ պայքարի ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի
նպատակն է բարելավել Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությանը ցուցաբերվող
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բժշկական օգնության որակը, նաև իրականացնել թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության
(ԹՔՕՀ) բուժման շարունակական ապահովում և բուժման գործընթացի համապատասխանեցում արդի միջազգային մոտեցումներին:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ըստ վիճակագրական տվյալների թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունները (ԹՔՕՀ)
մահաբերության 3 տեղը և հաշմանդամության առաջացման 4 տեղն են զբաղեցնում` սիրտանոթային և ուռուցքային հիվանդություններից հետո: Որպես ԹՔՕՀ առաջացման գլխավոր
ռիսկի գործոն է համարվում
ծխախոտի օ գտագործումը և օ դի ախտոտվածությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունում ԹՔՕՀ վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների ոչ
լիարժեքությունը, ԹՔՕՀ տարածվածության, պացիենտների խնամքի ու բուժման ոչ բավարար
վերահսկողականությունը և հասարակության ցածր տեղեկատվածությունը ռիսկի գործոնների և
ախտանիշների վերաբերյալ` անհրաժեշտություն են ստեղծել ԹՔՕՀ դեմ պայքարի ռազմավարության մշակմանը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Բարձրացնել հասարակության տեղեկատվածությունը ԹՔՕՀ
ռիսկի գործոնների և
ախտանիշների վերաբերյալ` հատկապես ռիսկի խմբում գտնվող անձանց մոտ, հաշվի առնելով,
որ ԹՔՕՀ վաղ փուլերում դրսևորվում է ոչ սպեցիֆիկ ախտանիշներով:
Մշակել ԹՔՕՀ կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման միասնական մոտեցումներ:
Օգտագործելով էլեկտրոնային բժշկության հնարավորությունները գնահատել ԹՔՕՀ ներկայիս
առողջապահական վիճակը, վերահսկել ԹՔՕՀ տարածվածությունը, պացիենտների խնամքն ու
բուժումը` ներառյալ վերականգնողական բուժումը, ուսումնասիրել և ներդնել ախտորոշման,
բուժման նորարարությունները:
Աջակցել ԹՔՕՀ բնագավառում գիտական հետազոտությունների իրականացումը` հիվանդության կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման նոր և առավել արդյունավետ միջոցների
մշակման նպատակով:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է իրականացնել ԹՔՕՀ բուժման շարունակական ապահովում և բուժման
գործընթացի համապատասխանեցում արդի միջազգային մոտեցումներին:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Բարձրացնելով հասարակության տեղեկատվածությունը ԹՔՕՀ ռիսկի գործոնների և ախտանիշների վերաբերյալ, վերահսկելով ԹՔՕՀ տարածվածությունը, պացիենտների խնամքն ու
բուժումը, ակնկալվում է իջեցնել ԹՔՕՀ մահաբերության և հաշմանդամության ցուցանիշները,
բարելավել պացիենտների կյանքի որակը:
63.

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի կետ 3-ի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության
պահանջներից:
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1.1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները, կրթությունն ստանալուց
հետո, իրենց ստացված կրթական դիպլոմների համաձայն` դիմում են համապատասխան
բժշկական օ գնություն և սպասրկման գործունեության տեսակի լիցենզիա ունեցող
հաստատություններ, իրենց մասնագիտության համապատասխան աշխատանքի ընդունվելու
համար: Այնուհետ, «Բնակչության բժշկական օ գնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օ րենքի
համաձայն` անցնում են շարունակական մասնագիտական զարգացման հնգամյա շրջափուլով և
հավաստագրման գործընթացով: Գործող օ րենքը, որպես այլընտրանքային տարբերակ այն
մասնագտների համար, ովքեր հնգամյա շրջափուլի համար չեն հասցնում հավաքել
օրենսդրությամբ ամրագրված նվազագույն կրեդիտների քանակը, նախատեսում է տրամադրել
վերապահումով հավաստագիր` թույլ տալով վերջիններիս շարունակել աշխատանքը, բայց այլ
մասնագետի հսկողության ներքո և հավաքագրել չբավարարող կրեդիտները: Սակայն, պետք է
նշել, որ օ րենքի այս կարգավորումը բավականաչափ խնդրահարույց է և այս առաջարկվող
թեստավորման համակարգի ներդրումը պետք է լինի այն այլընտրանքային մեխանիզմը, որը
հնարավորություն է տալու այն մասնագետներին, ովքեր չեն հավաքագրել բավարար
քանակությամբ կրեդիտներ հավաստագրման համար, դիմել թեստավորման և հանձնելով
վերջինս` շարունակել աշխատանքը:
Միևնույն ժամանակ, թեստավորման համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա սահմանել
միասնական մեխանիզմ, ՀՀ օ րենսդրությամբ ամրագրված պահանջներին համապատասխան
կրթություն ստացած անձանց, միասնական քննության միջոցով, վերահաստատելու իրենց
գիտելիքների բավարար մակարդակը և պետության կողմից անհատական պրակտիկա
իրականացնելու համար սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանությունը, և
սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան մուտուցել բնակչությանը համապատասխան բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է «Բնակչության բժշկական օ գնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օ րենքում
կատարել լրացումներ և փոփոխություններ` ամրագրելով թեստավորման համակարգի
ներդրման վերաբերյալ դրույթներ, հիմք ընդունելով միջազգային փորձը:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է օ րենքի մակարդակով սահմանել թեստավորման համակարգի ներդրման
վերաբերյալ դրույթներ, ինչը հնարավորություն կտա այն մասնագետներին, ովքեր չենք
հավաքագրել բավարար քանակությամբ կրեդիտներ հավաստագրման համար, թեստավորում
անցնելու միջոցով շարունակել աշխատանքը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում հնարավոր է կլինի ներդնել թեստավորման
համակարգ, ինչի արդյունքում սահմանվելու են միասնական պահանջներ և տրամադրելու են
հավասար պայմաններ, ՀՀ օ րենսդրությամբ ամրագրված պահանջներին համապատասխան
կրթություն ստացած անձանց, միասնական քննության միջոցով, վերահաստատելու իրենց
գիտելիքների բավարար մակարդակը և պետության կողմից անհատական պրակտիկա
իրականացնելու համար սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանությունը:
64.

«Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Պացիենտների իրավունքների և օ րինական շահերի պաշտպանության առավել գործուն
մեխանիզմներ ստեղծելու, այդ իրավունքների խախտումներին օ պերատիվ արձագանքելու,
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խախտված իրավունքների վերականգնմամբ նմանատիպ խախտումների հետագա դեպքերը
կանխարգելելու, ինչպես նաև պացիենտների և բժշկական հաստատությունների`
առողջապահության ոլորտում իրավագիտակցության բարձրացման նպատակով նախատեսվում
է ներդնել բժշկական հաշտարարի համակարգ: Այս նպատակով մշակվել և ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ է ներկայացվել «Բժշկական հաշտարարի համակարգի գործունեության մասին»
ՀՀ օ րենքի հայեցակարգի նախագիծը, որն էլ հենք կհանդիսանա «Բժշկական համակարգի
հաշտարարի գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի մշակման համար:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Պացիենտների իրավունքներն ամրագրված են առողջապահության ոլորտը կարգավորող
բազմաթիվ իրավական ակտերում, դրանց պաշտպանության մեխանիզմները գործող
իրավակարգավորումների և իրողությունների շրջանակում բազմազան են, այդուհանդերձ
դրանց կիրառման արդյունավետությունը ցածր է և ոչ բոլորին հասանելի: Պացիենտների
իրավունքների և օ րինական շահերի պաշտպանության առավել գործուն մեխանիզմների
բացակայությունը, պացիենտների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բողոքների աճը,
դրանց քննության համար նեղ մասնագիտական գիտելիքների պահանջը ինքնին
արդիականություն են հաղորդում բժշկական հաշտարարի ինստիտուտի ներդրմանը, որը
կհետապնդի հետևյալ նպատակները.
1) ապահովել պացիենտների բողոքների քննման մասնագիտացված, անվճար, արագ և
արդյունավետ մեխանիզմ,
2) ամրապնդել բնաչկության վստահությունը բժշկական համակարգի նկատմամբ,
3) ներդնել բժշկական հաստատություններում պացիենտների իրավունքների պաշտպանության առաջին աստիճանի համակարգ,
4) կանխարգելել հնարավոր համակարգային ռիսկերը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է խնդրի համապարփակ կարգավորման նպատակով ՀՀ-ում ներդնել պացինետբուժհաստատություն վեճերի լուծման երկաստիճան համակարգ: Առաջին աստիճանում վեճերը
կքննվեն բուժհաստատություններում առկա համապատասխան անձի (հանձնաժողովի) կողմից,
իսկ չլուծվելու դեպքում կտեղափոխվեն ավելի բարձր հարթակ` բժշկական համակարգի
հաշտարարի գրասենյակ: Հարկ է Նախագծով սահմանել, որ մինչև Հաշտարարին դիմելը
պացիենտը պետք է դիմի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողին, որը պետք է
օ րենքով կամ ներքին կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգով քննի բողոքը և դրա
վերաբերյալ պատասխան ներկայացնի: Համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ է
ընդունել Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին ՀՀ օրենքը, քանի որ
համակարգի գործունեությունն ուղղակիորեն վերաբերում է ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց իրավունքներին, ազատություններին ու պարտականություններին, ինչը, կարող է
սահմանվել միայն օրենքով:
2. Կարգավորման առարկան
Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին ՀՀ օ րենքի շրջանակում
հասարակական հարաբերությունների կարգավորում, համապատասխան դրույթների
ամրագրում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» ՀՀ օ րենքի ընդունումով
ակնկալվում է ակնկալվում է նվազեցնել և կանխարգելել պացիենտների իրավունքների
խախտումները, ապահովել խախտված իրավունքների վերականգնման օ պերատիվ և անաչառ
համակարգ: Բացի դրանից՝ բժշկական հաշտարարի ինստիտուտի գործարկումը թույլ կտա վեր
հանել առողջապահական համակարգի այլ խնդիրներ` հնարավորություն տալով դրանց լուծման
միջոցով բարելավել ոլորտի ընդհանուր վիճակը
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65.

Առողջապահության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Առողջապահության մասին Հայաստանի Հանրապետության օ րենքի նախագծի ընդունումը
պայմանավորված է առողջապահության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական առկա բացերը և
խնդիրները վեր հանելու, դրանց վերլուծության արդյունքներով միասնական մոտեցումների
որդեգրման միջոցով ոլորտային նոր մայր օրենքի ընդունման անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև
առողջապահական բնագավառում իրականացվող ներկա բաւեփոխումներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Առողջապահության ոլորտը կարգավորող հիմնական օ րենքները, այն է` Բնակչության
բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքն ընդունվել է դեռևս 1996 թվականին,
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության
ապահովման մասին ՀՀ օ րենքը` 1992 թվականին, Մարդու իմունային անբավարարության
վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին ՀՀ օ րենքը՝ 1997 թվականին,
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին ՀՀ օրենքը և Մարդու
վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը`
2002 թվականին: Նշված օ րենքները բազմից փոփոխվել են, սակայն ներկայումս
անհրաժեշտություն է առաջացել հիմնովին վերանայել առողջապահական ոլորտի
օ րենսդրությունը` նոր միասնական «մայր» օ րենքի տեսքով: Այն հրանավորություն կտա այս
ոլորտում մարդու սահմանադրական իրավունքների պատշաճ իրականացման երաշխիքներ
սահմանելու, պետական քաղաքականության միասնական մոտեցումներն ամրագրելու,
համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը, պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների շրջանակը հստակեցնելու, պացիենտների, բուժաշխատողների
իրավունքները և պարտականությունները համապարփակ սահմանելու, առողջապահական
համակարգի առավել կարևոր ենթահամակարգերի ընդհանուր նկարագրերը տալու, հանրային
առողջապահության ոլորտը կարգավորելու և այլ կարևոր խնդիրներ կանոնակարգելու
նպատակով: Հաշվի առնելով սույն օ րենքի կարևորությունը` ՀՀ առողջապահության
նախարարության կոմից մշակվել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ է ներկայացվել
Առողջապահության մասին Հայաստանի Հանրապետության օ րենքի հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առողջապահության մասին ՀՀ օ րենքով առաջարկվում է կարգավորել համակարգի բոլոր
առավել կարևոր հարաբերությունները՝ վերջինիս դիտարկելով որպես ոլորտի միասնական մայր
օրենք, որի արդյունքում ուժը կորցրած կճանաչվի «Բնակչության բժշկական օ գնության և
սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը և այլ օրենքներ ու ենթաօրենսդրական ակտեր:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է օ րենքով կարգավորել առողջապահության ոլորտի առավել կարևորություն
ներկայացնող հարաբերությունները` ոլորտի բարեփոխումներն ու արդի իրավիճակը հաշվի
առնելով:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Առողջապահության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունմամբ
ակնկալվում է ունենալ մեկ միասնակա օրենք, որը համապարփակ ձևով կկարգավորի
առողջապահության ոլորտը:
«Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բժշկական ասոցիացիաների ֆունկցիոնալ
66.
բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բժշկական ասոցիացիաների ֆունկցիոնալ
բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի
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N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի կետ 3-ի 1-ին ենթակետի ե/
պարբերության պահանջներից:
1.2.Կարգավորման ենթակա հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ցանկացած ոլորտում տվյալ ոլորտի քաղաքականությունն իրականացնող կառույցի և
հասարակության կապի ձևավորմանն է ուղղված տարաբնույթ մասնագիտական
ասոցիացիաների հիմնումը, որոնք
հնարավորություն են տալիս հասարակությանը,
մասնավորապես` բժշկական անձակազմին ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավված լինել
առողջապահության
բնագավառի
լիազոր
մարմնի
կողմից
իրականացվող
քաղաքականությանը: Այս իմաստով, առաջնային դերը պատկանում է մասնագիտական
ասոցիացիաներին` այն այլընտրանքային ուժին, որն իր մեջ ներառում է տարբեր
մասնագիտական տեր մարդկանց և նրանց շահերը: Սակայն, ներկայումս գործող բազմաթիվ
մասնագիտական բժշկական ասոցիացիաների դերակատարումը առողջապահության
բնագավառին վերաբերող և մասնագիտական կարողություններ պահանջող հարցերին չի
ապահովվում: Փոխարեն այն բանի, որ մասնագիտական ասոցիացիաները դառնան
մասնագիտական ներուժի ինստիտուցիոնալ շարժիչները` ապահովելով պետությունհասարակություն երկուստեք կապը, երկու կողմերի համար ընդունելի լուծումների որոնումը և
դրանց իրագործելիությանը նպաստումը, պետական որոշումների ընդունման և իրականացման
գործընթացում կոնսենսուսը, վերջիններս շարունակում են գործել յուրաքանչյուրն իր
պատկերացրած շրջանակերում` չներկայացնելով տվյալ մասնագիտությամբ բժիշկների
մասնագիտական դիրքորոշումը:
Հստակ
գործառույթներով
և
ֆունկցիոնալ
կարողություններով
մասնագիտական
ասոցիացիաների առկայությունն ու արդյունավետ աշխատանքը հանգեցնում է պետական
քաղաքականության, կարևորագույն երևույթների և իրադարձությունների վերաբերյալ
թափանցիկության ապահովմանը և բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնության որակի,
իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, հասարակական նախաձեռնության զարգացման
աջակցությանը, անկախ վերլուծական օժանդակության խթանմանը:
Ավելի քան 50 մասնագիտական բժշկական ասոցիացիաներ տարբեր մասնագիտություններով`
այս կամ այն ձևաչափով, անվանմամբ, իրավասությամբ, առաքելությամբ, գործառույթներով,
գոյություն ունեն ՀՀ-ում, ընդ որում, կան ինչպես ընդհանուր հարցերով, այնպես էլ հատուկ
գործառույթներ ունեցող կառույցներ: Սակայն, դրանց հիմնական սկզբունքը պետք է լինի մեկը,
այն է` միջնորդ հանդիսանալ և սատարել քաղաքականություն իրականացնող պետական
մարմնի-հասարակություն հարաբերություններին, դառնալ այն կապող օ ղակը, որը
հնարավորություն կտա այս կամ այն ոլորտի մասնագետներին համախմբվելով ազդել վարվող
քաղաքականության վրա, նպաստելով, որպեսզի պետական մարմինը իր գործողություններն
ուղղորդի հասարակության պահանջարկին համընթաց:
1.1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է մշակել «Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բժշկական
ասոցիացիաների
ֆունկցիոնալ
բարեփոխումների
բարեփոխումների
հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին»ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ`
արդյունավետ դարձնելու մասնագիտական ասոցիացիաների համագործակցությունը և
ապահովելով համատեղ աշխատանքի համար անհրաժեշտ կառուցողական միջավայր:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է հայեցակարգի նախագծով նախանշել մասնագիտական ասցիացիաների դերը
ներկայիս առողջապահական համակարգի կայացման գործում և գնահատելով առկա
իրավիճակը ու համադրելով միջազգային մոտեցումները մասնագիտական ասոցիացիաների
աշխատանքի վերաբերյալ, առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ-ում գործող բժշկական
ասոցիացիաների դերի բարձրացման և ֆունկցիոնալ բարեփոխման ուղղությամբ:
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3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում հնարավոր է լինելու դուրս բերել այն
հարթությունները, համագործակցության եզրերը, ֆունկցիոնալ բարեփոխման ուղիները, որոնք
կնպաստեն իրական համագործակցության նախաձեռնմանը, կառուցողական դեր կունենան
առողջապահության բնագավառի աշխատանքների բարելավման գործում, և կդառնան այն
անկյունաքարային կարծիք տրամադրող կառույցները, որոնք կապահովեն առողջապահության
ոլորտի քաղաքականության պատշաճ իրականացմանը:
67.

«Հայաստանի Հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օ ղակի բարեփոխումների հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի
ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջներից:
1.1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Թեև առողջության առաջնային պահպանումը դիտարկվում է առողջապահության համակարգի
գերակա ուղղություններից մեկը և որպես բարեփոխման իրականացման ճանապարհ է ընտրվել
այլ երկրներում գործարկված ու առավել արդյունավետ ճանաչված ընտանեկան բժշկության
ներդրումը, ներկայում` բարեփոխումների սկզբից շուրջ 20 տարի անց, արձանագրվում է, որ այն
բերել է զգալի առաջընթացի` հանրապետության մարզերում (հատկապես գյուղական
վայրերում), մինչդեռ` մեծ քաղաքներում և հատկապես, մայրաքաղաքում, դեռևս լիարժեք չէ:
Մինչ այժմ իրականացված առողջության առաջնային պահպանման օ ղակի բարեփոխումները
հիմնականում ուղղվել են ՀՀ մարզերի գյուղական առողջության առաջնային պահպանման
ծառայություններ մատուցողների ենթակառուցվածքների բարելավմանը, ինչպես նաև
ընտանեկան բժշկության ներդրման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը` որպես
կառուցվածքային առավել արդյունավետ, մատչելի ու նպատակահարմար մոդելի:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է մշակել առողջության առաջնային պահպանման օ ղակի բարեփոխումների
հայեցակարգ` ապահովելով բնակչության համար առողջության առաջնային պահպանման
ծառայությունների համընդհանուր մատչելիության սկզբունքը, նպատակ ունենալով ուժեղացնել
առողջության առաջնային պահպանման օ ղակը, քաղաքային վայրերում զարգացնել
ընտանեկան բժշկության ինստիտուտը, բարելավել առողջության առաջնային պահպանման
օ ղակում մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակը, նվազեցնել հիվանդանոցային
դեպքերի թիվը:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվում է առողջության առաջնային պահպանման օ ղակի բարեփոխումների
հայեցակարգային մոտեցումները ամրագրել իրավական ակտով` սահմանելով իրականացվելիք
բարեփոխումների ժամկետներ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում կսահմանվեն բարեփոխումների ուղիները,
առողջության առաջնային պահպանման օ ղակում վերհանված խնդիրների առաջարկվող
լուծումները, առաջարկվող քաղաքականության հիմնական դրույթները:
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68.

«Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության պարտադիր ապահովագրության
հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի
Հանրապետությունում
առողջության
պարտադիր
ապահովագրության
հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
(այսուհետ` Հայեցակարգ) ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետով 2018
թվականի
համար
նախատեսված`
ՀՀ
կենտրոնական
բանկի
հետ
համատեղ
(համաձայնությամբ)
Հայաստանում
առողջության
պարտադիր
ապահովագրության
հայեցակարգի մշակման անհրաժեշտությունից:
1.1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայում, ՀՀ-ում գործում է կամավոր ապահովագրության ինստիտուտը, իսկ 2017 թ.
հոկտեմբերի 1-ից սոցիալական փաթեթի շահառուների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը
իրականացվում է ապահովագրական ընկերությունների միջոցով:
Հայեցակարգի ներդրմամբ կբարձրանա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար
բժշկական օ գնության և սպասարկման որակը և մատչելիությունը` առողջապահության ոլորտի
ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներգրավման, ինչպես նաև բուժօ գնության որակի
վերահսկման նոր մեխանիզմների ներդրման միջոցով, կբարելավվի առողջապահության ոլորտի
ֆինանսավորումը,
կկրճատվի
ստվերայնությունը
և
կբարձրանա
կառավարման
արդյունավետությունը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել առողջության պարտադիր
ապահովագրություն` սահմանելով պարտադիր ապահովագրության համակարգի ներդրման
հիմնական սկզբունքները, կազմակերպա-իրավական և ֆինանսավորման մեխանիզմները,
շահառուների հնարավոր շրջանակը, փոխհատուցման ենթակա բժշկական օ գնության և
սպասարկման
ծառայությունների
փաթեթը,
ապահովագրավճարների
հաշվարկման
սկզբունքները և հավաքագրման մեխանիզմները:
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել առողջության պարտադիր ապահովագրություն:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ակնկալվում է ՀՀ-ում առողջության պարտադիր ապահովագրության արդյունքում բարձրացնել
բնակչության համար բժշկական օ գնության և սպասարկման որակը, այն դարձնել առավել
մատչելի և հասանելի, բարելավել առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումը, կրճատել
ստվերայնությունը:

69.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությ ուն
«Բնագիտությ ան, տեխնոլոգիայ ի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի (STEM)
ուսուցման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների գործուեության ծրագրից: Հայեցակարգի նպատակն է հանրակրթության բոլոր մակարդակներում վերանայել բնագիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության, մաթեմատիկայի
ուսուցման մոտեցումները, ուսուցիչների պատրաստման, վերապատրաստման նոր մեխանիզմները,
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առարկաները դասավանդող ուսուցիչներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջների սահմանումը և համապատասխան մեթոդաբանության մշակման այլ խնդիրներ:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
Ուսուցիչները ոչ միշտ են կիրառում մոտեցումներ և մեթոդներ, որոնք սովորողին կմոտիվացնեն
տվյալ առարկան սիրելու, ավելի խորը ուսումնասիրելու, և, հետագայում որպես մասնագիտություն
ընտրելու համար: Անհրաժեշտ է սովորողին իրեն «հասանելի» լեզվով մատուցել առարկան,
բարձրացնել սովորողների կողմից որպես գիտության համընդհանուր լեզու մաթեմատիկայի դերը,
հասարակության զարգացման մեջ մաթեմատիկայի պատմական նշանակությանը: Բնագիտական
առարկաները ոչ բոլոր սովորողների կողմից են հեշտ ընկալելի, իսկ ուսուցչի կողմից հետևողական
չլինելը հանգեցնում է բնագիտական ուղղվածություն ունեցող սովորողների նվազմանը: Անհրաժեշտ
է ձևավորել նոր մոտեցումներ՝ բնագիտական առարկաները գրավիչ և հասանելի դարձնելու
համար: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մատչելի են բոլոր սովորողների համար, նրանք
բավականին լավ են տիրապետում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, ավելի արագ և հեշտ են
ծանոթանում ու կիրառում առօ րյայում, ավելի շատ ու բազմազան հնարավորություններ ունեն
ինֆորմացիա ստանալու ցանկացած բնագավառից, մինչդեռ ուսուցիչները բավականին հետ են
մնում և հմտությունների ձևավորման, և ծրագրային նյութը ավելի արդիական դարձնելու ու
մատուցելու առումով: Անհրաժեշտ է մշակել այնպիսի ճկուն ծրագիր և դասավանդման մեթոդաբանություն, որ ուսուցիչը և աշակերտը խոսեն միևնույն լեզվով, նաև՝ մրցունակ լինեն տվյալ ոլորտում:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Ապահովել սովորողների տրամաբանական ու տարածական պատկերացումների, ճարտարագիտական, ինժեներական և համակարգային մտածողության զարգացումը, ալգորիթմական և
քննական մտածողության ձևավորումը, տարաբնույթ խնդիրներ մոդելավորելու և վերլուծություններ
կատարելու, տվյալների հետ աշխատելու, հետագա կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման,
գործունեության համար կարողությունների զարգացումը: Նպաստել թիմային աշխատաոճ և
համագործակցության հմտություններ ձևավորելուն, խթանել սովորողների ստեղծագործականությունը, պատրաստել տեխնիկական կրթությամբ մասնագիտական աշխատուժ։ Այլ կերպ ասած՝
առավելագույնս ապահովել սովորողին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները:
70.

«Հանրակրթական հաստատությունների կառավարման նոր համակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017-2022
թվականների գործուեության ծրագրից: Նպատակն է՝ վերանայել և առավել արդյունավետ
դարձնել հանրակրթական հաստատությունների կառավարումը:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակ
Կառավարման գործող համակարգը արդյունավետ չէ, վերանայման կարիք ունեն և տնօ րենների
ընտրության, նշանակման և գործունեության գնահատման մեխանիզմները, և կառավարման
խորհուրդների ձևավորումը, գործունեությունն ու լիազորությունները, ինչպես նաև հաստատության
գործունեության թափանցիկ և համագործակցային նոր մեխանիզմների կարիք կա:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Թափանցիկ հաշվետու և համագործակցային կառավարման մեխանիզմների մշակում և ներդրում,
հանրակրթության որակի բարձրացում:
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71.

«Հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների տնօրենի ընտրության
(նշանակման) նոր համակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017-2022
թվականների գործուեության ծրագրից: Նպատակն է՝ վերանայել հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ընտրության համակարգը:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
Ներկայումս գործող համակարգը ամբողջությամբ չի բացահայըում տնօրենների մասնագիտական,
կառավարչական և անձնային հմտություններն ու որակները, ինչ հետագայում բերում է խնդիրների,
որոնք իրենց հերթին բերում են ոչ արդյունավետ կառավարման և կրթության որակի իջեցման:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Նոր համակարգի ներդրում, որը հնարավորություն կտա հմուտ և որակյալ տնօրեններ ընտրել:

72.

ՀՀ Արմավիրի մարզում 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների հիմնադրում (Արմավիրի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1
հատուկ (օժանդակ) դպրոցի և Վաղարշապատի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 2 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի վերակազմակերպման (վերանվանման) միջոցով) ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել
1) Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Արմավիրի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օ ժանդակ) դպրոցի և
Վաղարշապատի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 2 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի
վերակազմակերպման
միջոցով
վերանվանելու,
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2179-Ն
և
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 656-Ն որոշումների մեջ
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը բխում է
Հայաստանի Հանրապետության օ րենքում լրացումներ և
«Հանրակրթության մասին»
փոփոխությունններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 1-ի ՀՕ-200-Ն օ րենքի 21-րդ հոդվածի պահանջներից, Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային
որոշմամբ հավանության արժանացած համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի
ներդրման գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի 14-րդ կետի կատարումն ապահովելու
անհրաժեշտությունից:
2) Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվել է «Հանրակրթության
մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-200-Ն),
որով նախատեսվում է հանրակրթության համակարգում անցում կատարել համընդհանուր
ներառական կրթության, կիրառելով երեխայի կրթական կարիքներին արձագանքման
եռաստիճան համակարգ: Օրենքի կիրարկման արդյունքում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաները մանկավարժահոգեբանական աջակցություն
կստանան 3 մակարդակում՝ հանրակրթական դպրոցում, ինչպես նաև տարածքային և
հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից:
Օրենքով ամրագրվել է, որ հատուկ դպրոցները, պետք է վերակազմակերպվեն տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների, որոնք աջակցություն կտրամադրեն
հանրակրթական դպրոցներին, կազմակերպելու համար կրթության առանձնահատուկ պայման-
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ների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը: Տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոնները, որպես երկրորդ մակարդակ, պետք է մատուցեն անձի կրթության
աջակցության մանկավարժահոգեբանական ծառայություններ (կազմակերպում, համակարգում)
և իրականացնեն անձի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած համընդհանուր ներառական կրթության
համակարգի ներդրման գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի համաձայն նախատեսվում է 2018 թվականի ընթացքում Արմավիրի մարզում 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում:
Միաժամանակ նախատեսվում է Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր
ձևավորված 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում: Մանկավարժահոգեբանական աջակցության
տարածքային կենտրոնների ձևավորումը կապահովի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կրթական կարիքների գնահատման և անհրաժեշտ աջակցող
ծառայությունների հասցեականությունը և հասանելությանը, յուրաքանչյուր երեխայի համար
կրթությանն աջակցող ծառայությունների շարունակական մատուցումը իր ուսումնական
հաստատության կրթական միջավայրում:
3) Ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոնների հիմնադրմամբ նախատեսվում է համընդհանուր ներառական
կրթության, յուրաքանչյուր երեխայի կրթության առանձնահատուկ
պայմանի կարիքի
բացահայտման, գնահատման ու դրան համապատասխան կրթության կազմակերպման
արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, ինչը կնպաստի կրթության ոլորտում սահմանված
նպատակների իրականացմանը, մասնավորապես կապահովի հավասարապես հասանելի,
ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար:
73.

«Նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման մեխանիզմների» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
1. Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախադպրոցական համակարգի հիմնախնդիրների լուծումը հնարավոր չէ առանց պետական
նպատակաուղղված քաղաքականության և պետական ու տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լայն համագործակցության:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակիցները բավականին ցածր են վարձատրվում:
Ուսումնական հաստատության բյուջեն փոքր է, և նույնն է բոլոր ուսումնական հաստատությունների
համար՝ անկախ դրանց մեծությունից, խմբերի քանակից և դրանց խտությունից: Ուստի, արդիական
է դրանք տարբերակել՝ ըստ մեծ և փոքր ուսումնական հաստատությունների:
Նման մոտեցումը թույլ կտա ոչ միայն առավել արդյունավետ կառավարել համակարգը, այլև
բարձրացնել նախադպրոցական կրթության որակն ու արդյունավետությունը՝ ուսումնական
հաստատություններն ավել շահագրգռված կլինեն մեծ թվով երեխաների ընդունել, սա մրցակցություն կառաջացնի. ուսումնական հաստատությունները ավելի շահագրգռված կլինեն իրենց շենքային,
գույքային պայմանները բարելավել և ներգրավել որակյալ բազմամասնագիտական կադրեր:
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումը ըստ փաստացի
միջին հաճախումների` նույնպես արդյունավետ չէ: Ուսումնական հաստատության կառավարման
տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումն
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ըստ ցուցակային թվի: Դա հնարավորություն կտա նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքն ավելի կայուն դարձնել, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր կլինի
պլանավորել բյուջեն և այլ ծախսեր նախատեսել, աշխատել ուսումնական հաստատության
պայմանների բարելավման վրա:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ներդրում, պետական աջակցություն նախադպրոցական
կրթության զարգացանը:
«Արտադպրոցական դաստիարակության 2018-2022 թթ. զարգացման ռազմավարությանը
74.
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Արտադպրոցական դաստիարակության 2018-2022 թթ. զարգացման ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի
նպատակն է նպաստել արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտի աստիճանական
զարգացմանը, նորացմանն ու կատարելագործմանը:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Արտադպրոցական դաստիարակության նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է և
նպատակաուղղված է նրանց հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը:
ՀՀ-ում արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատությունների ցանցը
ձևավորվել է խորհրդային իշխանության տարիներին:
Երկրի անցումային շրջանին բնորոշ սոցիալական, տնտեսական ծանր հետևանքներով
արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում կուտակվել են բազմաբնույթ հիմնախնդիրներ:
Նախորդ տարիներին արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտի առաջնային ուղղություններն են եղել օրենսդրական դաշտի և կառավարման համակարգի արդիականացումը:
Ձեռնարկած միջոցներն այսօ ր չեն բավարարում արտադպրոցական դաստիարակության
համակարգի լիարժեք զարգացմանը:
Ակնհայտ է, որ առանց էական բարեփոխումների և պետական աջակցության դժվար է տեսնել
արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտի նկատելի զարգացում:
Ռազմավարության նախագիծը ուղղված է արտադպրոցական դաստիարակության համակարգի
հետագա զարգացման և ռազմավարական հիմնախնդիրների իրականացմանը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Միջին ժամկետ հատվածում սահմանել այն հիմնական դրույթները, նպատակները, խնդիրներն
ու զարգացման ուղիները, որոնք համընդհանուր կլինեն արտադպրոցական կրթության և
դաստիարակության ոլորտում նոր որակական նախադրյալներ ստեղծելու հիմքում:
2. Կարգավորման առարկան
Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ուղղությունների սահմանում և դրանց համապատասխան գործընթացների կանոնակարգում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտի կայուն զարգացման ապահովում,
նորացում, մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում և կատարելագործում:
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն
75.
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների պետական ծրագրի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջից, նոր մշակված պետական
կրթական չափորոշիչների պահանջներից (բովանդակային և տևողության), փոփոխվող աշխա275.2k.voroshum.doc
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տաշուկայի պահանջներին արագ արձագանքելու հանգամանքից, նոր տեխնոլոգիաների,
գիտության և տնտեսության զարգացման արդյունքում նոր մասնագիտությունների ի հայտ
գալով:
Միջոցառման իրականացումը կնպաստի ուսումնական հաստատություններում պահանջարկ
չվայելող մասնագիտությունների բաժինների փակմանը և պետության, ՀՀ մարզերի
զարգացման համար առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող, ինչպես նաև
աշխատաշուկայում առավել պահանջարկված ոլորտների գծով նոր մասնագիտությունների
ներդրմանը,
մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտում ուսուցանվող
մասնագիտությունների արդիականացմանը:
2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների և ոևակավորումների ցանկերը վերանայվել են 2015 թվականին, որի
նպատակն էր այն համապատասխանեցնել մասնագիտական կրթության և ուսուցման
որակավորումների ազգային շրջանակին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մշակված կրթական
միջազգային բաղադրիչներին:
Սակայն վերջին երկու տարիներին ՄԿՈւ համակարգում իրականացված մի շարք
բարեփոխումներ,
կատարված
ուսումնասիրություններ,
ինչպես
նաև
ՆՄՄԿՈւ
հաստատություններում
ուսուցանվող
մասնագիտությունների
ՀՀ
մարզային
առանձնահատկություններին համապատասխանեցման գործընթացը առաջացրել են
անհրաժեշտություն վերանայել մասնագիտությունների ցանկը:
Հարկ է նշել նաև, որ վերջին տարիներին ՆՄՄԿՈՒ ոլորտում մշակվել են շուրջ 170 պետական
կրթական չափորոշիչներ և համապատասխան մոդուլային ծրագրեր, ինչպես նաև վերանայվել
են են գործող չափորոշիչները, որի արդյունքում չափորոշչով նախկինում սահմանված մի շարք
ուսուցանվող մասնագիտությունների և որակավորումների ուսուցման բովանդակային և
տևողության պահանջները, ինչպես նաև որակավորումները փոփոխվել են:
Ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկերում
փոփոխությունների կատարումը դարձել է առաջնահերթ:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006 թ. հունվարի 12-ի
N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների կատարումը
հնարավորություն է ստեղծում
Հայաստանում իրականացվող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթությունը դարձնել առավել գրավիչ և համահունչ երկրի սոցիալ - տնտեսական զարգացման
միտումներին և ժամանակակից զարգացումներին:
4. Կարգավորման առարկան
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006 թ. հունվարի 12-ի
N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարել կանոնակարգում է նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատություններում
տրամադրվող կրթական ծառայությունների մատուցումը ըստ ՀՀ մարզերի զարգացման համար
առաջնահերթ և աշխատաշուկայում առավել պահանջարկված ոլորտների:
5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ մարզերի զարգացման ուղղություններից և աշխատաշուկայի առանձնահատկություններից
ելնելով՝ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում վերանայված և նոր ներդրված մասնագիտություններով ուսուցման իրականացում:
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76. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն
որոշման մեջ փոփոխությ ուններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությ ան
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ներկայումս գործող ՀՀ
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի վերանայման ու
ներկայիս իրավիճակի համապատասխան դաշտի կարգավորման անհրաժեշտությամբ:
2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության գործընթացը կազմակերպելիս անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխելու որոշ դրույթներ:
Բուհերում, ըստ մասնագիտությունների (բացառությամբ արվեստի ու սպորտի ոլորտի)
ընդունելության մրցույթն իրականացվում է միասնական քննությունների արդյունքների հիման
վրա: Դիմորդը միասնական քննություն կարող է հանձնել տարվա մեջ միայն 1 անգամ:
Ներկայումս դիմորդները հայտագրում են 10 մասնագիտություն (2 անվճար և 8 վճարովի
ուսուցման համար), որը նվազեցնում է մասնագիտական կողմնորոշմամբ բուհ ընդունվելու
հնարավորությունը:
3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախագծով առաջարկվում է ներդնել միասնական քննությունների այլընտրանքային
տարբերակ՝ արտաքին գնահատումների համակագ: 12-րդ դասարանում իրականացնել 3
արտաքին գնահատում, դրանց արդյունքները բերել հանրագումարի 20 միավորանոց
համակարգով և դպրոցի շրջանավարտներին (ցանկության դեպքում) հնարավորություն տալ
բուհերի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու արտաքին գնահատումների հանրագումարով:
Նախատեսվում է բուհերի ընդունելության մրցույթն անցկացնել մեկ մասնագիտության
հայտագրմամբ: Հիմնական մրցույթից հետո անցկացնել թափուր տեղերի մրցույթ՝ 4
մասնագիտության հայտագրմամբ:
4. Կարգավորման առարկան
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական
քննությունների գործընթացը:

հաստատությունների

ընդունելության

և

միասնական

5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման դեպքում 12-րդ դասարանցիները հնարավորություն կունենան
միասնական քննության ամբողջ ծավալը հանձնել մաս-մաս: Նախատեսվում է, որ կնվազեն
պատահական մասնագիտություններով (պարզապես ինչ որ տեղ ընդունվելու համար)
ներկայացված հայտերը:
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության
պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գիտության ոլորտում երիտասարդ
77.
կադրերի ներգրավման ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների
ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության
2017-2022
թվականների
ծրագրից,
ինչպես
նաև
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային
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որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի
զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գիտության ոլորտի առջև ծառացած կարևորագույն հիմնախնդիրներից է գիտական
կադրերի արդյունավետ վերարտադրության հարցը: Շարունակվում է գիտական կադրերի,
առաջին հերթին, երիտասարդների զգալի արտահոսք գիտության ոլորտից, այդ թվում նաև`
օ տարերկրյա պետություններ: Արդյունքում` գիտության ոլորտի կադրային կազմի այդպիսի
փոփոխությունները բերեցին գիտության արագ «ծերացման», գիտական հետազոտությունների
մասնագիտական մակարդակի որակական փոփոխության, խախտվեցին գիտական և
գիտամանկավարժական դպրոցների շարունակականությունը, սերնդափոխության սահուն
ընթացքը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Գիտության ոլորտում երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագրին և ծրագրի իրականացման
միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագծի ընդունում: Նշված ծրագրի կատարումը նպատակաուղղված է գիտության ոլորտում այնպիսի միջոցառումների մշակմանն ու իրականացմանը,
որոնց արդյունքում հնարավոր կլինի ներդնել ոլորտում երիտասարդ կադրերի ներգրավման և
հաստատման մեխանիզմներ, մեծացնել երիտասարդների դերը ոլորտի զարգացման գործում,
բարձրացնել գիտական աշխատողի վարկանիշը և հետաքրքրություն առաջացնել
երիտասարդների մեջ գիտության նկատմամբ:
2. Կարգավորման առարկան
Ներկայումս իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ` նպատակաուղղված երիտասարդ
գիտնականների և
նրանց կողմից կատարվող հետազոտությունների աջակցմանը:
Մասնավորապես, պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող պայմանագրային
(թեմատիկ) գիտական թեմաների հայտերի մրցույթների ժամանակ սահմանվել են երիտասարդ
կատարողների (ասպիրանտներ և մագիստրանտներ) մասնակցության նվազագույն սահմանը,
իրականացվում են ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների աջակցության, բարձր
արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների խրախուսման, ինչպես նաև
շարժունակության ապահովման ծրագրեր: Սակայն դրանք բավարար չեն գիտական և
գիտամանկավարժական կադրերի արդյունավետ վերարտադրության և բնագավառի կադրային
կազմի տարիքային կառուցվածքի անհրաժեշտ փոփոխությունն ապահովելու համար:
Նպատակին կարելի է հասնել միայն պետական ծրագրային քաղաքականության միջոցով, որի
արդյունավետությունը պայմանավորված է համակարգային բնույթով և, որը հնարավորություն
կտա կենտրոնացնել ռեսուրսները` բնագավառը երիտասարդ կադրերով համալրելու և
ամրապնդելու առաջնայնությունների վրա:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության գիտության
ոլորտում ներդնել գիտական ու գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման ժամանակակից եղանակներ, կնպաստի գիտության ոլորտը երիտասարդ կադրերով համալրելու խնդրի
լուծմանը, կբերի գիտական կադրերի վերարտադրության արդյունավետության բարձրացմանը:
Գիտության ոլորտում երիտասարդ կադրերի ներգրավման և հաստատման ծրագիրը կներառի
տաղանդավոր երիտասարդներին գիտության ասպարեզ ներգրավումը խթանող, օտարերկրյա
պետություններում աշխատող կամ բուհերում սովորող հայ երիտասարդների վերադարձին
նպաստող
մասնագիտական ու սոցիալական պատշաճ պայմանների ստեղծման
նախադրյալներ:
Ծրագրի ընդունումն ու իրականացումը կնպաստի գիտության և տեխնոլոգիաների բնագավառի
բարձր որակավորում ունեցող կադրերի թվաքանակի կայուն աճին և գիտական ներուժի
արդյունավետ նպատակային վերարտադրության ապահովմանը
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78.

79.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գիտության ոլորտի օպտիմալացման
և կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների
ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության
2017-2022
թվականների
ծրագրից,
ինչպես
նաև
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային
որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի
զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառում դանդաղ են իրականացվում
կառուցվածքային բարեփոխումները, գիտական կազմակերպություններում ներդրված չէ
աշխատանքների կազմակերպման ու ղեկավարման ժամանակակից համակարգը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
ՀՀ կառավարության «Գիտության
ոլորտի
օ պտիմալացման և կառուցվածքային
բարեփոխումների ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին
հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման նախագծի ընդունում: Նշված ծրագրի
կատարումը նպատակաուղղված է գիտության բնագավառի ոլորտային և միջոլորտային
մոտեցմամբ օ պտիմալացման և կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացմանը, այդ
թվում` անհրաժեշտության դեպքում, անկախ գերատեսչական պատկանելությունից, միևնույն
գիտական ուղղության պետական գիտական կազմակերպությունների միավորմանը:
2. Կարգավորման առարկան
Գիտական կազմակերպություններում պետք է ներդնել աշխատանքների կազմակերպման ու
ղեկավարման ժամանակակից համակարգ, հստակեցնել տնօ րենի և գիտական խորհրդի
իրավասություններն ու պարտականությունները (արժևորելով տնoրենի պաշտոնը և վարչական
ազդեցությունից հանելով գիտական որոշումների ընդունման գործառույթները), սահմանափակել
գիտական ստորաբաժանումների ղեկավարների և տնօրենի պաշտոններն անընդմեջ զբաղեցնելու
ժամանակահատվածը, ապահովել առանձին ֆինանuատնտեuական և կազմակերպչական ինքնուրույնություն ունեցող uտորաբաժանումների գործունեությունը: Անհրաժեշտ է նաև հստակեցնել
բուհերում գիտական ստորաբաժանումների կազմակերպաիրավական կարգավիճակը` ապահովելով ֆինանսատնտեսական գործունեության որոշակի ինքնուրույնություն և խրախուսելով բուհերի
մասնակցությունը գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորմանը (համաֆինանսավորման սկզբունքով ծրագրերի իրականացում, համատեղ լաբորատորիաների ստեղծում և այլն):
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության գիտության
ոլորտում ներդնել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ոլորտի կառավարման ու
աշխատանքների կազմակերպման ժամանակակից համակարգ, որն էլ իր հերթին կբարձրացնի
գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գիտական կազմակերպությունների
գործունեության արդյունավետության գնահատման կարգին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած
Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների
ռազմավարական ծրագրից:

275.2k.voroshum.doc

68

1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս
ՀՀ-ում
պետական
բյուջեի
հաշվին
իրականացվող
գիտական
և
գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների իրականացման մեջ ներգրավված
են ընդհանուր թվով 87 գիտահետազոտական կազմակերպություններ, բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ (այսուհետ` բուհ) և բուհերի կազմում ընդգրկված
մասնաճյուղեր: Սակայն գիտության պետական ֆինանսավորման անբավարար մակարդակը,
գիտության որոշ բնագավառներում բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ոչ բավարար
թվաքանակը, բարձր որակավորում ունեցող գիտաշխատողների բարձր տարիքային կազմը,
ինչպես նաև գիտական ենթակառուցվածքների մեծամասնության անհամապատասխանությունն
արդի չափանիշներին հանգեցնում է գիտական կազմակերպությունների գործունեության
արդյունավետության նվազման:
Նմանoրինակ վիճակի հիմնական պատճառներից է գիտական կազմակերպությունների
գործունեության արդյունավետության գնահատման և պետական ֆինանսավորման ծավալների
ու արդյունավետության համապատասխանեցման մեխանիզմների բացակայությունը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման
կարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման ընդունում,
որը կնպաստի գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության
բարձրացմանը, կազմակերպություններին հատկացվող
պետական ֆինանսավորման
ծավալների ու արդյունավետության համապատասխանեցմանը:
2. Կարգավորման առարկան
Գիտության արդի պահանջներին համապատասխան գիտական կազմակերպությունների
արդյունավետության բարձրացում, գիտության ոլորտում բյուջետային միջոցների բաշխման
արդյունավետության աճի ապահովում, ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման
մեջ գիտության ոլորտի ներդրման աճի ապահովում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմների կիրառումը հնարավորություն կտա մի շարք գիտաչափական և ոչ
գիտաչափական չափանիշների համեմատության միջոցով ստանալ ամբողջական պատկեր
յուրաքանչյուր բնագավառի գիտական կազմակերպությունների առկա վիճակի, գիտական
ներուժի և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ: Դրա վրա հիմնված գիտական
կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության և պետական ֆինանսավորման
ծավալների համապատասխանեցումը կհանդիսանա գիտության ոլորտի հետագա առաջընթացի
խթան, կնպաստի գիտությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցների առավել արդյունավետ
օ գտագործմանը, ղեկավարման արդի մեխանիզմների և տնտեսության մեջ գիտական
արդյունքների ներդրմանը, ինչպես նաև գիտության ոլորտի մրցունակության բարձրացմանը:
80.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն
«Սմբատաբերդ» և «Բջնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան ստեղծելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Բջնի ամրոց» և «Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ «Բջնի ամրոց» և «Սմբատաբերդ» հուշարձանները
ունեն հանրապետական նշանակություն և ընդգրկված են պետական ցուցակում:
Պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը բխում է նաև «Պատմամշակութային
հուշարձանների պահպանության, օ գտագործման և հանրահռ չակման 2016-2020 թվականների
ռազմավարական ծրագրից»:
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Պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը չի հանգեցնում լրացուցիչ ֆինանսական
պարտավորության: Դրանց հետագա պահպանությունն ու շահագործումն իրականացվելու է
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ին հատկացված միջոցների հաշվին:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Հուշարձանները հանդիսանում են պետական սեփականություն և 2005 թվականից
վերականգնվում են պետական միջոցների հաշվին: Պատմամշակութային արգելոցների
ստեղծումը միտված է լինելու պատմամշակութային զբոսաշրջության հիմքի վրա
զբոսաշրջության բոլոր ձևերի համակցությամբ զբոսաշրջային գրավիչ միջավայրի ձևավորմանը,
մասնավորապես՝ համայնքներում զբոսաշրջության զարգացում, տեղական ավանդույթների
վերականգնում,
զբոսաշրջային
ներուժի
բացահայտում,
զբոսաշրջային
արդյունքի
դիվերսիֆիկացում, նոր զբոսաշրջային երթուղիների ձևավորում և միջազգային ու ներքին
շուկայում պատշաճ ներկայացում, այդ թվում՝ ավանդական տոնակատարությունների,
փառատոների կազմակերպման միջոցով:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը միտված է պատմական, հնագիտական,
ճարտարապետական հուշարձանների, համալիրների, հուշարձանախմբերի, պատմական և
բնապատմական
միջավայրի,
մշակութային
այլ
արժեքների
ուսումնասիրման
և
հանրահռչակման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև
միջազգային կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ
համայնքներում տնտեսական և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի
իրականացմանը:
2. Կարգավորման առարկան
Պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը ամբողջությամբ համապատասխանում է
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 17-րդ հոդվածների պահանջներին:
«Բջնի ամրոց» և «Սմբատաբերդ» հուշարձանների շուրջ պատմամշակութային արգելոցների
ստեղծում: Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների օ գտագործման և
հանրահռչակման բնագավառում արդյունավետության, ներդրումային դաշտի գրավչության
բարձրացում և զբոսաշրջության ծավալների ընդլայնում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի հուշարձանախմբի ամբողջ տարածքի
պատշաճ
պահպանությունը,
մասնագիտական
ամբողջական
ուսումնասիրման
ու
հանրահռչակման
հնարավորությունը,
զբոսաշրջության
երթուղիներում
արգելոցների
ներգրավումը, ինչպես նաև պետական ֆինանսավորման առավել արդյունավետ օգտագործումը:
Միաժամանակ, արգելոցների ստեղծումը կնպաստի զբոսաշրջության զարգացմանը և
զբոսաշրջիկների թվի աճին:
81.

«Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի
վկայագիր տալու կարգը և ձևը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 981-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Ներկայումս մշակութային արժեքների արտահանման թույտվությունը քաղաքացիներին
տրամադրվում է միայն թղթային տարբերակով: Թույլտվության տրամադրման նախատեսումը
նաև էլեկտրոնային եղանակով հնարավորություն կտա արդեն մշակութային արժեքների
փորձաքննություն իրականացրած քաղաքացիներին առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով
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82.

ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը պետական լիազոր մարմին և ստանալ
արտահանան թույլտվությունը էլեկտրոնային եղանակով:
Համակարգի ներդրումը և դրա միացումը ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեին հնարավորություն կտա զուգահեռաբար այդ կառույցին տրամադրել
արտահանման թույլտվության էլեկտրոնային օ րինակը և մաքսային անցակետերում առավել
արդյունավետ իրականացնել մաքսային հսկողություն մշակութային արժեքների արտահանման
գործընթացների օրինականության նկատմամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկա փուլում արտահանման թույտվության տրամադրման համար քաղաքացիները լիազոր
մարմին են ներկայացնում և նրանից ստանում անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացառապես
թղթային տարբերակները: Սա հավելյալ դժվարություններ է առաջացնում այն քաղաքացիների
համար, ովքեր նախկինում արդեն իրականացրել են մշակութային արժեքների
փորձաքննություն, և լիազոր մարմնին այցելելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Անհրաժեշտ է նախատեսել նաև էլեկտրոնային եղանակով թույլտվության տրամադրման
ինստիտուտը:
2. Կարգավորման առարկան
Մշակութային արժեքների արտահանման գործընթացների պարզեցումն է, պետական լիազոր
մարմնի հետ քաղաքացու նվազագույն առնչությունը, ժամանակի արդյունավետ օգտագործումը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում կունենանք գործընթացի էլեկտրոնային եղանակով
իրականացման հնարավորություն, որի հետևանքով արդեն մշակութային արժեքների
փորձաքննություն իրականացրած քաղաքացիները կխնայեն ժամանակ և ռեսուրսներ՝
արտահանման եզրակացությունը առցանց ստանալու համար:
Բացի այդ, մաքսային մարմինների համար հնարավորություն կստեղծվի իրականացնել
արտահանման գործընթացների համակարգված հսկողություն:
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օ րենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի այսուհետ՝ նախագիծ
ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությանում գործող բոլոր
թատերահամերգային, թանգարանային, սպորտային կազմակերպությունների և ժամանցային
կենտրոնների
էլեկտրոնային
տոմսերի
տեղեկատվական-հաշվարկային
միասնական
ավտոմատացված տոմսային տեղեկատվական համակարգի ներդրումից հետո տոմսերի
իրացումն իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախատեսվում է բոլոր
կենտրոններում էլեկտրոնային տոմսերի տեղեկատվական-հաշվարկային միասնական
ավտոմատացված համակարգի ստեղծում ու ներդրում, որը կձևավորի թատերահամերգային,
թանգարանային, սպորտային, ժամանցային ծառայությունների մատուցման ոլորտում
միանգամայն նոր միջավայր, կամրագրվեն տոմսային տնտեսության վարման նոր սկզբունքներ,
որոնք հնարավորություն կտան առավել վերահսկելի ու համահավասարության հիման վրա
արդյունավետորեն կազմակերպել մշակութային-ժամանցային ծրագրային քաղաքականությունը:
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1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է սեղմ ժամկետներում թատերահամերգային,
թանգարանային, սպորտային, ժամանցային կենտրոնների համար ներդնել էլեկտրոնային
տոմսերի տեղեկատվական-հաշվարկային միասնական ավտոմատացված համակարգ, ինչը
վաճառքի հնարավոր բոլոր ուղիների միջոցներով տոմսերի ձեռքբերումը կդարձնի առավել
դյուրին ու հարմարավետ: Տոմսերի գնման հասանելիությունը էապես կխթանի պահանջարկը,
հետաքրքրությունը մշակութային, սպորտային ու ժամանցային կյանքի հանդեպ: Ինչպես նաև
էլեկտրոնային տոմսերի տեղեկատվական-հաշվարկային միասնական ավտոմատացված
համակարգի ներդնումը կնպաստի տոմսերի իրացման շրջանառության իրական ծավալների
բացահայտմանը, հետևաբար նաև պետական բյուջեի եկամուտների աճին:
2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետությանում գործող բոլոր թատերահամերգային, թանգարանային,
սպորտային կազմակերպությունների և ժամանցային կենտրոնների տոմսերի իրացման
ընթացքի հետ կապված լիարժեք տեղեկատվությունն ու վերահսկելիությունը էական գործիք
կհանդիսանան գնային քաղաքականությանը հետևելու և հնարավոր չարաշահումները
կանխելու ուղղությամբ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ-ում գործող բոլոր թատերահամերգային, թանգարանային, սպորտային կազմակերպությունների և ժամանցային կենտրոնների համար կսահմանի պարտադիր պահանջ՝
միասնական ավտոմատացված համակարգի ներդրումից հետո տոմսերի իրացումն
իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
83.

«Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ընդգրկելու և պետական ցուցակից
հուշարձան հանելու վերաբերյալ չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ կառավարության 2002 թ. ապրիլի
20-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման,
ուսումնասիրման,
պահպանության,
ամրակայման,
նորոգման,
վերականգնման
և
օ գտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 438 որոշմամբ հաստատված կարգում
սահմանված չեն այն չափորոշիչները, համաձայն որոնց նոր հայտնաբերված մշակութային
ժառանգության նյութական անշարժ դրսևորումը կարող է արժևորվել ու սահմանված կարգով
ստանալ նորահայտ օբյեկտի կարգավիճակ և ընդգրկվել ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ
հուշարձանների պետական ցուցակում: Միայն գործող կարգի 15-րդ կետում նշված է
«համապատասխան հիմնավորմամբ» բառակապակցությունը, ինչը
մասնագետների
կարծիքով բավարար չէ նոր հայտնաբերված մշակութային ժառանգության նյութական անշարժ
դրսևորումը արժևորելու գործընթացը որոշակի սահմանված չափորոշիչներով կանոնակարգելու,
համապատասխան բնութագրմամբ ընտրություն կատարելու, հիմնավոր առաջարկություններ
ներկայացնելու համար:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և այլ պետությունների մշակութային ժառանգությանը վերաբերող իրավական
փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ հուշարձանների արժևորման
նպատակով չափորոշիչների սահմանումը խիստ կարևոր է, և ՀՀ մշակույթի նախարարությունը,
ելնելով պատմամշակութային ժառանգության պահպանման գերակա խնդրից, որոշման
նախագծի ընդունումը հիմնավորում է հուշարձանների հաշվառման և պահպանության
բնագավառում առկա այս իրավական բացը լրացնելու անհրաժեշտությամբ:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
ՀՀ գործող իրավական դաշտը հնարավորություն չի ընձեռում հստակ ու կանոնակարգված
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իրականացնել նորահայտ օբյեկտների արժևորման գործընթացը և շատ հաճախ ներկայացված
առաջարկների մերժումն ու ընդունումը լինում է ոչ պատշաճ հիմնավորմամբ: Ընդունված
չափորոշիչները հնարավորություն կտան առավել կանոնակարգելու նախարարության կողմից
հուշարձանների պետական ցուցակները կազմելու, հստակեցնելու, այդ ցուցակներում նոր
միավորներ ընդգրկելու և անհրաժեշտության դեպքում պետական ցուցակից ընդգրկված
հուշարձանները
հանելու
գործընթացները:
Այդ
նպատակով
ներկայացված
առաջարկությունները կունենան անհրաժեշտ հիմնավորումներ:
3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը
Մշակութային
անշարժ
ժառանգության
արժևորման,
հուշարձանների
անխաթար
պահպանության համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ստեղծում, դրանք հաջորդ
սերունդներին փոխանցման գործընթացի անընդհատության ապահովում:
4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
Ստեղծել համապատասխան իրավական դաշտ` պատմության և մշակույթի անշարժ
հուշարձանների պետական ցուցակներում նոր միավորներ ընդգրկելու և պետական ցուցակից
հուշարձաններ
հանելու
գործընթացները
համապատասխան
հիմնավորմամբ
և
կանոնակարգված իրականացնելու համար:
5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագծի մշակման գործընթացում քննարկումներ են կազմակերպվել բնագավառի փորձառու`
ՀՀ ԳԱԱ պատմության, արվեստի, հնագիտության ինստիտուտների, ՀՀ մշակույթի
նախարարության
մասնագետների
մասնակցությամբ:
Խնդիրը
նախարարության
մասնագետների մասնակցությամբ
քննարկվել է նաև ՀՀ մշակույթի նախարարության
փորձագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ: Չափորոշիչների սահմանման վերաբերյալ
առաջարկը մասնագիտական կարծիքի է ուղարկվել բնագավառի հետ առնչվող
գիտահետազոտական ինստիտուտներին, ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
համապատասխան ստորաբաժանումներին, նախարարության ենթակայությամբ գործող
կազմակերպություններին: Ստացված դիտողություններն ու առաջարկություններն ամփոփվել է
ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների
պահպանության գործակալության կողմից:
6. Ակնկալվող արդյունքը
Կանոնակարգել մշակութային ժառանգության անշարժ նյութական դրսևորումների արժևորման,
նորահայտ օ բյեկտի կարգավիճակ տալու, պետական ցուցակից հուշարձանը հանելու
գործընթացները:
84.

«Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում
գործունեություն իրականացնող մասնագետների հավաստագրման կարգը, պատմության և
մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում մասնագիտական
գործունեության տեսակների ցանկը և պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետների
հավաստագրի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
1. Գերակա խնդրի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Կարգի ընդունումը պայմանավորված է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության,
օգտագործման և հանրահռչակման 2016-2020 թվականների ռազմավարության պահանջից:
Բնագավառի մասնագետների գործունեության որակի, նրանց նկատմամբ պահանջների
կանոնակարգման բացակայությունը և կադրերի վերապատրաստման գործընթացի
անհրաժեշտությունը: Կարևորելով պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների
բնագավառում մասնագետների գործունեության որակի հսկողության դերը` անհրաժեշտ է
բարեփոխումների միջոցով մեծացնել պատասխանատվությունն այս ոլորտի նկատմամբ`
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կիրառելով մասնագետների գիտելիքների բարձրացման և կարողությունների գնահատման նոր
մոտեցումներ ու չափորոշիչներ: Բնագավառի մասնագետների գործունեության նկատմամբ
կանոնակարգումը պահանջում է հավաստագրման գործընթաց, ինչ հնարավոր չէ կատարել
ներկայիս օրենսդրությամբ ամրագրված լիցենզավորման պահանջի պարագայում:
2. Գերակա խնդրի լուծման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Հուշարձանների ուսումնասիրման, հաշվառման, հնագիտական պեղման, ամրակայման, նորոգման,
վերականգնման, դրանց գիտանախագծային փաստաթղթերի, ինչպես նաև պատմամշակութային
հիմնավորման նախագծերի կազմման, փորձաքննման, գիտական ղեկավարման, հեղինակային և
տեխնիկական հսկողության աշխատանքների որակյալ իրականացում:
Հուշարձանների ուսումնասիրման, հաշվառման, հնագիտական պեղման, ամրակայման, նորոգման,
վերականգնման, դրանց գիտանախագծային փաստաթղթերի, ինչպես նաև պատմամշակութային
հիմնավորման նախագծերի կազմման, փորձաքննման, գիտական ղեկավարման, հեղինակային և
տեխնիկական հսկողության աշխատանքներն իրականացնելու իրավասություն ունեցող
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց և (կամ) կազմակերպություններ ներկայացվող
պահանջների սահմանում և հավաստագրերի տրամադրում:
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և
85.
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծի մշակումը պայմանավորված է գործատուների
վարչական բեռի թեթևացման, իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների
վերլուծության արդյունքում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի առանձին դրույթների հստակեցման
և պարզեցման, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերով ամրագրված պահանջներին
համապատասխանեցման անհրաժեշտությամբ:
Նախագծի մշակումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի , 4-րդ բաժնի 4.2 գլխի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության
2017 թ. ապրիլի 27-ի նիստում ՀՀ վարչապետի կողմից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի և ՀՀ արդարադատության նախարարություններին տրված հանձնարարականի
(27.04.2017 թ. նիստի N 17 արձանագրություն, N 29.7/[403491]-17) պահանջից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
2015 թ. հունիսի 22-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օ րենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՕ-96-Ն օ րենքում
կատարվեցին բավականին մեծ թվով
փոփոխություններ, որոնց զգալի մասը ՀՀ
աշխատանքային օ րենսգրքի դրույթները միջազգային իրավունքի նորմերին, այդ թվում` նաև
Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի և ԱՄԿ-ի կոնվենցիաների դրույթներին
համապատասխանեցնելու
գործընթացի
համատեքստում
էր:
Օրենքի
ընդունումը
պայմանավորված էր նաև ՀՀ աշխատանքային օ րենսգրքի որոշակի դրույթների կիրարկման
ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրներով:
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրով ՀՀ կառավարությունը, կարևորելով արժանապատիվ
աշխատանքի իրավունքի իրացման համար պայմանների ապահովումը, նախատեսել է
նախաձեռնել ՀՀ աշխատանքային օ րենսգրքի արմատական փոփոխություններ եվրոպական
ժամանակակից
միտումներին
համահունչ:
Այս
համատեքստում
մասնավորապես
նպատակադրվել է վերացնել աշխատավարձի հավելումների և աշխատողների հատուցումների
կոշտ կարգավորումները՝ բոլոր մակարդակներում սոցիալական գործընկերության և կոլեկտիվ
բանակցությունների կայացմանը զուգընթաց:
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ՀՀ կառավարության 2017 թ. ապրիլի 27-ի նիստում ՀՀ վարչապետի կողմից ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի և ՀՀ արդարադատության նախարարություններին հանձնարարվել է
(27.04.2017 թ. նիստի N 17 արձանագրություն, N 29.7/[403491]-17) իրականացնել ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքի փոփոխություններ՝ գործատուների համար վարչական բեռը թեթևացնելու նպատակով:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օ րենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծով կառաջադրվեն աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման առավել ճկուն մեխանիզմներ՝ միջազգային լավագույն
փորձը հիմքում ունենալով, կհստակեցվեն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի՝ իրավակիրառական
պրակտիկայում տարընկալման տեղիք տվող դրույթները, ինչպես նաև առանձին դրութներն էլ
կհամապատասխանեցվեն միջազգային պայմանագրերով ամրագրված պահանջներին:
2. Կարգավորման առարկան
ՀՀ աշխատանքային օ րենսգրքի կատարելագործում` աշխատանքային հարաբերությունների
կարգավորման մեխանիզմների հստակեցման միջոցով:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունմամբ կթեթևանա գործատուների վարչական բեռը, կբարելավվեն
աշխատողներին պետության կողմից ապահովվող սոցիալական երաշխիքները, կպարզեցվեն և
կհստակեցվեն աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմները:
86.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն
որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման համար հիմք է հանդիսացել
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանն ուղղված` զբաղվածության պետական
կարգավորման նոր ուղղության սահմանումը: Նախագծի մշակումը բխում է ՀՀ կառավարության
2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.4.2
կետի 1-ին ենթակետի պահանջներից, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի 4.2-րդ բաժնի 2-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերության և ՀՀ կառավարության 2009 թ. հուլիսի 2-ի N 27
արձանագրության 3-րդ կետով հավանության արժանացած ՀՀ ժողովրդագրական քաղաքականության
ռազմավարության
և
ռազմավարության
իրականացումն
ապահովող
միջոցառումների ցանկի հավելված 1-ի 2-րդ գլխի 2.5` «Զբաղվածություն և մայրություն» բաժնի
պահանջներից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա իրավիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ ժողովրդագրության ոլորտում արդեն իսկ իրականացվող միջոցառումների շարունակական
ընթացքի ապահովման հետ մեկտեղ, առկա իրավիճակը պահանջում է թիրախավորված նոր
միջոցառումներ, որոնք կարող են որակական փոփոխություններ մտցնել երիտասարդ և
բազմազավակ ընտանիքների եկամտի, կենսապայմանների և սոցիալական այլ խնդիրների
լուծումներում:
Աշխատանքային գործունեության և ծնողական պարտականությունների մեկտեղման հնարավորությունների խթանման նպատակով առաջարկվում է երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող
ծնողներին պետական աջակցություն՝ աշխատանքի վերադառնալու դեպքում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն
որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով
առաջարկվող լրացումը նպատակ է հետապնդում զբաղվածության կարգավորման պետական
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նոր ծրագրի ներդրմամբ մեծացնել մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում
գտնվող ծնողների՝ աշխատանքի վերադառնալու և երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ
կազմակերպելու հնարավորությունները:
2. Կարգավորման առարկան
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանն
ուղղված զբաղվածության կարգավորման նոր ուղղության սահմանում: Նախագծով
առաջարկվող լրացումը նպատակ է հետապնդում զբաղվածության կարգավորման պետական
նոր ծրագրի ներդրմամբ մեծացնել մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում
գտնվող ծնողների՝ երեխայի մինչև երկու տարին լրանալը աշխատաշուկա վերադառնալու և
երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահետ կազմակերպելու հնարավորությունները:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողներին աշխատաշուկա վերադառնալու
հնարավորությունների մեծացում՝ աշխատանքային գործունեության և ծնողական պարտականությունների համատեղման հնարավորությունների ապահովման միջոցով:
87.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված փոփոխություններով, որոնց համաձայն` կենսաթոշակները վճարվելու են
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օ րենսգրքով սահմանված կարգով բացված
սոցիալական ապահովության հաշվին: Բացի այդ, առանձին դեպքերում սահմանվել են
կենսաթոշակների վճարման առանձնահատկություններ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով վճարվում է լիազոր մարմնի հետ կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր կնքած բանկում բացված հաշվին
փոխանցելու միջոցով։ Այս դեպքում կենսաթոշակառուն դիմում է բանկին, բացում է
համապատասխան բանկային հաշիվ, որից հետո դիմում է սոցիալական ապահովության
պետական ծառայության տարածքային բաժին՝ գումարն այդ բանկային հաշվին փոխանցելու
միջոցով վճարելու համար:
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օ րենքում կատարված փոփոխությունների
համաձայն` կենսաթոշակների վճարների համար բանկում բացվելու է հատուկ բանկային հաշիվ`
սոցիալական ապահովության հաշիվ:
Բացի այդ, «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում կատարված մեկ այլ փոփոխությամբ սահմանվել է ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ
ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ
խեղման պատճառով հաշմանդամ ճանաչված անձի կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված լինելու
դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չվճարված գումարը վճարելու առանձնահատկություն:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հաշվի առնելով նշվածը՝ առաջարկվում է համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ
կատարել ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման`
կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով վճարելուն և զինվորական կենսաթոշակի չվճարված
գումարը վճարելու վերաբերող դրույթները համպատասխանեցնել «Պետական կենսաթոշակների
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված նոր իրավակարգավորումներին:
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3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշումը կհամապատասխանեցվի «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքին:
Կբարելավվի ՀՀ պետական բյուջեից վճարվող՝ սոցիալական պաշտպանության (ապահովության)
ծրագրերով նախատեսված կենսաթոշակների գումարները շահառուներին վճարելու գործընթացի
արդյունվետությունը, ինչպես նաև՝ շահառուներին մատուցվող ծառայությունների որակը։
Միաժամանակ,
կպարզեցվեն
կենսաթոշակները
անկանխիկ
եղանակով
վճարելու
ընթացակարգերը, կավելանան անկանխիկ վճարումների ծավալը՝ բարելավելով գործընթացի
թափանցիկությունն ու ֆինանսական կառավարելիությունը, ինչպես նաև նվազեցնելով
կոռուպցիոն ռիսկերը։
88.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի մշակումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թ.-ի հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2 գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերության
դրույթներից, ըստ որի նախատեսվել է ապահովել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների
տրամադրման բնականոն գործընթացը` սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության
ներդրման, ընտանիքների անապահովության գնահատման բազմակողմանի և օբյեկտիվ հենքի
ապահովման միջոցով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օ րենքով սահմանված ընտանիքի կենսամակարդակի
բարձրացմանն ուղղված նպաստների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները`
ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգ, ընտանեկան, սոցիալական նպաստների
և հրատապ օգնության նշանակում և վճարում, կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ:
Ի կատարումն «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օ րենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝
յուրաքանչյուր
տարի
իրականացվող
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված ընտրանքային հետազոտության արդյունքներով ներկայացվող առաջարկությունների հիման վրա մշակվում են ընտանիքի անապահովության բնութագրիչների թիրախային
ցուցանիշները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հստակեցնել ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և հրատապ օ գնության նշանակման և
վճարման գործընթացի իրավակիրառական դրույթները,
փոփոխություններ կատարել
ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգում հասցեականության մեծացման
նպատակով:
2. Կարգավորման առարկան
Ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և հրատապ օ գնության նշանակման և վճարման
գործընթացի իրավակիրառական խնդիրների լուծում, բնականոն ընթացքի ապահովում,
հասցեականության բարձրացում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նշված որոշման նախագծի ընդունմամբ կհստակեցվեն ընտանեկան, սոցիալական նպաստների
և հրատապ օգնության նշանակման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները:
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89.

«Ընտանիքի սոցիալական գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Իրավական ակտի մշակումը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թ.-ի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2 գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերության դրույթներից, ըստ
որի նախատեսվել է ապահովել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման
բնականոն գործընթացը` սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության ներդրման,
ընտանիքների գնահատման բազմակողմանի և օբյեկտիվ հենքի ապահովման միջոցով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օ րենքով սահմանված է, որ սոցիալական
ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների աշխատողների սոցիալական
աշխատանքի հիմնական մեթոդը համարվում է սոցիալական դեպքի վարումը: Սոցիալական
դեպքի վարումը սկսում է ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատումից, որի համար
անհրաժեշտ է ճանաչել ընտանիքի թե սոցիալական խնդիրները, թե առկա ռեսուրսները կամ
իրականացնել ընտանիքի սոցիալական գնահատում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների աշխատողներն ըստ
էության կատարում են ընտանիքի սոցիալական գնահատում, սակայն դրա իրականացման
ըւնթացակարգերը սահմանված չեն: Առաջարկվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով
լրացնել այդ բացը:
2. Կարգավորման առարկան
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների աշխատողների
աշխատանքների հստակ ընթացակարգերի սահմանում, ամբողջ հանրապետությունում
միասնական աշխատակարգի ներդրում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նշված որոշման նախագծի ընդունմամբ կհստակեցվեն սոցիալական ծառայություններ տրամադրող
տարածքային մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը, ինչպես նաև ակնկալվում է
աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության մեծացում:

90.

«Հաշմանդամությ ուն ունեցող անձանց համար էլեկտրոնայ ին կայ քէջերի մատչելիությ ան
ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար էլեկտրոնային կայքէջերի մատչելիության
ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման
անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2 գլխի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի և «Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի պահանջներից:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Էլեկտրոնային կայքէջերը տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև հանրային իրազեկման
առաջատար աղբյուրն են, որից տեսողության, լսողության, մտավոր և այլ խնդիրներ ունեցող
անձինք ունեն օ գտվելու սահմանափակ հնարավորություններ: Կարևորելով խնդրի
անհրաժշտությունը` էլեկտրոնային կայքէջերի մատչելիության վերաբերյալ միջոցառում է
սահմանվել նաև ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունվարի 12-ի N 1 «Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի
իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»
արձանագրային որոշման 2-րդ հավելվածի 2.3.2 կետով:
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1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Տեսողության, լսողության, մտավոր և այլ խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար
մատչելի և հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով՝ անհրաժեշտ է
էլեկտրոնային կայքէջերը հագեցնել վեբ հասանելիության բարելավման այնպիսի գործիքներով,
որոնք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հնարավորություն կընձեռեն հանրային քննարկման
կամ այլ բնութի տեղեկատվությունից օգտվելու իրենց համար մատչելի տարբերակով: Նմանատիպ
գործիքները թույլ կտան կարգավորելու կայքէջում առկա տեքստի տառատեսակները, դրանց
չափսերը, կայքէջի ինտերֆեյսի գունային տարբեր համադրությունները, ունենալ ենթագրեր կամ
լուսագրեր տեսանյութերի, այլընտրանքային տեքստեր` նկարների համար, հասանելի դարձնել
տեքստերի ձայնային ուղեկցումը և այլն:
2. Կարգավորման առարկան
Սույն նախագծով կարգավորվում է տարբեր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար էլեկտրոնային կայքէջերում առկա տեղեկատվություն ստանալու մատչելիության
խնդիրը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Կայքէջերից տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափով տեղեկատվություն
ստանալու իրավունքի ապահովում:
91.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությ ունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված և ՀՀ Ազգային
ժողովի կողմից հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի համաձայն՝ ՀՀ
կառավարությունը կարևորելով կենսաթոշակների, նպաստների և այլ դրամական վճարների
բնագավառում նպատակային, արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգի
առկայությունը՝ հիմնված «դրամի դիմաց առավելագույն արժեք» սկզբունքի վրա, նախատեսում
է մինչև 2018 թվականի ավարտը վերակազմակերպել դրամական վճարների նշանակման
գործընթացները և քաղաքացիներին սպասարկելու
գործառույթը տարանջատել որոշում
ընդունելու գործառույթից (վարչարարությունից)՝ նպատակ ունենալով նվազեցնելու որոշումներ
ընդունող անձնակազմի և շահառուների միջև շփումները՝
նպատակ ունենալով
կենսաթոշակների, նպաստների և այլ դրամական վճարների բնագավառում շարունակաբար
նվազեցնել առկա ռիսկերը:
Այդ փոփոխություններին համապատասխան` անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել նաև
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի Պետական կենսաթոշակների մասին
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին N 665-Ն որոշման մեջ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ րենքով կենսաթոշակ
նշանակելու համար դիմելու, կենսաթոշակ նշանակելու (վերահաշվարկելու), կենսաթոշակի տեսակը
փոխելու, կենսաթոշակ վճարելու և կենսաթոշակի գործ (փաստաթղթեր) վարելու կարգը
հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման N 1 հավելվածով:
Գործող կարգի համաձայն` կենսաթոշակ նշանակվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության
տարածքային բաժինների միջոցով:
Պարգևավճարները, պատվովճարները, ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը,
կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը վճարվում են կենսաթոշակների համար սահմանված
կարգով:
Քաղաքացիներին սպասարկելու և որոշում ընդունելու գործառույթների տարանջատումը
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նպատակ ունի նվազեցնել որոշումներ ընդունող անձնակազմի և շահառուների միջև շփումները:
Ինչը պահանջում է դրամական վճարների նշանակման գործընթացների վերակազմակերպում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Հաշվի առնելով նշվածը՝ առաջարկվում է համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ
կատարել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ:
2. Կարգավորման առարկան
Երևան քաղաքում և Արագածոտնի մարզում տարածքային բաժինների և սպասարկման
գրասենյակներ
և նշանակման կենտրոնների միջոցով կենսաթոշակ նշանակելու նոր
ընթացակարգի սահմանում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագիծն ընդունելու դեպքում կստեղծվեն իրավական հիմքեր` Երևան քաղաքում և
Արագածոտնի մարզում տարածքային բաժինների և սպասարկման գրասենյակներ
և
նշանակման կենտրոնների միջոցով կենսաթոշակ, նպաստ և դրամական այլ վճարներ
նշանակելը և վճարելը նոր ընթացակարգերի միջոցով իրականացնելու համար:
92.

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության գլխավոր երաշխիքներից է գործուն և
թիրախային հակակոռուպցիոն ռազմավարության առկայությունը: Այս առումով, անհրաժեշտ է
շարունակաբար մշակել և իրականացնել հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և դրանում
ներառել տվյալ ժամանակահատվածին համահունչ ներքին իրավիճակը բարելավող,
միջազգային պահանջներին համապատասխան հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագիր:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն
իրականացվում ՀՀ կառավարության
2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի
Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2015-2018
թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1141-Ն որոշմանը
համապատասխան: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործող հակակոռուպցիոն
ռազմավարությունն ավարտվում է 2018 թվականին՝ անհրաժեշտություն է առաջանում
հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության մշակման՝ նոր նախաձեռնություններին համահունչ:
Միաժամանակ, 2018 թվականին կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում Հայաստանի
Հանրապետությունը մշտադիտարկման է ենթարկվելու մի շարք կազմակերպությունների
կողմից, այդ թվում՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
հակակոռուպցիոն ցանցի
Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի,
Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի քարտուղարության
կողմից:
Ուստի,
մշտադիտարկումների
արդյունքում
Հայաստանին
կտրվեն
նոր
հանձնարարականներ, որոնք անհրաժեշտ կլինի նաև միջոցառումների տեսքով արծարծել
Հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրում:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Տարբեր ոլորտներում իրականացված ռիսկերի գնահատումների, հետազոտությունների, վերլուծությունների արդյունքում կմաշկվի «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը կներկայացվի հանրային քննարկումների, արդյունքում կլրամշակվի և կներկայացվի ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:
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2. Կարգավորման առարկան
Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային պարտավորություններին և լավագույն չափանիշներին համապատասխան կմշակվի և կիրականացվի հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարություն:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կիրականացվի գործուն ռազմավարական ուղղությամբ՝ ներառելով
թիրախային ոլորտները:
93.

«Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և վարման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի գրավականներից մեկը ազդարարների
ինստիտուտն է: Ազդարարների ինստիտուտի ներդրմամբ հարկ է սահմանել գործուն
կառուցակարգեր, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարին զուգընթաց կապահովեն նաև
ազդարարների պաշտպանությունը: Այդպիսի կառուցակարգերից մեկն էլ ազդարարին անանուն
եղանակով հաղորդում ներկայացնելու իրավունք տալն է, իսկ վերջինս կարող է իրացվել
ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: Ուստի, անհրաժեշտ է մշակել
հարթակի ստեղծման անհրաժեշտ նախադրյալները, այն է՝ հարթակի տեխնիկական
նկարագիրը և դրա վարման կարգը:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Կարևորելով կոռուպցիայի դեմ պայքարում ազդարարների ինստիտուտի ներդրումը՝ 2017
թվականի հունիսի 9-ին ընդունվեց «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օ րենքը, որը
կարգավորում է ազդարարման, ազդարարման կարգի, ազդարարի իրավունքների, պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրային նշանակության կազմակերպությունների՝ ազդարարման հետ
կապված պարտականությունների, ինչպես նաև ազդարարի և նրա հետ փոխկապակցված
անձանց պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները: Ի շարս այլ կարգավորումների՝
օ րենքով ներդրվեց ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի ինստիտուտը, որի
միջոցով ազդարարը կարող է անանուն եղանակով հաղորդել տեղեկություններ
հանցագործության մասին: Հիմք ընդունելով «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 8րդ հոդվածի 7-րդ մասը՝ անհրաժեշտ է հաստատել ազդարարման միասնական էլեկտրոնային
հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և դրա վարման կարգը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
«Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օ րենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասին համահունչ՝
կմշակվի «Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և
վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և
կներկայացվի ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:
2. Կարգավորման առարկան
Միջազգային
առաջադեմ
փորձի
և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտի
նորարարությունների
հիման վրա մշակված «Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային
հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծով կկանոնակարգվեն ազդարարման միասնական
էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և դրա վարման կարգը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
«Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և վարման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ կստեղծվեն
ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի ստեղծման և վարման անհրաժեշտ
նախադրյալները՝ այդպիսով ապահովելով «Ազդարարման համակարգի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի լիարժեք գործողությունը:
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94.

«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օ տարման մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը
պայմանավորված է հանրային գերակա շահ ճանաչված սեփականության նկարագրության
արձանագրության բողոքարկման ողջամիտ ժամկետ սահմանելու անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս օ րենսդրությամբ հանրային գերակա շահ ճանաչված սեփականության
նկարագրության
արձանագրության
բողոքարկման
համար
սահմանված ժամկետը
գործնականում առաջացնում է մի շարք խնդիրներ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախագծով առաջարկում է վերանայել հանրային գերակա շահ ճանաչված սեփականության
նկարագրության արձանագրությունը լիազոր մարմին կամ դատարան բողոքարկելու համար
սահմանված ժամկետը:
2. Կարգավորման առարկան
Նախագծի ընդունման արդյունքում կսահմանվի հանրային գերակա շահ ճանաչված
սեփականության նկարագրության արձանագրության բողոքարկման ողջամիտ ժամկետ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում կստեղծվեն իրավական հիմքեր՝ սեփականության
իրավունքի առավել արդյունավետ պաշտպանության համար:

95.

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օ րենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է
կատարողական գործողությունները հարկադիր կատարման մարմնի գործիքակազմին
համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:
1.2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող օ րենսդրությամբ կատարողական գործողությունների և փորձաքննությունների համար սահմանված ժամկետները գործնականում առաջացնում են որոշ խնդիրներ,
մասնավորապես՝ հանգեցնում են անհարկի ժամանակի կորստի:
1.3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է հստակեցնել
կատարողական
գործողությունների՝
ներառյալ
փորձաքննությունների
կատարման
ժամկետները՝ դրանք հասցնելով նվազագույնի:
2. Կարգավորման առարկան
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օ րենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծի ընդունման արդյունքում կնվազեցվեն
կատարողական գործողությունների՝ ներառյալ փորձաքննությունների կատարման ժամկետները:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Առաջարկվող նախագծով կատարողական գործողությունների կատարումը առավել արդյունավետ
կդառնա:
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96.

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օ րենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ անվճար իրավաբանական օ գնության տրամադրման նպատակով գործուն
մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Անվճար իրավաբանական օ գնության երաշխավորման համար ներկայումս պետությունը
կողմից տրամադրվող միջոցները բավարար չեն հանրության առավել լայն շրջանակների
ապահովման համար: Պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի մատչելի իրավաբանական
օգնության տրամադրման մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվող օ րենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է մատչելի
իրավաբանական օ գնության տրամադրման մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ
համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկում, որը ևս խթան կհանդիսանա դատարանի
մատչելիության իրավունքի լիարժեք իրացման համար:Մատչելի իրավաբանական օ գնություն
ստանալու իրավունք ունեցող անձը իրավաբանական օգնությունը կստանա համապատասխան
ցուցակում նախատեսված գների շրջանակներում մատչելի իրավաբանական օ գնություն
տրամադրել ցանկացող փաստաբանների կողմից.
2. Կարգավորման առարկան
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օ րենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի
նախագծով նախատեսվում է մատչելի իրավաբանական օ գնության մատուցման համար
անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ներդնում:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել մատչելի իրավաբանական
օգնության ապահովումը հանրության առավել լայն շրջանակների համար:

97.

«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օ րենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օ րենքի ընդունումը պայմանավորված է արդարադատության մատչելիության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով ՀՀ նոտարիատի ինստիտուտի ներգրավման
շրջանակների ընդլայնման անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող իրավակարգավորումների համաձայն՝ նոտարներին վերապահված է
առանձին տեսակների իրավաբանական փաստերի հաստատման լիազորություն՝ պահպանելով
դատարանի կողմից նշված վարույթների իրականացումը, սակայն այն առավել արդյունավետ
իրագործելու համար անհրաժեշտ է ընդլայնել փաստը հաստատող ապացույցների շրջանակը:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվող նախագծով նախատեսվում է նոտարի կողմից իրավաբանական փաստերի
հաստատման գործառույթի արդյունավետ և ամբողջական իրացման համար ընդլայնել փաստը
հաստատող ապացույցների շրջանակը՝ ներառելով վկայի ցուցմունքները, դրա հետ մեկտեղ
քրեական պատասխանատվություն նախատեսելով վկայի կողմից նոտարին սուտ ցուցմունք
տալու համար:
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2. Կարգավորման առարկան
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օ րենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի
ընդունման արդյունքում կընդլայնվեն ՀՀ նոտարիատի ինստիտուտի ներգրավման
շրջանակները՝ նոտարները ապահովելով համապատասխան գործիքակազմով, այդ թվում`
ապացույցների ընդունման և գնահատման տեսանկյունից:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծով նախատեսվող փոփոխությունների արդյունքում իր լիազորություններն իրականացնելիս նոտարները կապահովվեն նաև համապատասխան գործիքակազմով:
98.

«Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օ րենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է սնանկության վարույթում գտնվող
կազմակերպությունների առողջացմանը խթանելու անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Ներկայումս գործող իրավակարգավորումներում բացակայում են սնանկության վարույթում
գտնվող կազմակերպությունների առողջացմանը ուղղված գործուն երաշխիքները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Նախագծով առաջարկվում է ի թիվս այլ կարգավորումների բարձրացնել սնանկության
կառավարիչների վարձատրությունը, ինչն իր հերթին կնպաստի վերջիններիս շահագրգռվածությանը սնանկության վարույթում գտնվող կազմակերպությունների առողջացման գործընթացում:
2. Կարգավորման առարկան
Առաջարկվող կարգավորումների արդյունքում կներդրվեն սնանկության վարույթում գտնվող
կազմակերպությունների առողջացմանը խթանող երաշխիքներ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է սնանկության կառավարիչների
վարձատրության բարձրացման եղանակով խթանել սնանկության վարույթում գտնվող
կազմակերպությունների առողջացման գործընթացի դրական լուծմանը:

99.

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագծին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացման
վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման
ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի
նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ
կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ
կառավարության ծրագրի 2.3. բաժնի «Պաշտպանություն» գլխի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ
կետերի կատարումն ապահովելու նկատառումներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ զինված ուժերն իրենց ստեղծման օ րվանից անցել են զարգացման մի շարք փուլեր, որոնք
իրենցից ներկայացնելով որոշակի առաջնթաց քայլեր, շատ դեպքերում չեն կարողացել
ամբողջական ապահովել առկա մարտահրավերներին համապատասխանող կառավարման
համակարգ, կառուցվածք, սպառազինությամբ և մարտական տեխնիկայով համալրվածություն,
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գիտատեխնիկական ներուժ: Ժամանակակից մարտահրավերները և արագ զարգացող
աշխարհը պարտադրում են ունենալ առավել երկարաժամկետ և արդյունավետ պլանավորված
միջոցառումներով արդիականացվող զինված ուժեր:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է ունենալ ՀՀ զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, որի
կատարումը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության հուսալի պաշտպանությունը:
2. Կարգավորման առարկան
Որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է ՀՀ Նախագահի հաստատմանը ներկայացնել
ՀՀ զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման ծրագիրը, որը կներառի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովման շրջանակներում ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի և ՀՀ զինված ուժերի գործունեության բոլոր
ուղղություններով առաջիկա տարիներին իրականացման ենթակա գործողությունների համալիրը:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Ծրագրի ընդունումը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության և անվտանգության առավել
բարձր մակարդակի ապահովմանը:
100. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 9-ի NN 602-Ա և
603-Ա որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 9-ի NN 602-Ա և 603-Ա որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման
նախագծի ներկայացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2.3. բաժնի
«Պաշտպանություն» գլխի 3-րդ և 6-րդ կետերի կատարումն ապահովելու նկատառումներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս և ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքներում գործում են
մարզային ենթակայության բժշկական կենտրոններ և համապատասխանաբար ՀՀ
պաշտպանության
նախարարության
Գեղարքունիքի
և
Զանգեզուրի
կայազորային
հոսպիտալներ, որոնք իրենց առօ րյա գործունեության ընթացքում հաճախ կրկնում են
տարածաշրջանի ազգաբնակչության ստացիոնար բժշկական օգնության գործառույթները, երկու
բժշկական կազմակերպությունների անջատ գործելու արդյունքում փոշեցրվում է
տարածաշրջանի առանց այդ էլ սակավաթիվ բժշկական ներուժը: Բացի այդ, երկու
կազմակերպությունների գործունեությունը ֆինասնական արդյունավետության առումով
բավականին ցածր է, ներառյալ պետական բյուջեից իրականացվող ծախսերի մասով:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է օ պտիմալացման շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս և ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքների բժշկական կենտրոնները լուծարել, դրանց գույքը հանձնել
համապատասխանաբար ՀՀ պաշտպանության նախարարության Գեղարքունիքի և
Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալներին, որոնք կիրականացնեն նաև տարածաշրջանների
բնակչության բժշկական օգնությունը և սպասարկումը:
2. Կարգավորման առարկան
Որոշման նախագծով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվելու ՀՀ պաշտպանության
նախարարության Գեղարքունիքի և Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալների ստեղծման
մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներում, որոնց համաձայն
հոսպիտալներին իրավասություն է վերապահվելու իրականացնել նաև բնակչության բժշկական
օ գնությունը և սպասարկումը, սահմանվելու են բժշկական օ գնության և սպասարկման
տեսակները:
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3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշմանի նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է առավել արդյունավետ
իրականացնել զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների, տարածաշրջանի
բնակչության բժշկական օ գնությունը և սպասարկումը, կրճատել պետական բյուջեից
համապատասխան հաստատություններին ուղղվող ծախսերը:
101. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության «Վազգեն Սարգսյանի
անվան ռազմական համալսարան» պետական հիմնարկ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան»
պետական հիմնարկ ստեղծելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
որոշման նախագծի ներկայացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի
2.3. բաժնի «Պաշտպանություն» գլխի 5-րդ կետի կատարումն ապահովելու նկատառումներով:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ կառավարության 28.04.2016 թ. N 424-Ա և 446-Ա որոշումներով ստեղծվել են
համապատասխանաբար մարշալ Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն և
Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանները, որոնք իրականացնում են
ռազմաավիացիոն և համազորային ուղղություններով բարձրագույն մասնագիտական
կրթություն: Ռազմական կրթության որակի կատարելագործման և այդ ուղղությամբ ներուժի,
ռեսուրսների և պահպանման ծախսերի օ պտիմալացման տեսանկյունից անհրաժեշտություն է
առաջացել միավորել նշված երկու համալսարանները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է միավորել երկու համալսարանները և համապատասխան ռազմակրթական
ուղղություններով գործունեությունն իրականացնել մեկ համալսարանի կազմում համազորային
ու ռազմաավիացիոն ինստիտուտների տեսքով:
2. Կարգավորման առարկան
Որոշման նախագծի համաձայն ստեղծվելու է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական
համալսարան, որը կներառի ներկայումս գործող երկու համալսարաննների կրթական
գործունեության շրջանակը, կսահմանվեն համալսարանի խնդիրները, կազմակերպական
կառուցվածքը, կրթական գործունեության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Որոշմանի նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է բարձրացնել իրականացվող
ռազմական կրթության որակը, ռազմական կրթության ոլորտում ներդնել ժամանակակից
կրթական ու մեթոդական ծրագրեր, առավել նպատակային օ գտագործել կրթական
գործընթացին ներգրավված ներուժը, կրճատել պետական բյուջեից համապատասխան
հաստատություններին ուղղվող ծախսերը:
102.

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքներում
փոփոխություններ և արտակարգ իրավիճակների բնագավառի օրենսդրական
բարեփոխումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի օ րենսդրական բարեփոխումների փաթեթի
ներկայացումը պայմանավորված է ոլորտային օ րենսդրության կատարելագործման, մի շարք
օ րենքներում կարգավորման հարաբերությունների միասնական մոտեցումների ձևավորման,
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կրկնությունների և հակասությունների բացառման, պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, քաղաքացիների իրավասությունների
և պարտավորությունների հստակեցմամբ և 2015 թվականի Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության դրույթներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության
արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի «1.5. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԵՏՆԵՐԻ
ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ» գլխի 1-ին կետի` արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
պաշտպանության բնագավառի իրավական դաշտի կատարելագործման նպատակով
նախատեսվում է «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին»,
«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Սեյսմիկ
պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի մշակում:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
Կիրառելով «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքները և արտակարգ
իրավիճակների բնագավառի այլ ՀՀ օ րենքները` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը բախվում է որոշ խնդիրների, որոնց կարգավորումները պետք է տրվեն ներկայացվող
օրենսդրական փաթեթով:
Մասնավորապես, տարերային և տեխնածին աղետներից խաղաղ ու պատերազմի ժամանակ
բնակչության, նյութական արժեքների ու տարածքների պաշտպանությանն ուղղված տարբեր
օ րենքներով կարգավորվում են տարերային և տեխնածին աղետների ռիսկի նվազեցման,
հետևանքների վերացման նմանատիպ հարաբերությունները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի օ րենսդրական բարեփոխումների փաթեթով
նախատեսվում է բացառել ոլորտային օ րենսդրության հակասությունները, խուսափել անհարկի
կրկնություններից, նպատակահարմարության դեպքում նաև մի քանի օ րենքներ միավորել մեկ
իրավական ակտի ներքո՝ օրենսգրքի տեսքով:
2. Կարգավորման առարկան
Բնակչության պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության և սեյսմիկ պաշտպանության
բնագավառների օ րենսդրության փոփոխությունները, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների
բնագավառի օ րենսդրական բարեփոխումները նպատակ ունեն կարգավորելու արտակարգ
իրավիճակների կառավարման հետ կապված հարաբերությունները:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի օ րենսդրական բարեփոխումներով ակնկալվում է
ապահովել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավասությանը վերապահված
բնագավառներում միասնական պետական քաղաքականության առավել արդյունավետ
իրականացումը, ինչպես նաև հստակ սահմանել հասկացությունների ընկալման և պարզաբանման
հարաբերությունները` բացառելով անհարկի կրկնությունները և հակասությունները:

103.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ քրեական
դատավարության օ րենսգրքի 12-րդ գլխի կիրարկման, ինչպես նաև ոստիկանության կողմից
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օ րենքով սահմանված դեպքերում պաշտպանության ենթակա անձանց և նրանց գույքի
անվտանգությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան կարգն ու պայմանները
սահմանող իրավական ակտի մշակման համար օ րենքով ՀՀ կառավարությանը լիազորություն
վերապահելու անհրաժեշտությամբ:
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
ՀՀ քրեական դատավարության օ րենսգրքի 12-րդ գլխով կանոնակարգվում են քրեական
դատավարությանը
մասնակցող
անձանց
պաշտպանությանը
վերաբերող
իրավահարաբերությունները, սակայն պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգն ու
պայմանները որևէ օ րենսդրական ակտով սահմանված չեն և ուղղակիորեն ՀՀ օ րենքով որևէ
մարմնի նման կարգ սահմանելու լիազորություն վերապահված չէ: Սահմանված չեն նաև այլ
օրենքներով պաշտպանության ենթակա անձանց (օրինակ` դատավոր, դատախազ, քննիչ և այլն)
պաշտպանության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Առաջարկվում է օ րենսդրորեն ամրագրել ոստիկանության կողմից կոնկրետ պաշտպանության
միջոցների իրականացման ընթացակարգերը, որի համար նախևառաջ անհրաժեշտ կլինի «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ՀՀ կառավարությանը հստակ լիազորություն վերապահել սահմանելու Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ
ոստիկանության կողմից պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը և պայմանները:
2. Կարգավորման առարկան
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքի նախագծով ՀՀ կառավարությանը հստակ լիազորություն
կվերապահվի սահմանելու Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ
ոստիկանության կողմից պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը և պայմանները:
Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա լրացնել օրենսդրական բացը և իրավական հիմք
կստեղծի սահմանելու համար Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ
ոստիկանության կողմից պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը և պայմանները:

104.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21 N 2013-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության
որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությւնը (նպատակը)
Վերոհիշյալ իրավական ակտի ընդունումը բխում է Ֆուկուշիմայի վթարից հետո Ատոմային
էներգիայի միջազգային գործակալության ստանդարտներում կատարված փոփոխություններով,
ինչպես նաև միջուկային անվտանգության բնագավառում կատարվող գնատատումների/
վերլուծությունների մեթոդներում տեղի ունեցած փոփոխություններով և խստացումներով:
Կառավարության վերոհիշյալ որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ԱԷՄԳ-ի կողմից
ընդունված անվտանգության նոր՝ «Ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգության հաշվետվության կառուցվածքը և բովանդակությունը» (Format and Content of the Safety Analysis Report for
Nuclear Power Plants) GS-G-4.1 ստանդարտին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ,
ինչպես նաև Ֆուկուշիմայի ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած վթարից քաղված դասերով:
2. Կարգավորման առարկան և առկա խնդիրները
Վերոհիշյալ որոշմամբ կսահմանվեն նոր, խստացված պահանջներ, ԱԷԿ–ի հրապարակի
բնութագրերի և դրանց վերլուծության, միջուկային տեղակայանքի, անվտանգության ապահով275.2k.voroshum.doc
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ման հայեցակարգի, անվտանգության համար կարևոր համակարգերի և տարրերի վերլուծության, էներգաբլոկի անվտանգության վերլուծության, շահագործման փորձի վերլուծության
վերաբերյալ ներկայացվելիք տեղեկատվության բովանդակության և կառուցվածքի նկատմամբ:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող ադյունքը
Վերոհիշյալ որոշման ընդունումը թույլ կտա ՀԱԷԿ -ի շահագործման անվտանգության գնահատումն իրականացնել խստացված պահանջների կիրառմամբ՝ հաշվի առնելով բնագավառում
միջազգային լավագույն փորձը և Ֆուկուշիմայի ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած վթարից քաղված դասերը:
105.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեին տարածք հատկացնելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության
կարգավորման պետական
կոմիտեին են վերապահված շրջակա միջավայրի հողի, օդի, ջրի ճառագայթային մշտադիտարկման
(մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացումը, տեսչական ստուգումների ժամանակ ստուգվող
օ բյեկտներից փորձանմուշներ վերցնելը, հայտնաբերված ռադիոակտիվ նյութերի տիպաճշտումը,
երկրի ընդերքից արտազատվող ռադիոակտիվ ռադոն գազի վերահսկումը:
Նշված աշխատանքները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կատարելու համար
անհրաժեշտ է բարձր ճշտության ռադիոմետրիկ ու սպեկտրոմետրիկ սարքերով, ինչպես նաև
ռադիոքիմիական անալիզների կատարման ու փորձանմուշների մշակման համար անհրաժեշտ
սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիա:
2. Կարգավորման առարկան
Կստեղծվի ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման հարաբերությունները կարգավորող համակարգված փաստաթուղթ` Եվրամիության դիրեկտիվներին և ԱԷՄԳ անվտանգության
ստանդարտներին համապատասխան:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիա ունենալու
դեպքում կոմիտեն կկարողանա Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության
անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխան իրականացնել շրջակա
միջավայրի կարգավորող վերահսկողությունը` ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության
բնակչության պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից, բարելավելու շրջակա միջավայրի պահպանությունը:

106.

«Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման կանոնները հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 4-ի N 631-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
որոշման ընդունման անհրաժեշտության
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Կառավարության վերոհիշյալ որոշման նախագծի ընդունումը բխում է Ատոմային էներգիայի
միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) IRRS (կարգավորման ինտեգրված դիտարկման
ծառայություն-Integrated Regulatory Review Services) առաքելության կողմից տրված
առաջարկությունների կատարման և ԱԷՄԳ-ի անվտանգության նոր ստանդարտներին
համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունից:
2. Կարգավորման առարկան և առկա խնդիրները
ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտներով պահանջվում է սահմանել կանոններ ռադիոակտիվ
թափոնների կառավարման աշխատանքների (նախնական մշակման, կոնդիցիայի բերման,
պահման, թաղման) անվտանգության տեղակայանքների կենսական ցիկլի յուրաքանչյուր փուլի
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(հրապարակի ընտրություն, նախագծում, կառուցում, շահագործում, շահագործումից հանում կամ
գերեզմանոցների դեպքում՝ փակում) անվտանգության ապահովման համար:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող ադյունքը
Վերոհիշյալ որոշման ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կներդրվեն ռադիոակտիվ
թափոնների անվտանգ կառավարման հարաբերությունները կարգավորող՝ միջազգայնորեն
ընդունված անվտանգության ապահովման նորագույն մոտեցումներին համապատասխանող
պահանջներ:
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությ ուն
107.

Ֆրանկոֆոնիայ ի 17-րդ գագաթնաժող
Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի նախապատրաստում և անցկացում Երևանում։
2016 թ. նոյեմբերին Անտանանարիվոյի գագաթնաժողովին Հայաստանն ընտրվել է
Ֆրանկոֆոնիայի պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 17-րդ համաժողովը
հյուրընկալող երկիր: 2017թ․

նոյեմբերի 25-26-ին Փարիզում տեղի ունեցած Ֆրանկոֆոնիայի

միջազգային կազմակերպության նախարարների 34-րդ համաժողովում Հայաստանը
պաշտոնապես ստանձնեց Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտաքին
գործերի նախարարների համաժողովի նախագահությունը:
Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նախապատրաստման և անցկացման նպատակով ՀՀ
Նախագահի 2017 թվականի հունվարի 26-ի հրամանագրով ստեղծվել է միջգերատեսչական
հանձնաժողով, որը գլխավորում է ՀՀ վարչապետը:
108.
ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման օրակարգի ՀՀ առաջին կամավոր ազգային դիտարկում
ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման օ րակարգի և դրանից բխող նպատակների և թիրախների իրականացման առաջընթացն ամփոփող ՀՀ առաջին կամավոր ազգային դիտարկումը (զեկույցը)
ՄԱԿ -ի բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումի շրջանակներում։
Հայաստանն ընդգրկվել է 2018 թ. ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի բարձր
մակարդակի քաղաքական ֆորումում՝ ՀՀ ազգային կամավոր զեկույցի ներկայացման համար:
Համաձայն ՄԱԿ-ի ԳԱ 70/299 բանաձևի պահանջների, 2018 թ. ֆորումի թեման է՝
Փոխակերպում դեպի կայուն և տոկուն հասարակություններ:
109.

ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների թեմատիկ զեկույցներ
ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների պայմանագրային մարմիններին ներկայացվող ՀՀ բոլոր պաշտոնական
թեմատիկ զեկույցների մաս կազմող Հիմնարար փաստաթղթի պատրաստում և ներկայացում ՄԱԿ -ի
Մարդու իրավունքների բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի քարտուղարություն։
Հիմնարար փաստաթղթի պատրաստումը պարտադիր պահանջ է ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների
համար, որը ներկայացվում է ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների կողմից։

110.

ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների միջնաժամկետ զեկույց
ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների Համընդհանուր պարբերական դիտարկման միջնաժամկետ
զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՄԱԿ -ի Մարդու իրավունք-ների բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի քարտուղարություն։
Համընդհանուր պարբերական դիտարկման միջնաժամկետ զեկույցի ներկայացումը կամավոր
ստանձնած պարտավորություն է, որի նպատակն է միջազգային հարթակներում ՀՀ վաչկանիշի
բարձրացումը։

111.

ՄԱԿ -ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների կատարման վերաբերյալ ՀՀ
ազգային զեկույց
ՄԱԿ -ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի
դրույթների կատարման վերաբերյալ ՀՀ ազգային զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՄԱԿ
-ի Մարդու իրավունքների բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի քարտուղարություն։
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի համաձայն
զեկույցների պատրաստումը բխում է տվյալ դաշնագրի 40-րդ հոդվածից:
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112.

ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահություն
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահության շրջանակներում /2018 թ. 1-ին կիսամյակ/ ՏՀՏ, գիտության և
տեխնոլոգիաներին նվիրված միջազգային համաժողով։
Հայաստանը հանձնառու լինելով Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին և վերահաստատելով իր աջակցությունը կազմակերպության տնտեսական օ րակարգին, որն ուղղված է տարածաշրջանային համագործակցության
ընդլայնմանը՝ 2018 թ. առաջին կիսամյակում, որպես նախագահող երկիր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, պետք է կազմակերպի վերոհիշյալ միջոցառումները։ Բացի այդ, որպես
նախագահող երկիր, Հայաստանը պետք է կազմակերպի նաև մեկ ոլորտային հանդիպում:
113.
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահություն
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահության շրջանակներում /2018 թ. 1-ին կիսամյակ/ ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ
նախագահության շրջանակներում արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հանդիպում։
Հայաստանը հանձնառու լինելով Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին և վերահաստատելով իր աջակցությունը կազմակերպության տնտեսական օ րակարգին, որն ուղղված է տարածաշրջանային համագործակցության
ընդլայնմանը՝ 2018 թ. առաջին կիսամյակում, որպես նախագահող երկիր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, պետք է կազմակերպի վերոհիշյալ միջոցառումները։ Բացի այդ, որպես
նախագահող երկիր, Հայաստանը պետք է կազմակերպի նաև մեկ ոլորտային հանդիպում:
114.
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահություն
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահության շրջանակներում /2018 թ. 1-ին կիսամյակ/ ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ
նախագահության շրջանակներում գործարար համաժողով։
Հայաստանը հանձնառու լինելով Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին և վերահաստատելով իր աջակցությունը կազմակերպության տնտեսական օ րակարգին, որն ուղղված է տարածաշրջանային համագործակցության
ընդլայնմանը՝ 2018 թ. առաջին կիսամյակում, որպես նախագահող երկիր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, պետք է կազմակերպի վերոհիշյալ միջոցառումները։ Բացի այդ, որպես
նախագահող երկիր, Հայաստանը պետք է կազմակերպի նաև մեկ ոլորտային հանդիպում:
115.
Միջկառավարական հանձնաժողովներ
Հայաստանի Հանրապետության և օ տարերկրյա պետությունների միջև միջկառավարական
հանձնաժողովների նիստեր։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի շրջանակներում ներկայացվող
պահանջի, անհրաժեշտ է ակտիվացնել միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքները և
աշխուժացնել արտերկրում տնտեսական բնույթի միջոցառումներին հայկական կողմի մասնակցությունը։
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