Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
հունվարի 11-ի N 275 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պատասխանատու
մարմինը

Գերակա խնդիրները

Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը

Գերակա խնդրի
լուծմանն ուղղված
յուրաքանչյուր քայլի
կատարման
ժամկետը

1
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

2
3
1. Էլեկտրոնային ծառայությունների Թվայնացնել արխիվային նյութերը՝ երեք տարվա
մատուցումը դյուրացնելու համար
կտրվածքով, ինտեգրել թվայնացված նյութերը
արխիվային նյութերի թվայնացում
գործող ավտոմատացված համակարգերում

4
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարություն

2. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի 1) կառավարման և պաշտպանական համակարգի
շահագործման ժամկետի երկարա- արդիականացում
ձգման ծրագրի արդիականացում և
2) սարքավորումների փոխարինում և արդիականաավարտական փուլի իրականացում
ցում` ըստ ժամանակացույցի (ՀՀ կառավարության
և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի
երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման
համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի
դրամաշնորհային միջոցներ)

օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ
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դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

Հղումը

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
5-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա»
բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

2

1

2
3. Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման
էլեկտրահաղորդման օդային գծի և
ենթակայանի կառուցում

3
1) հենասյուների և սարքավորումների ներկրման
աշխատանքների ավարտ
2) ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև
հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային
գծերի մոնտաժման աշխատանքների ավարտ
(Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ)
և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն
4. Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ
1) պետական պարտքի վրա լրացուցիչ ճնշում
լարման էլեկտրահաղորդման օդային չգործադրելու նպատակով ծրագրի առաջին փուլի
գծի կառուցման մեկնարկ
իրականացման համար միջազգային ֆինանսական կառույցներից առևտրային վարկերի ներգրավման բանակցությունների իրականացում և
վարկային համաձայնագրի ստորագրում

4
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և ենթակայանների նախագծման աշխատանքների մեկնարկ
1) «Մասրիկ» տեղանքում մոտ 55 ՄՎտ պիկային
հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով հայտարարված
մրցույթների արդյունքների ամփոփում և ՖՎ
էլեկտրակայանի կառուցուման մեկնարկի
ապահովում
2) հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման
մասնավոր ծրագրերին աջակցության արդյունքում
քամու ներուժի չափումների իրականացում
3) «Կառկառ» տեղանքում մինչև 2018 թվականի
ավարտը երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի արդյունքում էլեկտրակայանի կառուցման իրագործելիության դրական եզրակացության
դեպքում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի մշակման ապահովում

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5. Վերականգնվող էներգետիկ
աղբյուրների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում
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5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա»
բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի
N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ
կետ

օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա»
բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա»
բաժնի 5-րդ, 6-րդ, կետերի և 7-րդ կետի
1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն

3

1

2
6. ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող
ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝
հանքարդյունաբերության ոլորտում
իրականացվող միջոցառումների
վերաբերյալ առաջին ազգային
զեկույցի կազմում և հրապարակում և
ոլորտի իրական սեփականատերերի
բացահայտման ճանապարհային
քարտեզի մշակում և հրապարակում

7. Հանքարդյունաբերության ոլորտի
զարգացման ռազմավարության
մշակման նպատակով ախտորոշիչ
ուսումնասիրությունների իրականացում
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3
1) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող
ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն)
շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ
առաջին ազգային զեկույցի նախագծի կազմում
(Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող
դրամաշնորհային միջոցներ)
2) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող
ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն)
շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության
ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի
ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում
(Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող
դրամաշնորհային միջոցներ)
3) միջազգային լավագույն փորձի տեսանկյունից
իրական սեփականատերերի մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի վերլուծության հիման վրա
իրական սեփականատերերի ճանապարհային
քարտեզի մշակում և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
1) տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի համար
հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր
տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ
նպատակահարմարության գնահատում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)

4
օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Բնական պաշարներ» բաժնի 1-ին կետի 2–րդ ենթակետ

սեպտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

հունվարի
3-րդ տասնօրյակ

հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի բաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ

4

1
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

2
8. Տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության բազմակողմանի ազդեցությունների գնահատման նպատակով նոր գործիքակազմի ներդրում

9. Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը
կազմելու հաշվարկման գործընթացի
ավտոմատացման աշխատանքների
իրականացում

3
1) ՀՀ տնտեսության դինամիկ ընդհանուր
հավասարակշռության մոդելի մշակման համար
միջազգային դոնոր կազմակերպություններից
տեխնիկական աջակցության ներգրավում
2) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,
դինամիկ ընդհանուր հավասարակշռության
մոդելի մշակման նախապատրաստական
աշխատանք- ների իրականացում
1) բյուջետային ծրագրերի ծախսերի կազմման
բիզնես գործընթացների գնահատում
2) ավտոմատացված համակարգի տրամաբանական կառուցվածքի և ճարտարապետության
որոշակիացում
3) համակարգի մշակում
4) համակարգի թեստավորում, թերությունների
վերհանում և շտկում
5) համակարգի օգտագործողի ձեռնարկի
մշակում և ուսուցանողների ուսուցում
6) համակարգի ներդրում

10. ՊՈԱԿ-ների գործունեության
թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով
վերջիններիս հաշիվների գանձապետարանի միջոցով վարում
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1) բյուջեների կատարումը կարգավորող իրավական ակտերում փոփոխությունների առաջարկում
2) ՊՈԱԿ-ների հաշիվների վարման համար
բյուջեների կատարման ծրագրային ապահովման
ադապտացում
3) փոփոխված իրավական պահանջներին համապատասխան ՊՈԱԿ-ների հաշիվների բացում
գանձապետարանում

4
5
սեպտեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
տասնօրյակ
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականոյեմբերի 3-րդ
նություն և ֆինանսներ» գլխի 1-ին
տասնօրյակ
կետի 2-րդ ենթակետ
հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ
փետրվարի 2-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 2-րդ
տասնօրյակ
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ
հոկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3 րդ
տասնօրյակ
մարտի 1-ին
տասնօրյակ
ապրիլի 3- րդ
տասնօրյակ
մայիսի 2 րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն
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2
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4) ՊՈԱԿ-ների հաշիվները գանձապետարանում
վարելու պիլատովորում
5) պիլոտի արդյունքներով թերությունների
վերհանում և շտկում
6) առևտրային բանկերից Բոլոր ՊՈԱԿ-ների
հաշիվների տեղափոխում գանձապետարան
1) գնումների էլեկտրոնային՝ Armeps համակարգի
նորացման մրցույթի հայտարարում

4
հունիսի 2- րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 2- րդ
տասնօրյակ
օգոստոսի 1- ին
տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու նպատակով միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունների վարում
3) ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում՝
համակարգի նոր ծրագրային ապահովման
ձեռքբերման պայմանագրի կնքում
12. Նախարարությունների մակար1) ընտրված մեկ նախարարությունում հաշվադակով միջանկյալ համախմբված
պահական հաշվառման համակարգերի ներդրման
ֆինանսական հաշվետվություններ
նախապատրաստական փուլի ավարտ և փաստացի
պատրաստելու նպատակով միջանկյալ աշխատանքների մեկնարկ` հանրային հատվածի
համախմբման գործիքների և մեթոդա- հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին
բանության մշակում և պիլոտավորում համապատասխան
ՀՀ մեկ նախարարությունում
2) միջանկյալ համախմբման գործիքների և
մեթոդաբանության մշակում
3) պիլոտավորման բավարար արդյունքների
դեպքում համախմբման գործիքների և մեթոդաբանության ամրագրում կարգավորող օրենսդրությունում
13. ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի
1) անդամակցության համար նախապատրասխեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ
տական աշխատանքների ամփոփում և ավարտում:
(արտահանում)» ծրագրին (BEPS
2) արդյունքների ներկայացում ՏՀԶԿ աշխատանծրագրին) ՀՀ անդամակցությունը
քային խմբին և բանակցությունների վերջնականացում:

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

11. Գնումների էլեկտրոնային
համակարգի արդիականացում
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դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մարտ 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբեր 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբեր 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսիս 3-րդ
տասնօրյակ
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ
կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքակա-
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3) դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում՝ անդամակցության համար
անհրաժեշտ անդամավճարի գումարները
մասնակի կամ ամբողջական դրամաշնորհային
միջոցների հաշվին կատարելու համար:
14. Միջազգային լավագույն փորձին 1) ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և
շահույթի տեղաշարժ (արտահանում) ծրագրի
համահունչ էլեկտրոնային առևտրի
շրջանակներում առաջացող հարկային (BEPS) առաջին` «Էլեկտրոնային առևտուր»
հարաբերությունների իրավակարգա- գործողությամբ նախատեսված կարգավորումների` ՀՀ օրենսդրության մեջ տեղայնացման
վորմանն ուղղված միջոցառումների
հնարավորությունների ուսումնասիրություն,
իրականացում
դրական և բացասական կողմերի վերհանում
2) ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա
հարկային օրենսդրության նշված իրավակարգավորումների տեղայնացման հնարավորությունների քննարկում, ինչպես շահագրգիռ պետական
մարմինների այնպես էլ հասարակական կազմակեպրպությունների և գործարար հանրության հետ
3) հանրայաին քննարկումների արդյունքում
անհրաժեշտության դեպքում էլեկտրոնային
առևտրի հարկման համակարգերի հայեցակարգի
մշակում
1) Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության
15. Առնվազն թվով 6 պետությունների հետ կրկնակի հարկումը բացա- հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի
ռող համաձայնագրերի ստորագրումն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ գործողու(ուժի մեջ մտնելն) ապահովելու նպա- թյունների իրականացում
տակով անհրաժեշտ միջոցառումների 2) Սեյշելյան Հանրապետության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրում
իրականացում
3) Օմանի Սուլթանության հետ կրկնակի հարկումը
բացառող համաձայնագրի ստորագրում
4) Դանիայի Թագավորության հետ կրկնակի
հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրում
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4
նոյեմբերի 3տասնօրյակ

5
նություն և ֆինանսներ» գլխիի 2-րդ
կետի երրորդ ենթակետ

հունիս 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 2-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ապրիլ 3-րդ
տասնօրյակ

մայիս 3-րդ
տասնօրյակ
հունիս 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբեր 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ
կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 2-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի«ա»
պարբերություն
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1

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն

2

16. Խթանել հայկական ՏՏ-ի կամ
ՏՀՏ-ի արտադրանքի մրցունակ
բրենդի ձևավորմանը և ապահովել
միջազգային շուկաներում պահանջարկ ունեցող արտադրանքը պատշաճ ներկայացնելուն, ինչպես նաև
խթանել այլ համակարգերի հետ
ինտեգրմանը

17. 2018 թվականին տվյալների
մշակման ժամանակակից կենտրոնների ստեղծում՝ պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ
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3
5) Մալթայի Հանրապետության հետ կրկնակի
հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրում
6) Ուզբեկստանի հետ կրկնակի հարկում
բացառող համաձայնագրի ստորագրում
1) Գերմանիայում կայանալիք «Cebit 2018» ցուցահանդեսին Հնդկաստանում կայանալիք «WCIT
2018» համաժողովին տեխնոլոգիական ոլորտի
հայաստանյան կազմակերպությունների
մասնակցությունն ապահովելու նպատակով
անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում
2) գործարար համայնքի հետ համագործակցության համալիր միջոցառումների իրականացում՝
ոլորտում առկա խոչընդոտների բացահայտու և
լուծման ուղիներ համատեղ գտնելու համար, իրագործել ՏՀՏ-ի ոլորտի խթանման և գործարար
միջավայրի բարելավման օրենսդրական
նախաձեռնություններ
3) ապահովել Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում
ժամանակակից գիտելիքահենք և ինովացիոն
ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեություն
4) խրախուսել գիտության և մասնավոր հատվածի
միջև համագործակցությունը, առևտրայնացնել
գիտական հետազոտությունների արդյունքները`
ինովացիոն և բիզնես զարգացման դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով
1) ներդրողների ներգրավման նպատակով
քննարկումների իրականացում
2) երկու փուլով մրցույթի արդյունքների ամփոփում,
հաղթող կազմակերպության ընտրություն և
պայմանագրի կնքում

4
նոյեմբեր 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ

պարբերաբար

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «դ» պարբերություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
4-րդ ենթակետ «բ» պարբերություն
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18. Զարգացնել և ստեղծել ՏՀՏ-ի
ծառայությունների մատուցման
էլեկտրոնային հարթակներ

3
1) Հայաստանի ՏՀՏ-ի ընկերությունների
www.e-ictregister.am էլեկտրոնային համակարգի
գործունեության ապահովում

19. Ներդնել ակտիվների կառավար- 1) ճանապարհների սպասարկման և շահագործման պայմանագրերի վերանայում
ման միասնական համակարգ, այդ
թվում` ճանապարհների երկարաժամկետ սպասարկման և շահագործման պայմանագրերի միջոցով
20. Գույքագրել, քարտեզագրել և
1) ՀՀ ճանապարհային ցանցի գույքագրում,
թվայնացնել ՀՀ ճանապարհային
թվայնացում և քարտեզագրում
ցանցը
21. Հյուսիս-հարավ ծրագրի
շարունակության ապահովում

22. ՀՀ համայնքների համապատասխան միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհներին կամ մարզկենտրոններին կապող առնվազն մեկ
լավ կամ բավարար վիճակում գտնվող
ճանապարհով ապահովում
ՀՀ գյուղատնտեսության 23. Հանրապետության պարենային
նախարարություն
անվտանգության մակարդակի
բարձրացում
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2018 թվականի ծրագրի իրականացում
1) 2-րդ տրանշի շինարարական աշխատանքներ
2) 3-րդ տրանշի շինարարական և կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատանքներ

43.4 կմ երկարությամբ միջհամայնքային
ճանապարհների հիմնանորոգում

1) սերմնաբուծության և սերմնապահովության
ծրագրերին ուղղված միջոցառումների իրականացում
2) սերմերի որակի ստուգման և պետական
սորտափորձարկման ծրագրի իրականացման
ապահովում
3) բույսերի պաշտպանության միջոցառումների
իրականացում

4
սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
5-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ
կետի 1-ին ենթակետի «բ» կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ
կետի 1-ին ենթակետի «գ» կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի
1-ին կետի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ ենթակետեր,
3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ կետի
1-ին ենթակետ, 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, 6-րդ կետ, 10-րդ կետի 1-ին
ենթակետ, 11-րդ և 12-րդ կետեր
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4) պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում
200 հա ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում,
5) «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի իրականացման միջոցով կայուն
անասնահամաճարակային իրավիճակի ապահովում, շուրջ 10.7 մլն կանխարգելիչ և ախտորոշիչ
միջոցառումների իրականացում
6) կոոպերատիվների աջակցության պետական
ծրագրի իրականացում
7) գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման
ծրագրի իրականացում
8) հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և
բերրիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
9) արտահանմանը միտված ժամանակակից
ձկնաբուծարանների ձևավորման և կայացման
պետական աջակցությամբ մեխանիզմների
ներդրմամբ ռազմավարության նախագծի
մշակման նպատակով ուսումնասիրությունների
և վերլուծությունների իրականացում
10) գյուղատնտեսությունում ապահովագրական
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի
իրականացման համար պայմանների ստեղծում
11) «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ
ծրագրի» շրջանակներում հիմնադրված «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական
տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում,
կոոպերատիվների անդամ տնտեսություններում

4
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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և ֆերմերային տնտեսություններում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների
ու տեղական արտադրողների ու վերամշակողների արտադրական հզորությունների ավելացում
24. Գյուղատնտեսությունում օգտա- 1) գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնագործվող կարևորագույն ռեսուրսների կան ռեսուրսների` շուրջ 3,0 հազ. տոննա ֆոսֆոմատչելի գներով մատակարարում
րական և կալիումական պարարտանյութերի
մատակարարման ծրագրերի իրականացում
25. Անասնապահության ճյուղի
կայունացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում

1) տավարաբուծական գյուղացիական տնտեսություններին տեղական վերարտադրության
տոհմային երինջների տրամադրման ծրագրի
իրականացում
2) մասնավորի հետ համագործակցությամբ
տոհմաբուծարանների ստեղծում, մինչև տարվա
վերջ մեկ տավարաբուծարանի ստեղծում

26. Գյուղատնտեսության տեխնիկա- 1) գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական հավաքակազմի արդիականաց- կան վարձակալության՝ լիզինգի պետական
մանն ուղղված միջոցառումների
աջակցության ծրագրի շրջանակում մինչև 2.8 մլրդ
իրականացում
դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի
մատակարարում
2) գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանների
հիմնման պիլոտային ծրագրի շարունակում
27. Գյուղատնտեսության ոլորտում
1) կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման
ժամանակակից տեխնոլոգիաների
ծրագրի իրականացում
ներդրմանն ուղղված միջոցառում2) հակակարկտային ցանցերի ներդրման պետաների իրականացում
կան աջակցության ծրագրի իրականացում
3) աշխարհագրական տվյալների թվայնացված
համակարգի ներդրման 2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացում հանրապետության 9 մարզերում

275.1k.voroshum.doc

4

5

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի
1-ին կետի 3-րդ ենթակետ,

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
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2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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7-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ,
8-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր
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28. Գյուղատնտեսական մթերքներ
վերամշակող ճյուղի աջակցություն և
ագրոպարենային արտադրանքի
իրացման գործընթացի բարելավում

3
1) գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին ոլորտի տնտեսավարողներին իրազեկում

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մարտի
3-րդ տասնօրյակ

3)«Արմպրոդէքսպո-2018» միջազգային ցուցահանդեսի կազմակերպում
4) գյուղատնտեսական արտադրանքի
տոնավաճառների կազմակերպում

1) ՀՀ պետական բյուջե հավաքագրվող տարեկան մուտքերի պահպանմամբ` պետական տուրքի
և ակցիզային հարկի դրույքաչափերի հաշվարկման մեթոդի վերանայման ուղղությամբ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում
2) ուսումնասիրությունների և վերլուծությունհունիսի
ների արդյունքներից ելնելով առաջարկություն3-րդ տասնօրյակ
ների ներկայացում
3) միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսդեկտեմբերի
ներին գինեգործության բնագավառի տնտեսա3-րդ տասնօրյակ
վարողներին մասնակցության աջակցություն
30. Ագրոպարենային ոլորտում արտա- 1) երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության
դեկտեմբերի
արդյունքում ռեսուրսների ներգրավման ուղղու- 3-րդ տասնօրյակ
քին ներդրումների ներգրավման
թյամբ բանակցությունների անցկացում
գործընթացի ակտիվացում
2) միջազգային կազմակերպությունների անդադեկտեմբերի
մակցության շրջանակներում ներդրումային ծրա3-րդ տասնօրյակ
գրերի իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում
3) պետությունների հետ առևտրատնտեսական,
դեկտեմբերի
գիտատեխնիկական համագործակցության միջկա3-րդ տասնօրյակ
ռավարական հանձնաժողովների շրջանակներում գյուղատնտեսությանն առնչվող հարցերի
քննարկում
29. Գինեգործության վարկանիշի և
մրցունակության բարձրացում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետ
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9-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
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հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.1-ին Արտաքին քաղաքականություն» ենթաբաժին
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4) միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեկտեմբերի
դեսներին գյուղատնտեսությունում տնտեսա3-րդ տասնօրյակ
վարողների մասնակցությանն աջակցություն
31. Սննդամթերքի անվտանգության 1) սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի
դեկտեմբերի
համակարգի կատարելագործում
գործող օրենսդրության մոտարկում ԵԱՏՄ
3-րդ տասնօրյակ
օրենսդրությանը, առկա խնդիրների և օրենսդրական բացերի վերհանում և դրանց հիման վրա
ՀՀ գործող օրենսդրության բարելավում
2) սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի
դեկտեմբերի
կառուցվածքային բարեփոխումներ՝ այն
3-րդ տասնօրյակ
կատարելագործելու ուղղությամբ
32. Խաղողի տնկարկների քարտե1) ծրագրի շրջանակներում «Աշխարհագրական
դեկտեմբերի
զագրման աշխատանքների իրակա- տեղեկատվական համակարգերի» (GIS) տեխնո3-րդ տասնօրյակ
նացում, «Խաղողի տնկարկների
լոգիաների, դաշտային այցելությունների միջոցով
կադաստրի» հիմնում
հանրապետությունում առկա խաղողի տնկարկների քարտեզագրում, ստացված բազայի հիման
վրա «Խաղողի տնկարկների կադաստրի» հիմնման
աշխատանքների առաջին փուլի իրականացում
33. Սննդի շղթայի օպերատորների
1) ըստ ոլորտների սննդի շղթայի օպերատորների
հոկտեմբերի
շրջանում ըստ ոլորտների որակի
իրազեկմանն ուղղված աշխատանքների իրա3-րդ տասնօրյակ
կառավարման համակարգերի
կանացում
ներդրման աշխատանքների
2) սննդի շղթայի օպերատորների հետ կենտրոհոկտեմբերի
իրականացում
նական և մարզային մակարդակներում հանդի3-րդ տասնօրյակ
պումներ, քննարկումներ, խորհրդատվություն
ըստ իրենց գործունեության ուղղվածության և
նախօրոք սահմանված գրաֆիկի
3) որակի կառավարման համակարգի աուդիտի
հոկտեմբերի
իրականցում
3-րդ տասնօրյակ
4) որակի կառավարման համակարգի աուդիտի
դեկտեմբերի
գործընթացի գնահատում, բացերի և խնդիրների 3-րդ տասնօրյակ
վերհանում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
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34. Տրանսպորտային միջոցների
սանիտարական անձնագրերի
տրամադրում

35. Մսի իրացման և գնման
ոլորտում պարտադիր սպանդանոցային մորթի ապահովում
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1) սանիտարական անձնագրերի տրամադրման
փուլային անցում համաձայն ժամանակացույցի

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) միս և հաց տեղափոխող տրանսպորտային
միջոցների համար սանիտարական անձնագրերի
տրամադրման գործընթացի շարունակություն

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3) սննդամթերք տեղափոխող տրանսպորտային
միջոցների սանիտարական անձնագրերի ապահովման նկատմամբ հետևողական հսկողության
ապահովում և հսկողության գործընթացում
թվայնացման աշխատանքների իրականացում

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1) սպանդանոցային ծագման մսի իրացմանն
ուղղված իրազեկման աշխատանքների իրականացում

հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) սպանդանոցային ծագման միս ձեռքբերողների և իրացնողների նկատմամբ պետական
վերահսկողության իրականացում

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

3) պարտադիր սպանդանոցային մորթի ժամանակացույցով սահմանված սպանդանոցային
ծագման մսի իրացման նախապատրաստական
աշխատանքների իրականացում

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

4) անասնաբույժների աշխատանքի նկատմամբ
հետևողական հսկողություն
5) անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, մսի դրոշմման և անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրման գործընթացների
նկատմամբ հետևողական վերահսկողության
ապահովում և հսկողության գործընթացում
թվայնացման աշխատանքների իրականացում

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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36. Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և նույնականացման ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում

37. Ըստ արտադրատեսակների և
գործունեության իրականացման
տեսակների, սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի ներդրման աշխատանքների
իրականացում

3
1) կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման համակարգի մշակման համապարփակ նկարագրությանն ուղղված աշխատանքների (կախված միջազգային և օտարերկրյա դոնոր
կազմակերպությունների և երկրների ֆինանսավորումից) իրականացում
2) կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման համակարգի ներդրման
ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և երկրների
հետ քննարկումներ
3) կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման ծրագրի իրականացման
թվայնացված համակարգի ներդրման
աշխատանքների շարունակում
1) սահմանային և տարածքային պետական
վերահսկողության արդյունքներով ըստ արտադրատեսակների և արտադրողների ռիսկերի
վերհանում և վերլուծություն
2) մսամթերք և կաթնամթերք արտադրողների
ռեյտինգավորում
3) մսի դասակարգում
4) տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության
վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության, պետական վերահսկողության արդյունքների հիման
վրա Ծառայության կողմից սննդի շղթայի օպերատորների դասակարգում ըստ ոլորտային, ըստ
սննդի շղթայի փուլերում իրականացվող գործունեության տեսակների և դրա հիման վրա դասակարգված տնտեսավարող սուբյեկտների նկատ-
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հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
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հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
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մամբ պետական վերահսկողության տարբերակված մոտեցումների կիրառում փուլային
անցման սկզբունքով և դրանց արդյունքների
հիման վրա հանրային իրազեկում
38. Սննդամթերքի անվտանգության 1) ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ ռիսկերի գնաոլորտում ռիսկերի գնահատման
մոդելի մշակման և ռիսկերի կառա- հատման կարողությունների զարգացման
ծրագրի իրականացում
վարման մեխանիզմների աշխա2) Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի
տանքների իրականացում
ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցում և
տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի
բարձրացում
39. ՀՀ գյուղատնտեսության նախա- 1) Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր
րարության սննդամթերքի
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջազանվտանգության պետական ծագային
ISO 17025 պահանջներին համապատասռայության լաբորատոր կախան
հավատարմագրում
րողությունների զարգացում
2) մարզերում Ծառայության լաբորատոր կարողությունների զարգացում և փուլային անցում,
3) տեղական արտադրության ալկոհոլային
խմիչքների Չինաստան արտահանման հնարավորություն ստեղծելու նպատակով ալկոհոլային
խմիչքներում ֆտալատների հետազոտման չինական մեթոդների և ստանդարտների ձեռքբերում
և ներդնում
4) Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարողությունների հավատարմագրման ոլորտների շրջանակների ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքների
իրականացում
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դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
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40. Ներմուծման արտահանման
ընթացակարգերի և այդ գործընթացներում ռիսկայնության
մեթոդաբանության վերանայում և
պարզեցում

3
1) ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության
սկզբունքների վերանայմանն ուղղված աշխատանքներ
2) ծառայության գործունեության էլեկտրոնային
համակարգի գործարկում և սպասարկում
3) ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության վերանայում
4) ծառայության գործունեության էլեկտրոնային
համակարգի գործարկում և սպասարկում, խնդիրների և բացերի վերհանում և շտկում
1) սահմանային վերահսկողության գործընթաց41. Արտադրանքի և որակի կառաներում
նմուշառման կարողությունների զարգացում
վարման համակարգերի հսկողության բարձր մակարդակ ունեցող 2) բեռների մաքսային ձևակերպումների տարածքերկրներից որոշակի սննդամթերքի ներում նմուշառման կարողությունների ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ
տեսակների ներմուծման դեպքում
վարչարարության պարզեցում և
3) ռիսկայնության գնահատման արդյունքներով
ժամկետների կրճատում
բարեխիղճ ներմուծող և արտահանող տնտեսվարողների նկատմամբ սահմանային վերահսկողության տարբերակված՝ պարզեցված վարչարարության կիրառում
1) ԵԱՏՄ-Հնդկաստան, ԵԱՏՄ-Իսրայել, ԵԱՏՄՀՀ տնտեսական զար42. Արտահանման շուկաների
Սինգապուր,
ԵԱՏՄ-Եգիպտոս ազատ առևտրի
գացման և ներդրումների հասանելիության ընդլայնում
մասին
համաձայնագրերի
բանակցությունների
նախարարություն
մեկնարկ
2) Վիետնամական կողմի հետ ՀՀ-ին միակողմանի
արտոնությունների (հայկական կոնյակի մասով)
տրամադրման շուրջ աշխատանքների իրականացում
3) Ծոցի երկրների հետ ՀՀ-ին միակողմանի
արտոնությունների տրամադրման մասով
բանակցային գործընթացի նախաձեռնում
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4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
մայիսի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի
Սննդամթերքի անվտանգություն»
ենթաբաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի
Սննդամթերքի անվտանգություն»
ենթաբաժնի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

հուլիսի
3-րդ տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ
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4) ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում բանակցային
գործընթացներին (ԵԱՏՄ-Իրան և ԵԱՏՄ-Չինաստան մասով) մասնակցություն՝ ըստ նախորդ
փուլերի արդյունքների
5) ոսկերչական իրերի` ԵԱՏՄ-ի երկրներում հարգադրոշմման փոխճանաչելիության ապահովում

43. Արտահանման խրախուսման
մեխանիզմների կատարելագործում

1) ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին
մասնակցության աջակցության արդիականացված
մեխանիզմների կիրառման ապահովում
2) որակավորման ստուգման ծրագրեր իրականացնող և միջլաբորատոր փորձարկումներ
կազմակերպող միջազգային պրովայդեր
կազմակերպության ներկայացուցչության
ստեղծման իրավական հիմքերի ձևավորում
3) ԵԱՏՄ շրջանակներում ծառայությունների
միասնական շուկայի ընդլայնման համատեքստում ներդաշնակեցման ենթակա ԵԱՏՄ
անդամ-երկրների նորմատիվ իրավական ակտերի
ցանկերի ձևավորում
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4
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
մարտի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ
հուլիսի
1-ին տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
վածի
3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
3-րդ տասնօրյակ
ենթաբաժնի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետ

4) հայկական ապրանքների համար թիրախային
շուկաներ ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջական
հասանելիության ապահովում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

5) հայկական արտահանող արտադրողների և
նրանց արտադրանքի վերաբերյալ տվյալների
էլեկտրոնային հարթակի ներդրում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դեկտեմբերի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ
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6) eLAB էլեկտրոնային համակարգի ներդրում

7) արտահանման ապահովագրության ծավալի
կրկնակի աճի ապահովման միջոցառումների
իրականացում
44. Գործարարության խթանմանն
ուղղված նախաձեռնությունների
իրականացում

45. Ներդրումների ներգրավման
հնարավորությունների ընդլայնում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դեկտեմբերի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելհուլիսի
3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Գործարար միջավայր» ենթաբաժնի 3-ի 1-ին ենթակետ
2)«Պետական աջակցություն Հայաստանի ՓՄՁ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ԶԱԿ հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրհունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելների իրականացմանը» 2018 թվականի ծրագրի
վածի 3.1-ին բաժնի «Գործարար միջադեկտեմբերի
իրագործում, այդ թվում` ՓՄՁ-ի ոլորտում աջակցու3-րդ տասնօրյակ վայր» ենթաբաժնի 3-րդ կետ և 3-րդ
թյան ծրագրեր իրականացնող միջազգային
կետի 2-րդ ենթակետ
կառույցների հետ համագործակցության խորացում
3) ՓՄՁ-ի սուբյեկտների նոր պահանջներին համադեկտեմբերի
պատասխան պետական աջակցության նոր գործի3-րդ տասնօրյակ
քակազմի մշակում և ներդրում

1) ՓՄՁ-ի ոլորտի վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման և մշակման ինստիտուցիոնալ
հնարավորությունների ձևավորում

4) Պետական աջակցություն ՀՀ արտահանմանն
ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության
ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2018 թվականի ծրագրի
իրագործում, ներառյալ` «Made in Armenia»
միջոցառման անցկացում

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) առաջատար վերազգային ընկերությունների
հետ երկկողմ հարաբերությունների ձևաչափերի
և մեխանիզմների վերաբերյալ մոտեցումների
ձևավորում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
սեպտեմբերի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել2-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետ
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2) թվով 2 թիրախային ոլորտներում օտարերկրյա
ներդրումների ներգրավման ռազմավարությունների մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

3) տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության` օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումների կարգավորումների սահմանափակման ինդեքսի վարկանիշում Հայաստանի ներառման
ապահովում
4) որոշակի գումարից ավել ներդրում կատարած
օտարերկրացիներին ՀՀ քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգից բխող քայլերի ապահովում
46.
Ստեղծարար և
նորարարական բիզնեսների
զարգացման խթանում

275.1k.voroshum.doc

1) ՀՀ նորարարական էկոհամակարգի (իրավական դաշտ, կազմակերպություններ, ոլորտի զարգացման ծրագրեր, նորարարական բիզնես, կրթություն և հետազոտություններ) քարտեզագրման
աշխատանքների ապահովում
2) Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի
կազմակերպությունների ու դրանց տեխնոլոգիական
կարողությունների գույքագրման աշխատանքների
ապահովում
3) Հայաստանում հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող լաբորատորիաների ձևավորման նպատակով վերազգային առնվազն 2 կազմակերպության ներգրավմանն ուղղված աշխատանքներ
4) առաջադեմ տեխնոլոգիական հիմքով արտադրություններին աջակցության հատուկ մեխանիզմների մշակում և ամրագրում «ՀՀ-ում նորարարության զարգացման ռազմավարության»
շրջանակներում

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
2-րդ տասնօրյակ
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
ենթաբաժնի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելհունիսի
վածի
3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
3-րդ տասնօրյակ
ենթաբաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
ենթաբաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
3-րդ տասնօրյակ
ենթաբաժնի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
վածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ»
3-րդ տասնօրյակ
ենթաբաժնի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ
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47. Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման նախաձեռնությունների
իրականացում

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

48. Հարկային և մաքսային հսկողության արդյունավետության
բարձրացում
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«Զբոսաշրջության ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
մասին» ՀՀ օրենքն հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելուժի մեջ մտնելուն վածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջուհաջորդող 6 ամսվա թյուն» ենթաբաժնի 1-ի 3-րդ ենթակետ
ընթացքում
2) մարզական զբոսաշրջության զարգացմանն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի
ուղղված` միջազգային մրցաշարերի թիրախահունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվորում և Հայաստանում հյուրընկալման ծրագրի 3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն»
մշակում
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
3) «Ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
երկիր» ռազմավարության միջոցառումների
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելդեկտեմբերի
իրագործման ապահովում
3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն»
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ
4) զբոսաշրջության զարգացման 2018 թվականի
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ծրագրի իրագործում, ներառյալ` մարզերում
հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելամենամյա ավանդական փառատոնների, տոնավածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն»
դեկտեմբերի
կատարությունների և այլ միջոցառումների անցկաենթաբաժնի 2-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ
3-րդ տասնօրյակ
ցում, Հայաստանի` որպես ապահով և զբոսաենթակետեր
շրջության համար գրավիչ երկրի նկարագրի
զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ
5) զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ համաՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դեկտեմբերի
կարգի ներդրմանն ուղղված աշխատանքների իրահունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավել3-րդ տասնօրյակ վածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն»
կանացում
ենթաբաժնի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դեկտեմբերի
1) ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա
3-րդ տասնօրյակ հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելհարկ վճարողների ընտրողականության էլեկտրովածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
նային ավտոմատ կառավարման համակարգի
բաժնի «Հարկային և մաքսային
ռիսկային չափանիշների վերանայում՝ հարկային
համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին
մարմնի կողմից հրապարակվող՝ ստուգման ենթակետի
3-րդ, 4-րդ , 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ
կա հարկ վճարողների ցանկում առավել ռիսկային
ենթակետեր
հարկ վճարողներ ընդգրկելու նպատակով:
1) զբոսաշրջության ռեգիստրի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում
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2) ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային «մեկ
պատուհան» համակարգում գործարկված
«Ռիսկերի կառավարում» ենթահամակարգում
կիրառվող ռիսկի չափանիշների վերանայում
3) մաքսային հսկողության «Կապույտ ուղի»
ընթացակարգի ներդրում և ընթացակարգի
ներդրմամբ պայմանավորված՝ մաքսային
հսկողության իրականացում:
4) երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների
ավտոմատացված համակարգի գործարկում:
5) ոլորտային վերլուծությունների իրականացման
արդյունքում՝ հարկ վճարողների թիրախային
խմբերի առանձնացում, հանդիպումների կազմակերպում, վերջիններիս գործունեությանն առնչվող
ռիսկերի ներկայացում և դրանց արդյունքում
հարկային հսկողության վարչարարական
գործիքակազմի անհատական կիրառում:
49. Ըստ նպատակայնության հար- 1) հարկային, մաքսային, վարչական, քրեական
կային, մաքսային, վարչական, քրեապատասխանատվության տեսակների և չափերի
կան պատասխանատվության տեսակ- կանոնակարգման նպատակով առաջարկուների և չափերի կանոնակարգում,
թյունների ներկայացում:
իրավախախտումների համար՝ ըստ
բնույթի վտանգավորության աստիճանի և պատճառած վնասի, պատասխանատվության միջոցների սահմանում
50. Տնտեսությունում գործարքների
1) առանց հաշվարկային փաստաթղթերի
ամբողջական փաստաթղթավորման ապրանքների տեղափոխման, անապրանք
մշակույթի ներդրում
փաստաթղթերի դուրս գրման դեպքերի
բացահայտում:
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սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 18-ի նիստի N 6 արձանագրության 15-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման N 3 հավելվածի 9.1-ին կետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական
ոլորտ» բաժնի «Հարկային և
մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին
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51. Հարկային և մաքսային մարմինների վերլուծական կարողությունների
զարգացում

3
2) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով,
հաշվարկային փաստաթղթերով և հարկային
հաշիվներով իրականացվող գործարքների
մոնիտորինգի իրականացում, ռիսկային հարկ
վճարողների ցանկերի դուրս բերում, հարկ
վճարողներին ծանուցումների տրամադրում:
1) իրականացվող վերլուծությունների կենտրոնացում մոնիթորինգային կենտրոնում՝ ապահովելով վերլուծությունների առավելագույն
ավտոմատացում և միասնականություն:

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
կետի 2-րդ ենթակետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական
ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 2-րդ
կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր

2) Կամերալ ուսումնասիրությունների իրականացում՝ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

52. Հարկային և մաքսային մարմինների էլեկտրոնային կառավարման
համակարգի կարողությունների
զարգացում

1) էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
տեխնիկական և ծրագրային կարողությունների
ավելացում, գործող ծրագրային համակարգերի
կատարելագործում

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

53. Շրջանառության հարկի
հաշվարկման ինքնաշխատ
համակարգի ներդրում

1) շրջանառության հարկի հաշվարկի ինքնաշխատ
համակարգի ներդրման նպատակով՝ համապատասխան ընթացակարգերի մշակում:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) շրջանառության հարկի հաշվարկի ինքնաշխատ
համակարգի ծրագրավորում և ներդրում:
1) հարկերի վճարման էլեկտրոնային
համակարգի գործարկման նպատակով՝
ծրագրային աշխատանքների իրականացում:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

54. Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ
կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ
կետի 5-րդ ենթակետ
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55. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից
բխող ազգային օրենսդրության
կիրարկումն ապահովող նորմերի
մշակում և ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս
կազմող իրավական ակտերի
մշակման աշխատանքներին
մասնակցություն

56. Հարկ վճարողների գործեության
ընթացքում առաջացած խնդիրների
վերաբերյալ՝ վերջիններիս ուղարկվող ծանուցումների համակարգի
կիրառման ընդլայնում՝ օգտագործելով առավելապես էլեկտրոնային
համակարգերի հնարավորությունները

57. Հարկ վճարողների սպասարկման միասնական ստանդարտների
կատարելագործում՝ ապահովելով
դրանց հրապարակայնությունը

275.1k.voroshum.doc
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1) ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից բխող՝ ՀՀ կողմից
ընդունվող իրավական ակտերի նախագծերի
մշակում:
2) մաքսային մարմիններում էլեկտրոնային
կառավարման և հսկողության համակարգերը
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին և դրա կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերին համապատասխանեցնելու նպատակով՝ մաքսային
միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական
համակարգում փոփոխությունների իրականացում՝
ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:
3) վերազգային մակարդակով՝ ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի մշակման
աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:
1) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով, հաշվարկային փաստաթղթերով իրականացվող գործարքների մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա՝
հարկ վճարողներին բացառապես էլեկտրոնային
եղանակով ծանուցումների տրամադրում:

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 4-րդ
կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) վարչական վարույթների ընթացքում՝ հարկ
վճարողների պաշտոնական էլեկտրոնային
փոստի միջոցով վերջիններիս ծանուցումների
տրամադրման համակարգի ներդրման
հնարավորության հարցի ուսումնասիրություն:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) հարկ վճարողներին մատուցվող
ծառայությունների միասնական
ստանդարտների մշակում:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) հարկ վճարողներին իրազեկում
սպասարկման ստանդարտների վերաբերյալ:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ
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58. Հարկ վճարողների իրազեկման 1) հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման
և ուսուցման ապահովում և համա2018 թվականի միջոցառումների ծրագրի մշակում:
կարգի շարունակական կատարելագործում

59. Հարկային կարգապահության
թեմայով հեռուսահաղորդաշարերի
հեռարձակում

60. Հարկային մարմին-հարկ
վճարող համագործակցության
արդյունավետության բարձրացում
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4
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման
միջոցառումների իրականացում՝ համաձայն
հաստատված ծրագրի:
1) հարկային կարգապահության վերաբերյալ
հանրության իրազեկվածության բարձրացման
նպատակով՝ բացահայտված իրավախախտումների, կիրառված պատասխանատվության
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում զանգվածային լրատվամիջոցներին:
2) հարկային կարգապահության թեմայով
հեռուստահաղորդաշարերի հեռարձակման
նպատակով՝ ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցների նախատեսման առաջարկության ներկայացում:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) օրինապահ հարկ վճարողների գործունեության
համար առավել բարենպաստ պայմանների
ստեղծման նպատակով՝ համապատասխան
առաջարկությունների ձևավորում:
2) հարկ վճարողներին հարկային և մաքսային
վարչարարության կազմակերպման գործընթացներում ներգրավում:
3) հարկային և մաքսային վարչարարության
ընթացակարգերի վերաբերյալ հարցումների
կազմակերպում հարկային և մաքսային մարմինների պաշտոնական ինտերնետային կայքերում:

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ
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61. Մարդկային ռեսուրսների
կառավարման համակարգի
կատարելագործում

275.1k.voroshum.doc

3
4) հարկային և մաքսային մարմինների
գործունեության (այդ թվում՝ գերատեսչական
վերահսկողության) վերաբերյալ հաշվետվությունների հրապարակում:

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) հարկային և մաքսային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բարձրացման նպատակով ուսումնական կարիքների գնահատման մոդելի ներդրում:

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2) հարկային և մաքսային ծառայողների
ուսուցման և վերապատրաստման նպատակով՝
- 2018 թվականի ընթացքում՝ հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում 2019 թվականի հարկային և մաքսային ծառայողների
ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի
մշակում:

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

3) հարկային և մաքսային մարմիններում
կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նպատակով՝
- կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում
- կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության դեպքում՝
ծառայողական քննությունների իրականացում
ևանհրաժեշտության դեպքում ընթացակարգերի
փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
- կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ
ստացված առաջարկությունների ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ ընթացակարգերի վերանայում:

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ»
բաժնի «Հարկային և մաքսային
համակարգեր» ենթաբաժնի 7-րդ
կետի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթակետեր
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1
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն

2
62.ՀՀ օդային տարածքում 24 ժամյա
«Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Route Airspace)
հայեցակարգի ներդրում 290 թռիչքային մակարդակից (FL290) հնարավորինս ցածր բարձրությունների վրա

63. «ՀՀ-ԵՄ ընդհանուր ավիացիոն
գոտու մասին» համաձայնագրի
տեքստը ստորագրման
պատրաստում

64. Հայաստանի Հանրապետության
Երևան քաղաքի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի աերոդրոմի
քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության ստանդարտների համապատասխան «E»
դասի շնորհում

275.1k.voroshum.doc

3
1) անվտանգության մակարդակի գնահատում
և անվտանգության փաթեթի լրամշակում

4
հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2) հայեցակարգի համաձայնեցում և հաստատում
շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ
3) օդային երթևեկության սպասարկման
կարգավարների ուսուցում
4) «ՀՀ օդային տարածքում 24-ժամյա Հայեցակարգի ներդրման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ Աերոնավիգացիոն
տեղեկատվական ժողովածուի մեջ
1) ԵՄ-ի Հանձնաժողովի հետ բանակցությունների
ավարտ և համաձայնագրի տեքստի վերջնականացում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1) աշխատանքների ռիսկերի գնահատում:

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
ապրիլի 3-րդ
տասնօրյակ

2) կառավարչի կողմից վերանորոգման, բարելավման, արդիականացման աշխատանքների
մեկնարկ:
3) աշխատանքների իրականացման
վերահսկողություն

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

4) աշխատանքների ավարտից հետո
համապատասխանության գնահատում

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5
Ավիացիայի մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի մաս 1 և 3-րդ հոդվածի մաս 1-ի
1-ին կետ. Եվրակոնտրոլ կազմակերպության նոր պահանջների
համապատասխանեցում և
պրոյեկտների ներդրում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
գործունեության ծրագրի 3.7-րդ գլխի
4-րդ կետի առաջին ենթակետ
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենք,
Կոնցեսիոն պայմանագրով սահմանված դրույթների կատարում, Կառավարչի զարգացման ծրագրի իրականացում, Քաղաքացիական
ավիացիայի միջազգային կազմակերպության ստանդարտների
կիրառում
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65. «Ավիացիոն պատահարների և
լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման մասին»
միջազգային համաձայնագրի նախագծի վերջնական տեքստի համաձայնեցման աշխատանքների իրականացում

66. ՀՀ-ում ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության
անցկացման լիազորված մարմին
ստեղծելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առաջարկության
ներկայացնում

67. ՀՀ փոքր ավիացիայի գործարկման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծում

275.1k.voroshum.doc

3
5) «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի
աերոդրոմին «E» դասի շնորհում
6) «E» դասի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ Աերոնավիգացիոն
տեղեկատվական ժողովածուի մեջ
1) ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման
հարցերով զբաղվող միջկառավարական աշխատանքային խմբի համատեղ աշխատանքների
ընթացքում համաձայնագրի վերջնական
տեքստի համաձայնեցում
2) «Ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման
մասին» միջազգային համաձայնագրի նախագծի
ներպետական համաձայնեցում
1) ՀՀ-ում պետական կառավարման մարմինների գործառույթների և կարողությունների
վերլուծություն՝ պատահարների և լուրջ
միջադեպերի քննության համար ավիացիոն
իշխանություններից անկախ ստորաբաժանում
ստեղծելու հնարավորության տեսակետից
2) գերատեսչության ընտրություն և
քննարկումներ
3) ՀՀ կառավարություն առաջարկության
ներկայացում
1) Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր
ավիացիայի գործարկման խթանում՝ փոխադրումների իրականացման և ենթակառուցվածքների
գործարկման համար թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցման և անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովման միջոցով

4
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

5

Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության 2017
թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ
8117/1ДСНГ հայտագիր

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ
հոդվածի 8-րդ մաս։
Միջազգային քաղաքացիական
ավիացիայի մասին կոնվենցիայի
19-րդ հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի 3.7-րդ գլխի 2-րդ կետի
երկրորդ ենթակետ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
գույքի կառավարման
վարչություն

2
3
68. 2017-2020 թվականների մասնա1) ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների
վորեցման ծրագրում ընդգրկված
պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի
ընկերությունների մասնավորեցման մասնավորեցման համար ելակետային
նախապատրաստման աշխատանքփաթեթների կազմում,
ների կազմակերպում և իրականացում 2) ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների
պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի մասնավորեցման համար գնահատման աշխատանքների կազմակերպում,
3) ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների
պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի մասնավորեցման մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացում,
4) ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված ձևերով բաժնետոմսերի մասնավորեցման
գործընթացի կազմակերպում:
69. Օտարման ենթակա պետական
սեփականություն հանդիսացող գույքն
առանց գնային առաջարկի վաճառքի
կազմակերպման գործընթացի
ուսումնասիրում և կանոնակարգում
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1) ուսումնասիրել օտարման ենթակա պետական
սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց
նախապես հայտարարաված վաճառքի մեկնարկային գնի ՀՀ-ում աճուրդային եղանակի
կիրառման հնարավորությունը
2) ելնելով պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի
կազմակերպման ուսումնասիրության արդյունքներից ՀՀ կառավարություն ներկայացնել
համապատասխան առաջարկներ:
3) պետական սեփականություն հանդիսացող
գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի
կազմակերպման առաջարկությունների հիման
վրա իրավական ակտի մշակել և ՀՀ կառավարություն ներկայացնել

4
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
սեպտեմբերի 3-րդ ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին
կետի 2-րդ ենթակետ:
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
2018 թվականի
մայիսի
3-րդ տասնօրյակ

2018 թվականի
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 4-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ,
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2
70. Պետական գույքի կառավարման բնագավառում կառավարման
ավելի արդյունավետ ձևերի և
մեթոդների կիրառում

3
1) պետական գույքի վաճառքի խթանման նպատակով պետական գույքի վաճառքի գնի տարաժամկետ վճարման ձևաչափի ներդմամբ՝ մասնավոր հատվածին տարաժամկետման պայմանով
տնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած
պետական գույքի փոխանցման մասին առաջարկությունների ներկայացում

4
2018 թվականի
յուրաքանչյուր
եռամսյակի
ավարտին

2) հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցու2018 թվականի
թյամբ առևտրային կազմակերպություններում ՀՀ 1-ին կիսամյակի
սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսեավարտին և
րով հավաստված իրավունքները հավատարմա- դեկտեմբերի 3-րդ
գրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ
տասնօրյակ
առաջարկությունների ներկայացում,
3) իրենց գործունեությամբ շահույթ չապահովող
100 տոկոս պետական սեփականությամբ առևտրային կազմակերպություններն ոչ առևտրային կազմակերպություն¬ների վերակազմակերպլու
մասին առաջարկությունների ներկայացում,
4) պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների գործադիր տնօրենների, կառավարիչների, պետության լիազոր
ներկայացուցիչների աշխատանքի խրախուսման
նոր ձևեր ու մեխանիզմների վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացում:
71. Հանրությանը մատուցված ծառայությունների որակի բարձրացման
նպատակով պետական գույքի կառավարման մի շարք լիազորությունների
պատվիրակման հնարավորության
ուսումնասիրություն և արդյունքները
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1) հանրությանը մատուցված ծառայությունների
որակի բարձրացման նպատակով ՀՀ մարզերում պետական գույքի կառավարման մի շարք
լիազորությունների պատվիրակման հնարավորության ուսումնասիրությունների իրակնացում,

3. 2018 թվականի
1-ին կիսամյակի
ավարտին և
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին
բաժնի 1.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին
ենթակետ:
2. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի
1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ:
3. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6. գլխի 3-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ:

4. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի
1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 3-րդ կետի
4-րդ ենթակետ:
2. 2018 թվականի ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
2-րդ կիսամյակի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հասավարտին
տատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին
բաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին կետի 4-րդ
ենթակետ:

4. 2018 թվականի
1-ին կիսամյակի
ավարտին և
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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1

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2
մարզի օրինակով պիլոտային իրագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացում
72. Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի միասնական կառավարման համակարգի ներդնում` ՀՀ
բնապահպանության նախարարության գործառույթների ամբողջականացմամբ

3
2) ուսումնասիրությունների արդյունքների
հիման վրա պիլոտային իրագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացում:

1) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի
միասնական կառավարման համակարգի ներդրման
հայեցակարգի մշակում և ՀՀ կառավարության
քնարկմանը ներկայացում
2) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի
ինստիտուցիոնալ միասնական համակարգի
ձևավորում
73. Մետաղական օգտակար հանա1) ՀՀ Լոռու և Արագածոտնի մարզերի մետաղածոների արդյունահանման արդյունքում կան օգտակար հանածոների արդյունահանման
գոյացած ընդերքօգտագործման
արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման
թափոնների լքված/տիրազուրկ
թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական
արտադրական լցակույտերի և
լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ
փակված օբյեկտների վերաբերյալ
տեղեկատվական բազայի ստեղծում
տեղեկատվական բազայի ստեղծում 2) ՀՀ Արարատի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի
մարզերի մետաղական օգտակար հանածոների
արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ
արտադրական լցակույտերի և փակված
օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական
բազայի ստեղծում
3) ՀՀ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման
թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական
լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում
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4

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման hավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ բաժնի 536-րդ կետի 5-րդ
ենթակետ «ա» պարբերություն
ՀՀ նախագահի 2017 թվականի
հուլիսի 15-ի N ՆԿ-100-Ա կարգադրության հավելված, III գլուխ 2-րդ մաս
16-րդ կետ, V գլուխ 19-րդ մաս 8-10-րդ
կետ

31

1

2

74. Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման
աշխատանքների իրականացում
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3
4) շրջակա միջավայրի աղտոտվածության
կանխման/նվազեցման միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակում

4
դեկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջեի հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ. դրամ
գումարով Սևանա լճում և նրա ջրահավաք
ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների
հաշվառման շրջանակներում նախատեսվում է
իրականացնել՝
1) ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից ներկայացված մեթոդներով
հաշվառման աշխատանքների կատարման
նպատակով մրցույթի հայտարարում
2) պայմանագրի կնքում, հետազոտությունների
իրականացման համար նախապատրաստական
աշխատանք-ների իրականացում
3) բուն հետազոտական աշխատանքների
իրականացում`
- սիգի, կարասի արդյունագործական
պաշարների, գիրացող և ձվադրող վտառի,
գծային ու քաշային աճի և խեցգետնի
սննդառության, արդյունագործական պաշարների, սեզոնային բաշխվածության` ըստ խորության ու տարածքի որոշում ու գիտականորեն
հիմնավորված որսաչափի գնահատում,
- էնդեմիկ ձկնատեսակների (գեղարքունիի, ամառային իշխանի, կողակի) վտառի, ձվադրավայրերի
վիճակի գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի, կենսաբանական վիճակի,
ձվադրմանը խոչընդոտող պայմանների որոշում

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 4-րդ կետի, 1-ին ենթակետ
«Գնումների մասին» Հայաստանի
Հանրա-պետության օրենքի 4-րդ հոդի
4-րդ մասի 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Ν 1755-Ն որոշման հ 1-ին և
2-րդ կետեր

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման
N 1 հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրության 36-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման 1.1-ին
ենթակետ
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3
4) հետազոտական աշխատանքների ամփոփում
և հաշվետվության տրամադրում, որի հիման
վրա կորոշվեն բնական պաշարների օգտագործման
(որսի) ժամկետներն ու չափաքանակները և
կմշակվեն միջոցառումներ՝ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման և
պահպանման համար
75. Կենսաբազմազանության և
1) կենսաբազմազանության բիզնես ներուժի
էկոտուրիզմի առկա պոտենցիալի
անձնագրավորման մեթոդոլոգիայի մշակման
արդյունավետ օգտագործման նպա- համար տվյալների հավաքագրում
տակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենսաբազմազա- 2) մեթոդոլոգիայի մշակում
նության բիզնես ներուժի գնահատման և անձնագրավորման հենքի
3) մեթոդոլոգիայի ընդունում, որի առկայություն
ստեղծում
միջոցով հնարավոր կլինի սկսել անձնագրավորման ու կենսաբազմազանության բիզնես
ներուժի գնահատման աշխատանքները և
կնպաստի կենսաբազմազանության ու էկոտուրիզմի առկա պոտենցիալի արդյունավետ
օգտագործման եղանակների մշակմանը
76. «Ջերմուկ» ազգային պարկի
հիմնման իրավական հենքի ստեղծում

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման
իրավական հենքի ստեղծման նպատակով
ելակետային տվյալների հավաքագրում

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

2) հարակից համայնքների հետ
համագործակցություն

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

3) ազգային պարկի տարածքի ճշգրտում,
սահմանների նկարագրում, քարտեզագրում և
հատակագծի կազմում,
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4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 7-րդ կետի, 4-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետ
2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին
ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի
միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագիր
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77. Բնապահպանության բնագավառում լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ապահովում

3
4) «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծման
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման
նախագծի մշակում
1) լիցենզիաների, թույլտվությունների տրամադրումը կարգավորող իրավական ակտերի
ուսումնասիրում՝ էլեկտրոնային տրամադրման
համակարգի ներդրման հնարավորությունները
որոշելու նպատակով:
2) լիցենզիաների և թույլտվությունների
էլեկտրոնային տրամադրման ապահովման
համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
3) լիցենզիաներ, թույլտվություններ ստանալու
համար լիազոր մարմին դիմումները, հայտերը,
պահանջվող այլ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու և լիցենզիաներն ու թույլտվություններն
էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրամադրելու
հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններ
կատարելու վերաբերյալ համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստում:
Իրավական ակտերի նախագծերի համաձայնեցում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը
ներկայացում:
4) լիցենզիաների, թույլտվությունների
տրամադրման էլեկտրոնային համակարգի
ներդրում՝ ֆինանսական միջոցների
առկայության պարագայում
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4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
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78. Ջրային ռեսուրսների պետական
կադաստրի տեղեկատվական
բազայի կատարելագործում և
արդիականացում

79. Հանքարդյունաբերության ոլորտի
զարգացման ռազմավարության
մշակման նպատակով ախտորոշիչ
ուսումնասիրությունների
իրականացում

80. Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների թվով 50
ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական սարքավորումների տեղադրում
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3
1) ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի
տեղեկատավական բազայի թարմացման տեխնիկական առաջադրանքի վերանայում
2) ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի
տեղեկատվական բազայի համապատասխանեցում
ՀՀ կառավարության 2017 թ. փետրվարի 2-ի N 68-Ն
որոշմամբ սահմանված պահանջներին
3) ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի
աղյուսակային և տարածական բաղադրիչների
միջև կապերի ստեղծում
4) ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ձևավորում
Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության
վրա ազդեցության գնահատում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացմանն ուղղված
ներդրումների հետ կապված ռիսկերի վերհանում և
տեխնիկական կարողությունների գնահատում

1) առցանց հոսքաչափական թվով 20 սարքավորումների ձեռք բերում
2) ընտրված ձկնաբուծական տնտեսությունների
20 ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական
սարքավորումների տեղադրում
3) 30 ձկնաբուծական տնտեսությունների ընտրություն և Առցանց հոսքաչափական սարքավորումների ձեռք բերում

4
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ,
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, հոդված
19.2-րդ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 68-Ն որոշումը

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ նախագահի 2017 թվականի
հուլիսի 15-ի ՆԿ-100-Ա կարգադրության հավելված, V գլուխ 19-րդ մաս
5-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
օգոստոսի 24-ի նիստի N 36 արձանագրության 21-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման գլուխ
II, մաս 2-րդ և գլուխ VI, մաս 38-րդ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն»
մասի, 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
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81. «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն
ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի կարողությունների զարգացում միջազգային պահանջներին
համապատասխան

82. Բնապահպանական միասնական պետական մոնիթորինգի
համակարգի նախադրյալների
ստեղծում
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3
4) ընտրված ձկնաբուծական տնտեսությունների
30 ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական
սարքավորումների տեղադրում

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական
լաբորատորիայի նոր տարածքի տրամադրում և
վերանորոգման աշխատանքների նախագծում:
2) «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական
լաբորատորիայի նոր տարածքի վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում:

մարտի
3-րդ տասնօրյակ

3) «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի նոր տարածքի տեղափոխում, վերազինում և կադրերի վերապատրաստում:

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) շրջակա միջավայրի պետական միասնական
մոնիթորինգ իրականացնող ենթահամակարգերի,
դրանց գործունեության կարգի, միասնական
մոնիթորինգի համակարգի ենթահամակարգերում
միմյանց հետ փոխկապակցվածության մեխանիզմների, դիտարկման ցանցերի և տեղեկատվական ռեսուրսների ստեղծման և պահպանման
կարգի ուսումնասիրություն, խնդիրների
վերհանում և վերլուծություն
2) «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման» հայեցակարգի ընդունումից
հետո հայեցակարգի կատարումն ապահովող
ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի
նախագծի մշակում

հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 6-րդ
ենթակետ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 6-րդ
ենթակետ
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1

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

2
83. Բնապահպանական հարկերի
և բնօգտագործման վճարների,
ինչպես նաև բնապահպանության
ոլորտում պատասխանատվության
և վնասի փոխհատուցման համակարգերի կատարելագործում

3
1) բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների համակարգի կատարելագործմանն
(այդ թվում՝ նպատակային օգտագործում,
դրույքաչափերի վերանայում) ուղղված
ուսումնասիրությունների և վերլուծությական
աշխատանքների իրականացում

2) բնական ռեսուրսների տնտեսական (արժեքային)
գնահատման մեթոդների և սկզբունքների կիրառմանն ուղղված ուսումնասիրությունների իրականացում, խնդիրների վերհանում և վերլուծություն
3) բնապահպանության ոլորտում պատասխանատվության և վնասի փոխհատուցման գործող
համակարգերի վերանայում
84. ՀՀ կողմից վավերացված միջազ- «Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի և ՀՀ կառավարուգային պայմանգրերով և կոնվենցիա- թյան միջև Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի արտոներով նախատեսված տեխնիկական նությունների և անձեռնմխելիությունների մասին»
և ֆինանսական օժանդակության
համաձայնագրի ստորագրում
մեխանիզմների կիրառում
85. Միջազգային բնապահպանական 1) «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին»
պայմանագրերի արձանագրությունՄոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոների վավերացման գործընթացի
խության փաստաթղթի քննարկում ՀՀ Սահմաիրականացում
նադրական դատարանում
2) «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին»
Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխության վավերացում ՀՀ ԱԺ կողմից
86. Վարչատարածքային բարեփո- 1) խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ քննարխումների շարունակականության
կումներ՝ խոշորացվող համայնքների տեղական
ապահովում
ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ
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4
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 4-րդ
ենթակետ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 9-րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 5-րդ
ենթակետ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
մայիսի
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
3-րդ տասնօրյակ հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 2-րդ կետի, 1-ին
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2) խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապաապրիլի 3-րդ
ենթակետի, «ա» պարբերություն
հովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում
տասնօրյակ
3) պարբերական այցելություններ 2016-2017 թվա- դեկտեմբերի 3-րդ
կանների խոշորացված համայնքներ՝ առկա խնդիրտասնօրյակ
ների լուծման և զարգացմանն ուղղված ծրագրային
(շարունակական)
գաղափարների առնչությամբ մեթոդական և
մասնագիտական աջակցության տրամադրում
4) խոշորացման գործընթացի իրականացում` խոշոխոշորացված
րացված համայնքների տեղական ինքնակառավարհամայնքների
ման մարմիններին ընթացակարգային աշխատանքտեղական
ների իրականացման ձեռնարկի տրամադրում,
ինքնակառավարմա
ձեռնարկով նախատեսված միջոցառումների
ն մարմինների
իրականացման հարցերի առնչությամբ՝
ընտրություններից
մեթոդական աջակցության տրամադրում
մեկ ամիս առաջ:
87. Տեղական ինքնակառավարման 1) 3000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքՀՀ կառավարության 2017թվականի
ոլորտում տեղեկատվական համաներում կանոնավոր գործող և օրենսդրությամբ
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելդեկտեմբերի 1-ին
կարգերի ներդրում և դրանց գործառ- պահանջվող տեղեկատվություն պարունակող
վածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածտասնօրյակ
նական հնարավորությունների
համացանցային պաշտոնական կայքերի
քային կառավարում և տեղական
շահագործման ապահովում
ընդլայնում
ինքնակառավարում» ենթաբաժնի,
2-րդ կետի, 1-ին ենթակետի, «դ»
2) 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքպարբերություն
ներում ավագանու նիստերը կամ հանրային նշադեկտեմբերի 1-ին
նակության այլ միջոցառումներն համացանցում
տասնօրյակ
առցանց հեռարձակելու հնարավորության ապահովում
3) համայնքապետարաններում շահագործվող
դեկտեմբերի 1-ին
համայնքային կառավարման տեղեկատվական
տասնօրյակ
համակարգերում (ՀԿՏՀ) էլեկտրոնային վճարումների բաղադրիչի մշակում և ներդրում
4) խոշորացված համայնքներում համայնքային
դեկտեմբերի 1-ին
կառավարման տեղեկատվական միասնական
տասնօրյակ
համակարգերի ներդրում
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88. Խոշորացված համայնքներում
ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրում

89. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի
(ՀՀԱՀ) փաստաթղթերի կոդավորված (շտրիխ կոդ) հաշվառման
համակարգի ներդրում
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3
1) 18 խոշորացված համայնքներում ծրագրային
բյուջետավորման ներդրման նպատակով
մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման
ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրում
2) 18 խոշորացված համայնքներում ծրագրային
բյուջետավորման ներդրման նպատակով
մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման և
վերջիններիս հիման վրա բյուջեների կազմման
գործընթացում աջակցության ցուցաբերում
3) 34 խոշորացված համայնքներում ծրագրային
բյուջետավորման ներդրման նպատակով
ուսուցման կազմակերպում
4) 34 խոշորացված համայնքներում ծրագրային
բյուջետավորման ներդրման նպատակով
մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման
ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրում
1) ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի տեխնիկական բնութագրի
կազմում և համակարգչային ծրագրի մշակում:
«ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման տեղեկատվական շտեմարանում տվյալների
ընդգրկման և շտեմարանի վարման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի ազգային արխիվի
տնօրենի իրավական ակտի (հրահանգի) ընդունում:
2) անհրաժեշտ սարքավորումների գնման կազմակերպում: Հայաստանի ազգային արխիվի
աշխատակիցների մասնագիտական ուսուցում:
3) ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի սարքավորումների
տեղադրում, ներքին ցանցի ստեղծում, համակարգի գործարկում:

4
հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 2-րդ
կետի, 2-րդ ենթակետի, «ա» պարբերություն

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
հոկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի գլուխ 1-ին, կետ 1.1-ին, պետական
կառավարման արդիականացում, 3-րդ
պարբերություն
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90. ՀՀ մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարություններից բխող գործողությունների
մոնիթորինգ և արդյունքների
գնահատում

3
1) մարզպետարանների հետ համատեղ ՀՀ մարզային 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների հիման վրա արդյունքային ցուցանիշների մշակում և դրանց հիման վրա մոնիթորինգի պլանների կառուցում
2) մոնիթորոնգի (այդ թվում՝ ընտրանքային)
իրականացում և մարզպետարանների կողմից
ներկայացված հաշվետվությունների ամփոփում
3) ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված մոնիտորինգային հաշվետվությունների
ամփոփման արդյունքների ներկայացում ՀՀ
կառավարություն

4
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ
2-րդ եռամսյակից
սկսած՝ եռամսյակային պարբերականությամբ
2-րդ եռամսյակից
սկսած՝ եռամսյակային պարբերականությամբ

1) մարզպետարանների կառուցվածքների
փետրվարի 3-րդ
վերլուծություն՝ մարզպետարաններին վերատասնօրյակ
պահված գործառույթների համադրմամբ
2) վերլուծության արդյունքների ամփոփմամբ
մարզպետարանների նոր կառուցվածքների վերամարտի 3-րդ
բերյալ առաջարկությունների ձևավորում և շահատասնօրյակ
գրգիռ մարմինների հետ քննարկում
3) մարզպետարանների նոր կառուցվածքների
հունիսի 1-ին
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
տասնօրյակ
ՀՀ կառավարություն
4) Տարածքային կառավարման հայեցակարգով
հոկտեմբերի 1-ին
նախատեսված մարզային նոր կառույցների (մարտասնօրյակ
զային խորհուրդներ, հիմնադրամներ) ձևավորում
1) Համայնքների տնտեսական և սոցիալական
դեկտեմբերի 1-ին
92. Համայնքային տնտեսության աճի
վրա էական ազդեցություն ունեցող զարգացմանն ուղղված ծրագրերի համակարգում
տասնօրյակ
ներդրումային և գործարար ծրագրե- 2) ներդրումային և գործարար ծրագրերի ֆինանդեկտեմբերի 1-ին
րին աջակցություն
սավորման նպատակով վարկային տոկոսների
տասնօրյակ
սուբսիդավորման գործընթացի համակարգում
91. Տարածքային կառավարման
համակարգում իրականացվող
բարեփոխումների ընթացքի
ապահովում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 1-ին կետի,
1-ին ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի 1-ին
կետի, 2-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 3-րդ
կետի, 3-րդ և 4-րդ ենթակետեր
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93. Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
համակարգի արդիականացում

3
1) ՀՀ մարզերում և համայնքներում աղբահանության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների
ձեռնարկում, այդ թվում անհրաժեշտ նորմերի
մշակում
2) աղբավայրերի շահագործման և փակման
ենթակա աղբավայրերի կոնսերվացման աշխատանքների համակարգում

4
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի,
3-րդ ենթակետ

2) համակցված տարածական պլանավորման
փաստաթղթերի նախագծերի մշակում

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
դեկտեմբերի 8-ի նիստի 49-րդ կետով
և 2017 թվականի մարտի 30-ի նիստի
13-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշումներ
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի
մարտի
3-րդ տասնօրյակ 14.4-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության
2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն
որոշում
հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
հաստատման գործընթացի համակարգում

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր քաղաքաշինության պետական
կոմիտե

94. ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Արարատի
մարզերի միկրոռեգիոնալ
մակարդակի համակցված
տարածական պլանավորման
փաստաթղթերի ապահովում

1) գնման գործընթացի կազմակերպում

Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցա95. Կառուցապատման ներդրումային պատման ներդրումային ծրագրերի իրականացծրագրերի մշակում
ման գործընթացի համակարգում և աջակցության
տրամադրում, այդ թվում` քաղաքաշինական
գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում կառուցապատման նեդրումային փաթեթների ստեղծում` քաղաքաշինական
բարենպաստ միջավայրի ստեղծման և զարգացման
համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմամբ.
1) Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի (ներկայիս
Ֆիրդուսի շուկայի տարածք) կառուցապատման
ներդրումային ծրագիր

275.1k.voroshum.doc

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3 -րդ գլուխ, 3.8. Քաղաքաշինություն բաժին, 1 -ին կետի 1-ին
ենթակետի «բ» պարբերության
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8 Քաղաքաշինություն բաժին, 2-րդ կետ
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2) Հին Երևան կառուցապատման ներդրումային
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
ծրագիր
3) կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր՝
քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարնոյեմբերի
գավորման օբյեկտների և առանձին համայնքների
3-րդ տասնօրյակ
տարածքներում (Սևանի թերակղզի, Ջերմուկ,
Գյումրի, Դիլիջան, Գորիս, Ծաղկաձոր, Գառնի և
այլն)
96. Քաղաքաշինության բնագա2018 թվականին նախատեսված առաջնահերթ
վառի նորմատիվ փաստաթղթերի
նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում,
(շինարարական նորմեր, կանոնմշակում (տեղայնացում)
ների հավաքածուներ, ստանդարտ1) ավարտել թվով երեք նորմատիվ փաստանոյեմբերի 3-րդ
ներ, կարգեր, կանոններ) մշակում,
թղթերի («Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիա- տասնօրյակ,
վերանայում, տեղայնացում
ներ», «Պողպատե կոնստրուկցիաներ», «Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակումը (տեղայնացում)
ավարտը՝ 2019
2) մեկ նորմատիվ փաստաթղթի
թվական, ըստ
(«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և
գնման
կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմեր)
ժամանակացույցի
մշակում (տեղայնացում)
3) մշակված թվով չորս նորմատիվ փաստաթղթերի սահմանաված կարգով հաստատում և
պետական գրանցում

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 4-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
փետրվարի 23- ի նիստի N 8 արձանագրության 36- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելված
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
մայիսի 6- ի նիստի N 17 արձանագրության 26- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
օգոստոսի 13- ի նիստի N 38 արձանագրության 17- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման 2- րդ կետ
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97. Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման և ազգային անվտանգության ապահովման
նպատակով շենքերի և շինությունների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում,
ինչպես նաև դրանց սեյսմակայունության և հուսալիության բարձրացում

3
1) Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվատեխնիկական դաշտի բարելավում, արդիականացում,
շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման
մեթոդաբանության մշակում
ա. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի
երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի 1:500000
մասշտաբի հավանականային գնահատմամբ
նոր քարտեզին համապատասխան սեյսմակայուն
շինարարության նորմերի վերանայում

բ. տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման
մեթոդաբանության մշակում

2) «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների
անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
98. Նախագծային և շինարարական
աշխատանքների որակի բարձրացման նպատակով աջակցություն նոր
տեխնոլոգիաների մշակման ու
ներդրման գործընթացներին
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1) նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից
ներկայացված առաջարկությունների քննարկում
և ներդրման նպատակով սահմանված կարգով
գործընթացի իրականացում

4

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության
ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի
«ա» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
սեպտեմբերի 14- ի նիստի N 39 արձանագրության 24- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման 2- րդ հավելվածի 1.2-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն և ՀՀ
կառավարության 2017 թվականի
սեպտեմբերի 14- ի նիստի N 39 արձանագրության 24- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման 2- րդ հավելվածի 1.3-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության
ոլորտի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե

2
99. Շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման
սկզբունքների արդիականացում
100. Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքների երկրատեղեկատվական
համակարգի քարտեզագրական
հիմքի ստեղծում
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1) քաղաքաշինության ոլորտում պետական և
համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող
շինարարական աշխատանքների գնագոյացման
արդիականացում
Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
ստեղծման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան
ստեղծելու և ներդնելու նպատակով 2018 թվականի
ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝
Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
ստեղծման աշխատանքները ժամանակակից
տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան ստեղծելու և ներդնելու նպատակով 2018 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝
1) Սևան-615.8, Ջերմուկ-500 հա, Կապան – 1500 հա,
Գորիս – 800 հա 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի գրասենյակային և դաշտային
վերծանում - 3415.8 հա
2) Սևան, Ջերմուկ, Կապան և Գորիս քաղաքների
3415.8 հա 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի ստեղծում
Քաղաքների բազային ԵՏՀ քարտեզագրական
հիմքի ստեղծման աշխատանքները՝
3) Ստորգետնյա 6210.5 հա մայրուղային հաղորդակցուղիների տեղազննում հանութագրում,
ելքերի և դիտահորերի տարրերի չափագրում՝
Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան-1776 հա, Ջերմուկ500 հա, Կապան – 1500 հա, Գորիս – 800 հա

4
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքի 10.1-ին հոդված, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20- ի
N 156- Ն որոշման 1- ին կետ
«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության
մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված և
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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2

101. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ
ԷՍ-84) (ArmREF02) ազգային
գեոդեզիական կորդինատային
համակարգում քվազիգեոիդի
մոդելի ստեղծում
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4) ստորգետնյա 6210.5 հա հաղորդակցուղիների
նիշերի որոշում, հատակագծերի կազմում կառուցապատված տարածքներում և համաձայնեցում
5) անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում՝ Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան1160.2 հա - 30741.7 հաxշերտ
6) անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում՝ Կապան-1500հա, Ջերմուկ500 հա, Գորիս-800 հա, Սևան-615.8 հա 54652.8 հաxշերտ
7) բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում
տվյալների բազա՝ Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան1160.2 հա – 195629 տարր
8) բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում
տվյալների բազա՝ Կապան-1500 հա, Ջերմուկ-500
հա, Գորիս-800 հա, Սևան-615.8 հա – 341580 տարր:

4
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյա
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2018 թվականի ծրագրի աշխատանքներն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է
կատարել հետևյալ միջոցառումները՝
1) GPS 249 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում
2) II դասի 180.23 գծ.կմ նիվելիրացում,
նյութերի մշակում և հավասարակշռում
3) Քվազիգեոիդի ստեղծման համար տվյալների
հավաքագրում, բազայի ստեղծում, հաշվարկների կատարում, վերլուծություն, տրանսֆորմացիոն պարամետրերի որոշում – 1297 կետ:

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

2
3
102. Հայաստանի ՀանրապետություԾրագրի նպատակը Հայաստանի Հանրապետունում հողամասերի և դրանց բարելաթյունում հողամասերի և դրանց բարելավումների
վումների միասնական տարածագնա- միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորհատման նոր գոտևորման սահմա- ման սահմանումն է և բազային արժեքների որոշումը:
նում և բազային արժեքների որոշում
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է
իրականացնել.
1. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր
համայնքներում անշարժ գույքի շուկայական
գնահատություններ,
2. անշարժ գույքի շուկայական գնահատությունների տվյալների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
կողմից վերջին 5 տարիների փաստացի գործարքների պայմանագրային գների, ինչպես նաև
անշարժ գույքի առաջարկի շուկայի տվյալների
վերլուծություններ,
3. պայմանագրային և գնահատված գների անցկացում (մուտքագրում) քարտեզների վրա, գնային
գոտիների առանձնացում, գոտուց գոտի անցման
գործակիցների, առանձնացված գնային գոտիների նկարագրում, բազային արժեքների որոշում:
103. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգա- 1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահաբլոկի շահագործման նախագծային գործման նախագծային ժամկետի երկարացման
ժամկետի երկարացման լիցենզավորում լիցենզավորում՝ ԱԷԿ-ի անվտանգությունը և
հուսալիությունը հիմնավորող փաստաթղթերի
քննարկում, վերլուծություն, շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավո-րության գնահատում, քննարկման արդյունքների
հիման վրա հավանություն տալը/մերժելը կամ
լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման
պահանջ ներկայացնելը:
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 20172022 թվականների ծրագրի 1.7-րդ
բաժնի 3-րդ մասի 1-ին կետ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Լիցենզավորումն
իրականացվում է
համաձայն «Լիցենզավորման պլանով»
(«Հայկական ԱԷԿ»
ՓԲԸ կողմից ներկայացված եւ ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր առընթեր
միջուկային
անվտանգության

- 2017 թվական հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշում, «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ»
բաժին, կետ 3-րդ, «Միջուկային
անվտանգություն» բաժին, 2-րդ
կետ, 1-ին և 2-րդ ենթակետեր
- ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
ապրիլի 19-ի N 461-Ն որոշում
- ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն որոշում
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104. Ճառագայթային չափումների
ռեֆերենսային ռադիոքիմիական
լաբորատորիայի ստեղծում

3

Շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) և վերահսկողության
իրականացման համար ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծում, ապահովելու ՀՀ բնակչության պաշտպանությունը իոնացնող ճառագայթման հնարավոր
վնասակար ազդեցությունից։
1) Անձնակազմի պատրաստում, վերապատրաստում ԵՄ-ի, Ատմային էներգիայի միջազգային
գործակալության (ԱԷՄԳ), ԱՄՆ տեխնիկական
համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում.

2) Լաբորատոր ժամանակակից, սերտիֆիկացված
սարքերի, սարքավորումների, մեթոդաբանությունների, նմուշառման միջոցների, անհատական
պաշտպանության միջոցների ձեռք բերում ԵՄ-ի,
ԱԷՄԳ, ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում
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կարգավորման
պետական կոմիտեի
կողմից 14.07.2015 թ.
համաձայնեցված)
սահմանված ժամկետների և ըստ
շահագործող կազմակերպության
(«Հայկական ԱԷԿ»
ՓԲԸ) կողմից փաստաղթերի փաստացի ներկայացման

Սկիզբը՝ 2018
թվականի 4-րդ
եռամսյակ և
շարունակական,
համաձայն
համագործակցության ծրագրերի
2018 թվականի
ընթացքում եւ
շարունակական,
համաձայն
համագործակցության ծրագրերի

5
- ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
մարտի 27-ի N 12 նիստի 11-րդ կետով
հավանության արժանացած արձանագրային որոշում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշում,
«Միջուկային անվտանգություն»
բաժին, 4-րդ կետ, 1-ին ենթակետ
- «Խաղաղ նպատակներով ատոմային
էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդված, «իբ» կետ
- ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 18-ի N 53 նիստի 27-րդ
կետով հավանության արժանացած
արձանագրային որոշում, հավելված, բաժին IV
- ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
մայիսի 23-ի N 20 նիստի 1-ին կետով
հավանության արժանացած արձանագրային որոշում, հավելված 2
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3) Գրասենյակային գույքի՝ (կահույք, համակար- 2018 թվականի 4-րդ
գիչներ, համակարգչային ցանց, տպիչներ և այլ
եռամսյակ և
անհրաժեշտ գույք և սարքեր), ինչպես նաև օժանշարունակական,
դակ սարքերի ձեռքբերում (դիզել գեներատեոր
համաձայն
և այլ) ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ ԱՄՆ-ի տեխնիկական համահամագործակգործակցության ծրագրերի շրջանակներում:
ցության ծրագրերի
ՀՀ էներգետիկ ենթա- 105. Ջրամբարաշինության (Կապսի, 1) Կապսի ջրամբարի՝ «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ
հունիսի
կառուցվածքների և
3-րդ տասնօրյակ
Վեդու և Սելավ-Մաստարա ջրամբար- Փուլ 1» ընդհանուր 25 մլն մ3 ծավալով պատվարի
բնական պաշարների ներ) ծրագրերի նախապատրաստում կառուցման համար մանրամասն նախագծման
նախարարության
և իրականացում
(երկրաբանական, գեոդեզիական, սեյսմիկական և
ջրային տնտեսության
գեոֆիզիակական հետազոտություններ) աշխապետական կոմիտե
տանքների ավարտ
դեկտեմբերի
2) Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ
կառուցվածքների աշխատանքների իրականացում
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)
3) Վեդու ջրամբարի և նոր տեխնոլոգիաների
դեկտեմբերի
տեղադրման մանրամասն նախագծային
3-րդ տասնօրյակ
աշխատանքների ավարտ
4) Սելավ-Մաստարա ջրամբարի տեխնիկատնտեսեպտեմբերի
սական հիմնավորման ուսումնասիրության և
3-րդ տասնօրյակ
նախնական նախագծի պատրաստման աշխատանքների ավարտ:
1) Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսա106. Ոռոգման համակարգերի
դեկտեմբերի
վորմամբ «Ոռոգման համակարգերի արդիակավերականգնման, վերակառուցման,
3-րդ տասնօրյակ
նացում» ծրագրի շրջանակներում մեխանիկաարդիականացման ծրագրերի
կան ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխաիրականացման ապահովում
րինման, մայր և միջտնտեսային ջրանցքների
վերականգնման, ներտնտեսային ցանցի վերականգնման, շինարարության նպատակներով
նախագծային աշխատանքների ավարտ: ԵԶԲ-ի
աջակցությամբ իրականացվող (50 մլն ԱՄՆ դոլար)
ոռոգման համակարգերի արդիականացման վար-
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5

ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին»
ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի,
3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային
տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի,
2-րդ ենթակետ

ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին»
ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ
բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 1-ին
ենթակետ
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1

2

107. Հիդրոտեխնիկական կառույցների տեխնիկական, ֆինանսական
և ֆիզիկական վիճակի գնահատման,
ջրի հաշվառման հստակեցման,
ջրակորուստների բացահայտման և
էլեկտրաէներգիայի ծախսի կրճատման ուղղությամբ վերահսկելիության
բարձրացում
108. Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների
մելիորատիվ վիճակի բարելավման
աշխատանքների իրականացում:
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3
կային ծրագիր շրջանակներում, մեկնարկել է
Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում
մեխանիկական ոռոգման 8 ինքնահոս համակարգերի մայր և միջտնտեսային ջրանցքների վերականգնման աշխատանքների նախագծման մրցութային գործընթացը: 2018 թվականին նախատեսվում է ավարտել նախագծային աշխատանքները:
2) «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում»
ծրագրով նախատեսված շինարարության սկիզբ:
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման
համակարգերի արդիականացման ծրագիր շրջանակներում, ներկայումս իրականացվում է Գառնի
ջրանցքի մայր ջրանցքի և Գառնի-Գեղարդ ՋՕԸ-ի
տարածքում գտնվող Գառնի, Հացավան համայնքների մրցութային գործընթացը: 2018 թվականին
նախատեսվում է այդ աշխատանքների շինարարության սկիզբ:
1) Մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակի գնահատում՝ վերազինելով (փոխարինելով) կառավարման արդի
համակարգերը,
2) ոռոգման համակարգերը՝ SCADA ծրագրով
հագեցած ջրաչափական դիտակետերով
կահավորում
1) Կ ոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում
և շահագործում
2) Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի
որոշման աշխատանքների իրականացում

4

5

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ
բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 7-րդ
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ
բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 5-րդ
ենթակետ
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1

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

2
3
109. Խմելու ջրի ոլորտում բարեՀՀ Վայոց ձորի, ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Գեղարքունիքի
փոխումների շարունակականության մարզերում խմելու ջրի ռեսուրսների անհաապահովում
մաչափ բաշխվածության և հասանելիության
խնդիրների լուծման նպատակով 23 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցում:

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

110. Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքների
նախապատրաստում և իրականացում, ինչպես նաև կեղտաջրերի
հեռացման բնագավառի հայեցակարգային մոտեցումների մշակում և
առաջարկությունների ներկայացում

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1) Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի հետագա
զարգացմանն ուղղված հայեցակարգային մոտեցումների մշակում։ Ներկայումս մշակվում է
կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի վերաբերյալ հաշվետվություն, որտեղ պետք է ներառված լինի ներկա իրավիճակը, հետագա անելիքները, ֆինանսավորման աղբյուրները, հնարավորությունները և այլն: Նշված հաշվետվությունը պետք է
քննարկվի, հետագայում որդեգրելով քաղաքականության որևէ ուղղություն և մեթոդաբանություն,
անհրաժեշտ է, որ հաստատվի Կոմիտեի նախագահի հրամանով:
Հետագայում, անհրաժշտության դեպքում, արդեն
2019 թվականին, ՀՀ կառավարություն կներկայացվի հայեցակարգ, կամ ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշում, կամ այլ իրավական
փաստաթուղթ:
2) Սևանի և Մեծամորի կեղտաջրերի մաքրման
կայանների կառուցման նախապատրաստական
աշխատանքների իրականացում
111. ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզի- 1) Պետական մարմինների աշխատակիցների
կական կուլտուրայի և մասսայական միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի
սպորտի տարածում
անցկացում
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5
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 49-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների ծրագրի
3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային
տնտեսություն» մասի, 1-ին կետի,
2-րդ ենթակետի «ե» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման 3-րդ
բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային
տնտեսություն» մաս. 1-ին կետի,
2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին,
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2) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ
դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում
3) «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն
մարզիկ» մրցույթի անցկացում

4
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

1) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական
հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի
մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի
մշակում և հաստատում

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

2) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական
հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի
մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի
մշակում և հաստատում
3) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական
հաստատություն» մրցույթի անցկացում

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

5
պարբերություն «ա», «բ» և «դ»

սեպտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
4) «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի
սեպտեմբերի
անցկացում
3-րդ տասնօրյակ
5) Տարեցների հանրապետական խաղերի
հոկտեմբերի
անցկացում
2-րդ տասնօրյակ
6) ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական
հոկտեմբերի 1-ին
մարզական փառատոնի անցկացում
տասնօրյակ
7) ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի
հոկտեմբերի 3-րդ
անցկացում
տասնօրյակ
8) Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի
նոյեմբերի 3-րդ
երիտասարդության հանրապետական
տասնօրյակ
ռազմամարզական խաղերի անցկացում
9) Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսանոյեմբերի 3-րդ
յական տարածման ազգային ծրագրի փորձնատասնօրյակ
կան փուլի ներդնում (կամավորության սկզբունքով)

112. Ֆիզիկական կուլտուրայի
միջոցով նախադպրոցական
տարիքի երեխաների շրջանում
առողջ ապրելակերպի սերմանում
և տարածում
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հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
«բ» կետ,
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին,
պարբերություն «ա» և «բ»
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113. Սոցիալապես անապահով և
առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաների
շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի
դերի կարևորում և տարածում

114. Մանկապատանեկան սպորտի
զարգացում

3
4) նախադպրոցական հաստատություններում
ֆիզկուլտուրայի, առողջարարական և զանգվածային մարզական աշխատանքների ակտիվացում, նախադպրոցական հիմնարկների ավագ
տարիքի երեխաների համար տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում
1) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության
լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում
2) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության
լավագույն մարզական հաստատություն» 2017
թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում
3) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության
լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի
անցկացում

4
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

4) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով
սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական
խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաներին
հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրաժեշտ քայլերի և նախապայմանների ապահովում,
նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն
1) Մանկապատանեկան մարզադպրոցների
համար միասնական ուսումնական ծրագրերի
մշակում՝ ըստ մարզաձևերի և մարզման փուլերի

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
(շարունակական)

2) «Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչմանկավարժներին և ղեկավար անձնակազմին
ներկայացվող աշխատանքային պահանջների
հստակեցում և վերապատրաստման կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմի մշակում

275.1k.voroshum.doc

փետրվարի 1-ին
տասնօրյակ
փետրվարի 1-ին
տասնօրյակ

5

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
«բ» կետ,
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին,
պարբերություն «ա» և «բ»

մարտ, ապրիլի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 1-ին ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման
տասնօրյակ
հավելվածի կետ 4.6.2-րդ, ենթակետ
1-ին և 3-րդ, կետ 4.6.3-րդ, ենթակետ
նոյեմբերի 3-րդ
2-րդ
տասնօրյակ
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3) «Հանրակրթական, միջին մասնագիտական և
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
մարզադահլիճների գույքով ապահովում» ծրագրի
ներդրման շրջանակներում համապատասխան
գույք տրամադրելու համար հստակ գործիքակազմի ընդունում` բացահայտելու գույքի պահանջ
ունեցող ուսումնական հաստատությունները:

4
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

115. Երիտասարդների շարժունակու- 1) Մարզային (համայնքային և գյուղական) երիտաթյան խթանում, միջազգային երիսարդների հավասար հնարավորությունների
տասարդական համագործակցության ստեղծում տեղական և միջազգային ծրագրերում
զարգացում
ներգրավվելու համար

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

2) Տեղեկատվության տարածման արդյունավետ
միջոցների կիրառում պետություն-ՀԿ սեկտոր
համագործակցությամբ
116. Երիտասարդների քաղաքական,
տնտեսական և մշակութային կյանքին
մասնակցության աստիճանի բարձրացում, նրանց զբաղվածության, սոցիալտնտեսական խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ փաստարկված և
իրատեսական լուծումների առաջարկում

1) երիտասարդների իրավագիտակցության
մակարդակի բարձրացման, երիտասարդական
հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների, ինչպես նաև ծրագրեր գրելու հմտությունների զարգացման ապահովման վերաբերյալ
մոդելի և գործիքակազմի մշակում
2) երիտասարդների շրջանում ստեղծագործական զբաղվածության բարձրացմանն ուղղված
պետական և միջազգային ծրագրերի ուսումնասիրում և արդյունավետ կիրառման առաջարկությունների մշակում
3) երիտասարդների ստեղծագործական ձեռներեցության զարգացման մոդելների ուսումնասիրում
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նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի
Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» N 54 արձանագրային
որոշում
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.6-րդ, ենթակետ 2-րդ,
կետ 4.6.7-րդ, ենթակետ 1-ին և 2-րդ
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1
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

2
117. Հայրենադարձության
գործընթացի խթանում
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3
1) հայրենադարձության միջազգային փորձի
հիմնարար ուսումնասիրում և հայրենադարձության
գործընթացի խթանման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացում սփյուռքի համայնքներին,
հայրենադարձության համար առնվազն 10 թիրախային ուղեցույցերի և գովազդային թերթոնների
մշակում, տարածում սփյուռքի համայնքներում
2) hայրենադարձության խթանման նպատակով
հայրենադարձության լավագույն փորձի ներկայացում ԶԼՄ-ներում, սփյուռքի հայալեզու ԶԼՄ-ների
հետ տեղեկատվական դաշտում համագործակցության և աջակցությանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում հեռակոնֆերանսների, համաժողովի
(լրագրողների համահայկական 9-րդ համաժողով)
կազմակերպում և լրագրողների վերապատրաստման դասընթացների անցկացում
3) ՀՀ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ինչպես նաև
այլ աղբյուրներից ստացված ներդրումային ծրագրերը և Հայաստանում ներդրումային հնարավորությունները, ՀՀ օրենսդրությունը, փոքր ու
միջին բիզնեսին տրված արտոնությունները,
ԵԱՏՄ երկրներ և միջազգային շուկաներ արտահանման առավելությունները սփյուռքի գործարարներին հասանելի դարձնելը տեղեկատվական գործուն միջոցների կիրառմամբ
4) Հայրենադարձության քաղաքականության
մշակման համատեքստում ՀՀ տեղափոխված
սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրմանն
ուղղված փորձի ամփոփում և տարածում սփյուռքի
համայնքներում

4
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի
1-ին կետի 3-րդ և 5-րդ ենթակետեր,
2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ, 3-րդ կետի
1-ին և 3-րդ ենթակետեր

սեպտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման հավելվածի 56-րդ կետի
«ժ» ենթակետ
նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
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118. Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտմանն ուղղված քաղաքականության
շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական
հիշողության փոխանցմանը և
ամրապնդմանն աջակցություն
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3
4
1) «Հայոց ցեղասպանության պատճառով
մարտի 3-րդ
արևմտահայության կրած նյութական վնասները.
տասնօրյակ
լքյալ գույք և հայրենազրկում» խորագրով կլոր
սեղան-քննարկում
2) «Արևմտահայությունը Թուրքիայում և տարամայսիսի 1-ին
ծաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակում.
տասնօրյակ
Արդի մարտահրավերներ, նրանց լուծման
ուղիները» խորագրով գիտաժողով
3) ֆինանսական աջակցություն հետազոտական
հունիսի 2-րդ
տասնօրյակ
աշխատանքների կազմակերպմանը Թուրքիայի
այն նահանգներում, որտեղ բնակվում են (հայ)
բոշաներ՝ նրանց կյանքի, կենցաղի, բանահյուսության, մշակույթի վերաբերյալ նյութերի հավաքման նպատակով
4) հետազոտական աշխատանքներ
հունիս 3-րդ
կատարողներին տեղեկատվական և
տասնօրյակ
ֆինանսական աջակցություն
5) Թուրքիայում առաջադեմ թուրք, քուրդ, ալեվի հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
և համշեն գրողների կողմից հեղինակած՝ հայերի
ջարդն ու կոտորածները նկարագրող հոդվածների
հավաքագրում և ամփոփ ներկայացում հանրությանը՝ տեղեկատվական տարբեր միջոցներով
6) «Առաջին աշխարհամարտի արդյունքները և հոկտեմբերի 3-րդ
հայ ժողովրդի հետագա ճակատագրի վրա դրանց
տասնօրյակ
ազդեցությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողովի կազմակերպում ՀՀ ԳԱԱ-ի հետ համատեղ
(2018 թվականի հոկտեմբերի 30՝ Մուդրոսի զինադադարի ստորագրման 100-րդ տարելիցի օրը)
7) ֆինանսական աջակցություն կրոնափոխ
նոյեմբերի 2-րդ
արևմտահայության կյանքն արտացոլող ֆիլմաշարի
տասնօրյակ
առաջին ֆիլմի՝ «Համշեն» ստեղծմանը

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի
2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետեր

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման հավելվածի 45-րդ, 50-րդ,
118 և 119-րդ կետեր
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8) ֆինանսական աջակցություն «Հայկական
պետու-թյունների և սփյուռքի դեմ ուղղված
հակահայկական քարոզչությունը. վերլուծություն
և լուծման ուղիներ» հետազոտության կազմման
և հրատարակման աշխատանքներին
9) ֆինանսական աջակցություն «Մուստաֆա
Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետության և Հայոց Կիլիկիայի դեմ (1919-1921 թթ.)»
հետազոտության կազմման և հրատարակման
աշխատանքներին
10) Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության
ժխտողականության դեմ տարվող աշխատանքներն ուսումնասիրող, հակազդող կառույցների
աշխատանքներին աջակցություն՝ առնվազն 2
միջոցառումների (սեմինար և համաժողով)
կազմակերպման միջոցով
119. Հայաստան-սփյուռք գործակցու- 1) համագործակցություն Սփյուռքի երիտասարթյան մեջ երի-տասարդական կազմա- դական կազմակերպությունների հետ՝ համակերպությունների դերի ակտիվացում հայկական խաղերին հայ մարզիկների ավելի
լայն շրջանակի ներգրավում
2) կազմակերպչական աջակցություն Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հիմնադրման
(ՀՄԸՄ) 100-ամյակին նվիրված ձեռնարկների
իրականացմանը Հայաստանում
3) «Սփյուռք» ամառային դպրոցի շրջանակներում
երիտասարդ առաջնորդների դասընթացի կազմակերպում
4) համահայկական երիտասարդական հավաքի
կազմակերպում Հայաստանում՝ նվիրված ՀՀ և
Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակներին
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դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

5

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի
2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր

հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձահուլիսի
3-րդ տասնօրյակ նագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային
օգոստոսի 3-րդ որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե»
ենթակետ
տասնօրյակ
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5) սփյուռքի հայկական երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ
նախարարության ծրագրերին («Սփյուռք» ամառային դպրոց, «Հայապահպանության գործում
նշանակալի ավանդի համար» մրցանակաբաշխություն, այլ) մասնակիցների ավելի լայն շրջանակի
ապահովում
6) սփյուռքում ՀՀ և Մայիսյան հերոսամարտերի
100 և Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակներին
նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանը
տեղեկատվական աջակցություն (լուսաբանում
ԶԼՄ-ներով)
7) «Հայապահպանության գործում նշանակալի
ավանդի համար» մրցանակաբաշխության շրջանակներում «Լավագույն երիտասարդական
ծրագիր» անվանակարգում մրցույթի անցկացում
1) հայրենասիրական-ազգագրական, Երևանին՝
120. Սփյուռքում հայապահպանուկապված
2800-ամյակի հետ, նվիրված երգերի
թյան հիմնախնդրի լուծման գործում
փաթեթի տրամադրում համայնքներին
մշակութային գործոնի ավելացում
2) «Սփյուռք» ամառային դպրոցի շրջանակներում
սփյուռքի նախադպրոցական հաստատությունների և
մշակութային կենտրոնների երգ ու պարի առնվազն
40 ուսուցիչների վերապատրաստման դասըն-թացների կազմակերպում
3) Ճարտարապետների համահայկական 4-րդ
համաժողովի կազմակերպում Արցախում
4) «Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան
հերոսամարտերի 100 և Երևանի հիմնադրման
2800-ամյակներին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի շրջանակներում Սփյուռքի
պարախմբերի, երգչախմբերի, անհատ կատարողների ելութների կազմակերպում Հայաստանում և
Արցախում
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դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
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դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
հունիսի 1-ին
տասնօրյակ
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի
2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 6-րդ ենթակետեր
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության
արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 37–րդ կետ, 56-րդ
կետի «դ», «ե» ենթակետեր
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5) սփյուռքում գործող մշակութային հաստա- դեկտեմբերի 3-րդ
տությունների, հայտնի արվեստագետների հոբե- տասնօրյակ
լյաններին նվիրված միջոցառումների կազմակեր- (շարունակական)
պում Հայաստանում

5

6) համայնքներում հայոց լեզվի և գրականու- դեկտեմբերի 3-րդ
թյան առնվազն 40 ուսուցիչների վերապատրաս- տասնօրյակ
տելու նպատակով, մասնագետների գործուղում (շարունակական)
(Նիդեռլանդների Թագավորություն, Իրաքի Հանրապետություն)
121. Առողջապահական
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
համակարգի արդիականացում
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1) ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի բժշկական
կենտրոն» ՓԲԸ-ի, ինչպես նաև վերջինիս մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի հագեցում
բժշկական սարքավորումներով և կահույքով

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

2) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի բժշկական
կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների ավարտ:
Կահույքով և սարքավորումներով հագեցում:

հոկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

3) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական
կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների
ավարտ: Կահույքով և սարքավորումներով
հագեցում:

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

4) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
5) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի նոր բժշկական
կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն
գլխի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

58

1

2
3
1) բնակչության իրազեկման արշավի իրականա122. Ծխելու վնասակարության
վերաբերյալ հանրային իրազեկման ցում` ծխելու վնասակարության, առողջ ապրելակերպի, առողջության ամրապնդման, հիվանդուարշավի կազմակերպում
թյունների կանխարգելման վերաբերյալ (տեղեկատվական և կրթական նյութերի պատրաստում,
վարքագծային ուսուցման իրականացման ընթացքում, խմբային քննարկումների, կլոր սեղանների,
համաժողովների ընթացքում, հեռուստատեսությամբ` հաղորդումներով, ռադիո հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի միջոցով)
2) իրազեկման արշավի իրականացում թիրախ
խմբերի համար (տեղեկատվական և կրթական
նյութերի պատրաստում, վարքագծային ուսուցման
իրականացման ընթացքում, խմբային քննարկումների, կլոր սեղանների, համաժողովների ընթացքում)
3) բուժանձնակազմի գիտելիքների և կարիքների
գնահատում, իրազեկման նյութերի պատրաստում և
իրազեկման արշավի իրականացում
4) օրենսդրության վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերին (որոշում կայացողներ, տնտեսվարող սուբյեկտներ և այլն) օրենսդրության դրույթների կատարման, մեկնաբանման, կիրառման վերաբերյալ իրազեկման արշավի իրականացում
1) առողջության առաջնային պահպանման կազ123. Պետական պատվերի միջոցների հաշվին դեղերի ձեռքբերման և մակերպությունների կողմից հատկացվող դեղերի
փոխատուցման մեխանիզմի ներդրում
փոխհատուցման մեխանիզմների
2) դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքներդրում
ների տեխնիկական բնութագրերի օրինակելի
ձևերի բազայի ստեղծում, շարունակական կատարելագործում և հրապարակում
3) ընթացքի մասին հաշվետվությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
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մարտի 1-ց
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մարտի 1-ից
պարբերաբար

մարտի 1-ից
պարբերաբար
մարտի 1-ից
պարբերաբար

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

հունիսի 2-րդ
տասնօրյակ
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124. Առողջապահական համակարգում դեպքերի անհատական
վարման ինստիտուտի (case
management) ներդրում

3

4
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
հունիսի 2-րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 1-ին
տասնօրյակ
սեպտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

1) բժիշկ-փորձագետների գործունեության ընթացակարգի մշակում և հաստատում
2) բժիշկ-փորձագետների մասնագիտական
բնութագրերի մշակում և հաստատում
125. Բժշկական կենտրոնների
1) բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառակոնցեսիոն կառավարման
վարման հանձնման և/կամ մասնավորեցման
հանձնման և (կամ) մասնավորեցման փուլային ծրագրի մշակում և ներկայացում
աշխատանքների իրականացում
2) բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառադեկտեմբերի 1-ին
վարման հանձնման առնվազն 1 մրցույթի կազմատասնօրյակ
կերպում և իրականացում
126. Բժշկական տուրիզմի ծառա1) նեղ մասնագիտական ծառայությունների
սեպտեմբերի
յություններ մատուցող կազմակեր- բույլեր մատուցող կազմակերպությունների
2-րդ տասնօրյակ
պությունների շտեմարանի ստեղծում համար համապատասխանության չափանիշների
և հասարակությանը իրազեկում
սահմանում
2) պլաստիկ վիրաբուժության, ստոմատոլոգիական, հոկտեմբեր 2-րդ
տասնօրյակ
վերականգնողական և համալիր բժշկական զննման
(check-up) ոլորտներում նեղ մասնագիտական
ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
համավոր հիմունքներով հավաքագրում` ըստ
մշակված ցուցանիշների
3) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նոյեմբերի 2-րդ
նախարարության armenia.travel կայքի համատասնօրյակ
պատասխան դարանում տեղադրման նպատակով տեղեկատվության ձևաչափի սահմանում և
տեղադրում
127. Ֆինանսական թափանցի1) միասնական հարթակում խոշոր բժշկական նոյեմբերի 2-րդ
կության ապահովման գործուն
հաստատություններում ֆինանսական հաշվետվու- տասնօրյակ
թյունների պարտադիր հրապարակման պահանջի
մեխանիզմի ներդրում
սահմանում
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128. Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում

129. Կլինիկական ուղեցույցների,
պացիենտի վարման գործելակարգերի և ընթացակարգերի ներդրում

3
4
5
2) պետական պատվերի պայմանագրերի վերա- դեկտեմբերի 1-ին
նայում` ֆինանսական հաշվետվությունների պարտասնօրյակ
տադիր հրապարակման պահանջի վերաբերյալ
դրույթների սահմանմամբ
Առողջության առաջնային պահպանման ծառանոյեմբերի 3-րդ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելյություններ մատուցող բժշկական կազմակերտասնօրյակ
վածի «4.3. Առողջապահություն» գլխի
պությունների բուժաշխատողների (բժիշկներ, բուժ6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարքույրեր) համար պալիատիվ բժշկական օգնության
բերություն
և սպասարկման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և իրականացում
Օտարերկրյա առաջադեմ փորձի հիման վրա`
դեկտեմբերի 1-ին ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
մասնագիտություններով
առնվազն
50
1) 45
տասնօրյակ
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելկլինիկական ուղեցույցի թարգմանում,
վածի 4.3. Առողջապահություն գլխի
տեղայնացում և ներդնում
3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն
2) 15 մասնագիտություններով առնվազն 100
դեկտեմբերի 1-ին

գործելակարգի թարգմանում, տեղայնացում և
ներդնում

տասնօրյակ

3) 5 մասնագիտություններով առնվազն 100 ընթադեկտեմբերի 1-ին
ցակարգի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում
տասնօրյակ
1) Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի
130. Սիրտ-անոթային հիվանդունոյեմբերի 2-րդ
ծառայությունների զարգացման հայեցակարգի
թյունների և չարորակ նորագոյացուտասնօրյակ
թյունների դեմ պայքարի ծառայումշակում և ներդնում,
թյունների զարգացման հայեցա2) Սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ դեկտեմբերի 1-ին
կարգերի մշակում և ներդրում
պայքարի ծառայությունների զարգացման հայետասնօրյակ
ցակարգի մշակում և ներդնում
131. Երևան քաղաքում և ՀՀ մարԵրևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում հիվանդա- դեկտեմբերի 1-ին
զերում հիվանդանոցային և արտա- նոցային և արտահիվանդանոցային համակարտասնօրյակ
հիվանդանոցային համակարգերի
գերի օպտիմալ կառուցվածքի մշակում և հաստաօպտիմալ կառուցվածքի հաստատում տում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի
6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի
3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն և 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
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ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2
132. ՀՀ բնակչության ռիսկային
խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և
մշտադիտարկում

3
1) ոչ վարակիչ հիվանդությունների անվճար
սկրինինգների իրականացում ՀՀ բնակչության
ռիսկային խմբերի համար՝ ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝
ա. հիպերտոնիա,
բ. շաքարային դիաբետ,
գ. արգանդի պարանոցի քաղցկեղ

4
դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի
1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն

133. Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների
հաշվարկման մեթոդաբանության
մշակում

Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի
2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

134. Նախադպրոցական կրթության 1) նախադպրոցական այլընտրանքային,
մատչելիության և հասանելիության ծախսարդյունավետ մոդելների փուլային ներդրում
2) նախադպրոցական ծառայությունների
ապահովում
ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների
նախագծում, կարիքների գնահատում
3) նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում
4) քննարկումների կազմակերպում

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
հունիսի
1-ին տասնօրյալ
հունիսի
1-ին տասնօրյակ
հոկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

135. Հանրակրթության բովանդակության և ծրագրերի բարելավում
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1) փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ
ունեցող դպրոցների կրթության կազմակերպման
առանձնահատուկ մոդելների ներդրում
2) ֆնանսական և ձեռնարկատիրական կրթության համատեքստում ուսուցիչների փուլային
վերապատրաստում
3) ֆնանսական և ձեռնարկատիրական կրթության
ներդրում
4) միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանում/10-12
դասարաններ/ կրեդիտային համակարգի փորձնական ծրագրի ներդնում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 20172022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի

4.1 Կրթություն և գիտություն բաժնի
1-ին կետի 1-ին ենթակետ
սեպտեմբերի
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվա1-ին տասնօրյակ կանների 4. Սոցիալական ոլորտի
4.1-ին Կրթություն և գիտություն
օգոստոսի
բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին
3-րդ տասնօրյակ կետի ա, «բ», «ե» և «զ» ենթակետեր
սեպտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
սեպտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
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136. Համընդհանուր ներառական 1) Արմավիրի մարզում հանրակրթական դպրոցկրթության համակարգի ներդրում ների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում
2) Նշված մարզում համընդհանուր ներառական
կրթության համակարգի ներդրման ծրագրի
մոնիթորինգի իրականացում
137. Կրթական պաշարների և
ուսումնական գրականության
բարելավում

1) Նոր սերնդի դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության նոր չափանիշների և
գործիքակազմի ներդրում

4
օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

138. Ուսուցիչների պատրաստ1) ուսուցիչների վերապատրաստման, ատեստաման, զարգացման և մասնագիտա- վորման և մասնագիտական առաջխաղացման
կան առաջընթացի արդյունավետ
նոր մեխանիզմների ներդրում
համակարգի ներդրում
139. Դպրոցների կառավարման
1) հանրակրթական հաստատությունների
համակարգի վերափոխում
ֆինանսավորման նոր համակարգի ներդրում

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

2) հանրակրթական հաստատությունների
կառավարման նոր արդյունավետ համակարգի
ներդրում

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ընտրության կամ նշանակման նոր չափանիշների և համակարգի ներդրում
1) Հանրակրթական դպրոցների տարրական
դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման
խմբերի (նախակրթարանների) աշակերտներին
սննդով ապահովման ծրագրի իրականացում ՀՀ
Շիրակի մարզում (շահառուների թիվը կկազմի
շուրջ 12600 սովորող)

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

140. Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման
համակարգի ընդլայնում
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հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

5
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2014
թվականի դեկտեմբերի 1-ի ՀՕ-200-Ն
օրենքի 21-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային
որոշման հավելվածի 14-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական
ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն
բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի. Սոցիալական
ոլորտ, 4.1 Կրթություն և գիտություն
բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.Սոցիալական
ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն
բաժնի 6-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետեր

օգոստոսի
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվա3-րդ տասնօրյակ կանների ծրագրի 4. Սոցիալական
ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն
բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին
կետի «թ» ենթակետ:
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ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ
կետ:
Հայաստանի հանրապետության
141. Ուսումնական գործընթացի
1) Ընտրված միջին մասնագիտական ուսումնաօգոստոսի
կազմակերպման նոր մոդելի
կան հաստատություններում երկակի (դուալ)
3-րդ տասնօրյակ «Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մշակում և ներդրում
ուսուցման համակարգի փորձարարական
մասնագիտական կրթության մասին»
կարգով ներդրում և ընդլայնում
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 4-րդ հոդված և 5-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 6-րդ կետ
1) բարձրագույն կրթության որակավորումների
ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվա142. Բարձրագույն կրթության
նոյեմբերի
ոլորտային շրջանակների մշակման համար ստեղծ- 1-ին տասնօրյակ կանների ծրագրի 4. Սոցիալական
որակավորումների ազգային
ված աշխատանքային խմբերի կողմից առնվազն
ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն
շրջանակին համապատասխան
7 ոլորտային որակավորումների մշակում
բաժնի 10-րդ պարբերության 1-ին
առնվազն 7 որակավորումների
2) բարձրագույն կրթության որակավորումների
կետի «ա» ենթակետ
նոյեմբերի
ոլորտային շրջանակների մշակում
ոլորտային շրջանակների մշակման համար ստեղծ- 3-րդ տասնօրյակ
ված աշխատանքային խմբերի կողմից առնվազն
7 ոլորտային որակավորումների մշակված նախնական տարբերակների հանձնում ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարություն
3) բարձրագույն կրթության որակավորումների
դեկտեմբերի
ոլորտային առնվազն 7 շրջանակների մակարդակ3-րդ տասնօրյակ
ների նկարագրիչների հաստատում
սեպտեմբերի
143. Բնագիտական և ինժեներա- 1) ինժեներական ոլորտում գիտակրթական կլասՀՀ կառավարության 2017-2022 թվատերների ստեղծման տեղական մոդելների տարբե3-րդ տասնօրյակ կանների ծրագրի 4. Սոցիալական
կան ոլորտում բուհ-գիտահետազորակների քննարկում շահակիցների հետ և մշակում
ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտուտական ինստիտուտ-գործատու
2)
բնագիտական
ոլորտում
գիտակրթական
թյուն
բաժնի 12-րդ կետի 2-րդ
հոկտեմբերի
գիտակրթական կլաստերների մոդելկլաստերների
ստեղծման
տեղական
մոդելների
ենթակետ
3-րդ տասնօրյակ
ների տարբերակների մշակում
տարբերակների քննարկում շահակիցների հետ և
մշակում
դեկտեմբերի
3) գիտակրթական կլաստերների ստեղծման
1-ին տասնօրյակ
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
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ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

2
3
144. Մշակութային ժառանգության հուշանվերային նոր արտադրանքի ստեղծում (21)
ոլորտում մշակութային նոր ծառայությունների ներդնում և կիրառում՝
գրադարաններում մտավոր ժամանցի նոր
տնտեսական բաղադրիչի մեծացմամբ ծառայությունների ներդնում (1)
գրավաճառ ցանցի ընդլայնման գործընթացի
շարունակական ապահովում (1)
պատմության և մշակութային անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիներում, ինչպես
նաև դրանց հարակից տարածքներում ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ու զարգացմանն ուղղված ներդրումային քաղաքականության ակտիվացման, կառավարման նոր մոդելների
ներդրման, հանրահռչակման ծրագրերի մշակում
հնագիտական վայրերի ամրակայման, թանգարանացման աշխատանքների շարունակական
ապահովում
145. Մշակութային ժառանգության
հուշարձանային համալիրներում/տարածքներում
ոլորտում տեղեկատվական հասատեղեկատվական վահանակ-ցուցանակների
նելիության և մատչելիության ապա- (QR) տեղադրում (10)
հովում
մշակութային ժառանգության թվայնացման
գործընթացի շարունակական իրականացում
պատմամշակութային ժառանգությունը, ժամանակակից արվեստը ներկայացնող, կրթական, դաստիարակչական ուղղվածություն ունեցող գիտահանրամատչելի և ճանաչողական հեռուստահաղորդումների ստեղծման աշխատանքների մեկնարկ
հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, մամուլով և
սոցիալական մեդիայով մշակութային կյանքի, արդի
ստեղծագործողների գործունեության հանրահռչակում, մշակութային անցուդարձի լուսաբանում
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 2-րդ
կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ենթակետեր, 1-ին
կետի 3-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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146. Հայաստանում կինոարտադրության զարգացմանն ուղղված կառավարման ժամանակակից մոդելի
ներդնում

3
կինոարտադրության ոլորտի կառավարման
ժամանակակից մոդելի ներդրման իրավական
հիմքերի մշակում
պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ
տարածաշրջանային կինոդպրոցի ստեղծման
ծրագրի պատրաստում
147. Ժամանակակից հայ կերպարԺամանակակից հայ կերպարվեստի հանրահռչակվեստի հանրահռչակում և զարգացում մանը և զարգացմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացում`
1) նոր ցուցադրությունների ստեղծում (3),
2) միջազգային հեղինակավոր հարթակներում
հայ Ժամանակակից արվեստի ներկայացում (4),
3) Հայաստանում նպատակային միջոցառումների
կազմակերպմանն աջակցում (6),
4) երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական ներուժի խթանում (5)
148. Հայ պարարվեստի զարգացում Հայ պարարվեստի զարգացմանը և հանրաև հանրահռչակում
հռչակմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում`
1) նոր պարային ծրագրերի բեմադրությունների
իրականացում (2)
2) ազգային հենքով նպատակային միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցում (4)
3) միջազգային հարթակներում հայ պարարվեստի ներկայացում (2)
4) երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական ներուժի խթանում (6)
մարզերում նոր ձևավորված մշակութային
149. Մարզերում մշակութային
միավորումների և անհատների ստեղծագործական
ծառայությունների համաչափության, մատչելիության և հասածրագրերին աջակցության գործարկում (5)
նելիության ապահովում
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կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

«Մշակութային օրենսդրության
հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
հոդված

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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«Մշակութային կանգառ» ծրագրի շարունակական
իրականացում (200)
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դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ մարզերում համայնքային կինոթատրոնների
հանրապետական կինոցանցի ստեղծման ծրագրի
մեկնարկ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

150. Օտարերկրյա պետություններում
Հայաստանի պատմությունն ու մշակույթը ներհայկական մշակույթի հանրահռչակում կայացնող քաղաքակրթական ցուցահանդեսներ
և Հայաստանում համաշխարհային
աշխարհի հեղինակավոր թանգարաններում և
մշակույթի ներկայացում
ցուցասրահներում (4)

ՀՀ աշխատանքի և
151. Սոցիալական աշխատանքի
սոցիալական հարցերի ինստիտուտի կայացումը որպես`
նախարարություն
սոցիալական պաշտպանության
նախաձեռնողական քաղաքականության նախադրյալների ձևավորման
հիմք
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դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Մշակույթի օրերի ձևաչափով հայ մշակույթի
հարահռչակում արտերկրում և այլ
մշակույթների ներկայացում Հայաստանում (7)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Հայ թարգմանական գրականության հրատարակում և հանրահռչակում արտերկրում (5)

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության
շրջանակներում շարունակական գործընթացի
ապահովում
1. Սոցիալական շտապ օգնության արագ արձագանքման պահուստի, այդ թվում՝ պարենի
(ֆուդբանկի) ձևավորման, դրանում
պահեստավորված ապրանքատեսականու
բաշխման փորձնական ծրագրի իրականացում

դեկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
(շարունակական)
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

2. Պրակտիկ սոցիալական աշխատողների
վերապատրաստումների կարիքների գնահատում

հունիսի
3-րդ տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 7-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 1-ին
կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն , 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն, 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն
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3. Համայնքի սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման կազմակերպում և վկայականի
տրամադրում

4
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

4. Տվյալ համայնքը սպասարկող սոցիալական
աջակցության տարածքային մարմնի սոցիալական
աշխատողի և խոշորացված համայնքի սոցիալական
աշխատողի համագործակցությամբ` համայնքի
սոցիալական կարիքների գնահատում

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական
սոցիալական ծրագրի (երի) մշակում՝ հաշվի
առնելով սոցիալական աշխատողի՝ համայնքի
գնահատված սոցիալական կարիքները

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

152. Երեխայի իրավունքների պաշտ- 1) նախարարության համակարգի` երեխաների
պանության համակարգի բարելավում խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների և
նրանց ընտանիքների կարիքների խորը և
ամբողջական գնահատում

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ

2) գնահատված կարիքներին համապատասխան
երեխայի անհատական և նրա ընտանիքի
աջակցության ծրագրի մշակում
3) հաստատություններում գտնվող երեխաների
բնակության վայրերում և հարակից բնակավայրերում (համայնքներում) ընտանիքներին և երեխաներին ուղղված ծառայությունների քարտեզագրում

հունիսի 1-ին
տասնօրյակ

4) Մշակված ծրագրերի հիման վրա երեխային և
ընտանիքին աջակցող ռեսուրսների համախմբում
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5

հունիսի 1-ին
տասնօրյակ

հունիսի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 3-րդ
կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ
ենթակետեր
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5) Հաստատությունների վերակազմակերպում
ա. Հաստատության անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների գնահատում, մասնագետների ընտրություն և վերապատրաստում,
բ. Նոր ծառայության համար անհրաժեշտ հաստիքացուցակի վերաբերյալ առաջարկի ներկայացում,
գ. Վերակազմակերպվող հաստատության շենքային պայմանների հարմարեցում, ըստ անհրաժեշտության վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

4
օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

6) Երեխայի անհատական և նրա ընտանիքի
աջակցության ծրագրի իրականացում

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակից
սկսած
պարբերաբար

7) Երեխաների վերադարձը կենսաբանական
կամ խնամակալ ընտանիքներ

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակից
սկսած
պարբերաբար

8) Ըստ կարիքի երեխաների ուղղորդումը
գործող այլընտրանքային ծառայություններ

275.1k.voroshum.doc

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ
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153. Բժշկասոցիալական փորձաքննության համակարգի արմատական
փոփոխություններ և հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի
ներդրմանն ուղղված ընթացակարգերի ապահովում
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1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի կատարելագործում (լրամշակում)՝ որպես հիմնական
նպատակ դիտարկելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման
N 1 հավելվածով նախատեսված առողջապահության ոլորտի միասնական էլեկտրոնային
տեղեկատվական համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակությունը, որի ծավալները, կարգը և
պայմանները սահմանվելու են ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական հարցերի, ՀՀ առողջապահության
նախարարների և «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

4
ապրիլի 1-ին
տասնօրյակ

2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական
ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
կարիքների գնահատումը և ՎԱԾ-երի կազմումը
ապահովող բաղադրիչի գործարկում՝ հաշվի
առնելով ԱՀԿ ՖՄԴ-ները
3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական
ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի և առողջապահության ոլորտի միասնական
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջև
բժշկասոցիալական փորձաքննության համար
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փոխանակելու
ենթահամակարգի համատեղ մշակում և ներդրում՝
հաշվի առնելով անցումային շրջանի կապակցությամբ առկա խնդիրները

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 4-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ
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4. Առողջապահության ոլորտի միասնական
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգից
ստացված՝ բժշկասոցիալական փորձաքննության
համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հիման
վրա որոշումների կայացման ենթահամակարգի
մշակում և ներդրում (գործարկում)
5. Գործընթացում ներգրավված մասնագետների
վերապատրաստումների կազմակերպում
6. ԱՀԿ ՖՄԴ վրա հիմնված բժշկասոցիալական
փորձաքննության մոդելի համաձայն հաշմանդամության սահմանում առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննության համար դիմած
անձանց համար (մոդելի կիրարկում)

154. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման (ՄԳ) համակարգի ներդրում

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում
իրականացվող թվով 35 ծրագրի՝
ա. ՄԳ-ի գործընթացի շրջանակում մշակված
քանակական և որակական ցուցանիշներին համապատասխան տվյալների հավաքագրում
բ. հավաքագրված տվյալների վերլուծություն,
ծրագրերի գնահատում
գ. ՄԳ-ի ամփոփ հաշվետվությունների կազմում,
առաջարկությունների ներկայացում
դ. ՄԳ-ի արդյունքների հրապարակում

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության ենթակայությամբ գործող խնամք
և սպասարկում իրականացնող 22 ՊՈԱԿ-ների
կողմից մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկում և գնահատում
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4
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

5

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
(պարբերաբար)
դեկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

հոկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ
հունիսի
2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 8-րդ
կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետեր
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155. Դրամական վճարների նշանակման գործընթացների վերակազմակերպում

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

156. Քրեական պատիժների համակարգի արդյունավետության և պատժի
նպատակայնության ապահովում
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3. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների
ներդրման գործընթացի մշտադիտարկում և
գնահատում
4. ՄԳ-ի էլեկտրոնային համակարգի մշակում և
փորձնական կիրարկում
1. Երևան քաղաքում և Արագածոտնի մարզում
տարածքային բաժինների փոխարեն սպասարկման
գրասենյակի (back oﬃce) և նշանակման կենտրոնի
(front office) ձևավորում
2. Երևան քաղաքում և Արագածոտնի մարզում
կենսաթոշակ, նպաստ և դրամական այլ վճարներ (բացառությամբ՝ ընտանեկան և սոցիալական նպաստները) նշանակելու և վճարելու նոր
ընթացակարգերի (փորձնական ծրագրի) մշակում և
փորձարկում, ըստ անհրաժեշտության՝ լրամշակում
3. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի
5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն (նոր
ընթացակարգերի ամրագրում ՀՀ օրենսդրությամբ)
1) Անչափահաս դատապարտյալների հանրակրթության իրավունքի ապահովում.
2) Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մասնագիտական կրթության ծրագրերի
մշակում և ներդնում.
3) մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի իրականացում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող
այն անձանց համար, որոնց պատժի կրման
ավարտին մնացել է մինչև վեց ամիս, և որոնց,
որպես աշխատանք փնտրող անձ, «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազորված մարմինը հաշվառել է.

4
հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ
հուլիսի
3-րդ տասնօրյակ

հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 6-րդ
կետի 1-ին ենթակետ

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

հունիսի
2-րդ տասնօրյակ
օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ
օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության ծրագրի
«Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ.
բաժնի 5-րդ, 6-րդ կետերի «1»
ենթակետ
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1

2

157. Հայաստանի Հանրապետության
քրեակատարողական հիմնարկներում
բժշկական ծառայությունների
արդիականացում (շարունակական)

158. Էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդնում և
շարունակական զարգացում, էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների
մատուցման արդյունավետ մեխանիզմների նախատեսում
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4) պրոբացիայի շահառուների կողմից մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման համար
կահավորված 3 սենյակի գործարկում և շահագործում:
1) առաջնային առողջապահական ծառայությունների համար լրացուցիչ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման համար կարիքների գնահատում, անհրաժեշտ բժշկական պարագաների և
սարքավորումների տեսակների և քանակակազմի
մշակում
2) սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ
իրավիճակի ուսումնասիրություն և սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի կիրառման վերաբերյալ անազատության մեջ գտնվող
անձանց և քրեկատարողական ծառայողների
համար ուղեցույցների մշակում
3) քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական
անձնակազմի վերապատրաստում
մասնագիտական ծրագրերով
4) բժշկական ծառայությունները կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակում և ընդունում

4
մայիսի
2-րդ տասնօրյակ

5) Բժշկական անձնակազմի համալրում՝ բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետներով

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1) E-request էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի ներդնում:

մարտի
2-րդ տասնօրյակ

օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

5

ՀՀ կառավարության ծրագրի
«Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ
բաժնի 5-րդ կետի «2» ենթակետ

օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

2) Քրեակատարողական ծառայության e-Penitentiary
դեկտեմբերի
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդնում 2-րդ տասնօրյակ
և գործարկում:

ՀՀ կառավարության ծրագրի
«Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ
բաժին
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3) ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության e-probation
էլեկտրոնային համակարգի վերաբերյալ՝ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, տեխնիկական
առաջադրանքի կազմում, համակարգի ներդրմանն
ուղղված աշխատանքների, ֆինանսական միջոցների ապահովմանն ուղղված միջոցառումների
իրականացում:
4) իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործընթացն ամբողջությամբ էլեկտրոնային
եղանակով իրականացման մեխանիզմների նախատեսում՝ բոլոր գրանցումների համար առցանց
դիմելու հնարավորությամբ:
5) ՀՀ ԱՆ «Թեժ գիծ» ծառայության էլեկտրոնային հարթակի լիարժեք գործարկում:
6) E-draft իրավական ակտերի նախագծերի
հրապարակման միասնական հարթակի արդիականացում և շարունակական զարգացում:
7) միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա www.arlis.am իրավական
տեղեկատվական կայքի արդիականացմանն ուղղված
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և համապատասխան աշխատանքների իրականացում:
8) Սնանկության միասնական www.e-bancrupcy.am
կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում,
ֆինանսական միջոցների ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում:
9) լիարժեք գործարկել էլեկտրոնային նոտար`
www.e-notary.am համակարգը:
10) հանրային ծառայություններ մատուցող պետական մարմինների միջև էլեկտրոնային կապի ստեղծում:

4
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

հունիսի
2-րդ տասնօրյակ
հուլիսի
2-րդ տասնօրյակ
օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

5
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ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

2

3
4
11) ապահովել էլեկտրոնային կապը հանրային
դեկտեմբերի
ծառայություններ մատուցող պետական մարմին- 3-րդ տասնօրյակ
ների նոտարական գործողություններն արդյունավետ իրականացնելու և «մեկ պատուհան» սկզբունքով ծառայություններ մատուցելու նպատակով:
դեկտեմբերի
1) դատավորների մասնագիտական զարգացման
և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում 3-րդ տասնօրյակ

159. Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքից բխող անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում, որոնք միտված են դատական
2) դատավորի աշխատակազմի և դատական
իշխանության` Սահմանադրությամբ այլ ծառայողների վերապատրաստման ծրագերերի
նախատեսված կարգավորումների
իրականացում
արդյունավետ իրականացմանը
Աջակցություն Բարձրագույն դատական խորհրդի
և դատավորների Ընդհանուր ժողովի գործունեության՝ գործնականում թափանցիկության շարունակական բարելավման, մասնագիտական
ներուժի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների
զարգացմանը:
160. ՀՀ պաշտպանության նախա1) Հայաստանի Հանրապետության զինված
հունվարի 3-րդ
րարության և ՀՀ զինված ուժերի
ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման
տասնօրյակ
կառավարման համակարգի բարեծրագրի հաստատում
լավում, ՀՀ զինված ուժերի արդիականացման գործընթացի ապահովում
2) ՀՀ պաշտպանության նախարարության և
ապրիլի 3-րդ
ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր կանոնատասնօրյակ
դրությունների և կառուցվածքի սահմանում:
3) ռազմաբժշկական և ռազմաուսումնական
հոկտեմբերի 3-րդ
հաստատությունների օպտիմալացում և գործունեուտասնօրյակ
թյան որակի բարձրացում:
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ՀՀ կառավարության ծրագրի
«Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ
բաժնի 2-րդ կետի «1», «3» ենթակետ

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 ապահովում
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1
ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

2
161. Սահմանամերձ բնակավայրերում
քաղաքացիական պաշտպանության
ստորաբաժանումների ստեղծում

3
1) ՀՀ Տավուշի մարզում 4 քաղաքացիական
պաշտպանության հենակետերի ստեղծում, որի
նպատակով`
ա. տարածքների ուսումնասիրություն
բ. հենակետերի անձնակազմի ընտրություն
գ. վարչական շենքերով ապահովում

2) քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերում ծառայության կազմակերպում և իրականացում
1) «Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործո162. Խոշոր աղետների կամ ռազղությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն
մական գործողությունների հետևանքով առաջացած մարդկային անվերա- հոսքերի կառավարման գործողությունների
պլանի» մշակում և համաձայնեցում
հսկելի հոսքերի կառավարման
2) «Խոշոր աղետի կամ ռազմական գործողությունկարողությունների զարգացում
ների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի
կառավարման» թեմայով վարժանքի անցկացում
3) «Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն
հոսքերի կառավարման գործողությունների
պլանի» հաստատում և ներդրում
1) գրունտի ուժեղ շարժումների դիտարկումների
163. Սեյսմիկ վտանգի հուսալի
ցանցի
(աքսելերոգրաֆների ցանց) արդիականամոնիթորինգն ապահովող ազգային
ցում՝ փոխարինելով անալոգային սարքերը
դիտացանցի արդիականացում
թվայիններով
164. Անտառային հրդեհների
արձագանքման կարողությունների
զարգացում
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1) ՀՀ գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարությունների հետ համատեղ`
«Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման
պլանի» մշակում

4

ապրիլի
1-ին տասնօրյակ
հուլիսի
1-ին տասնօրյակ
հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

5
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 5-րդ կետի 1-ին
ենթակետի «ա» պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 10-րդ կետ

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
հուլիսի
1-ին տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 11-րդ կետի 1-ին
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունվարի 22-ի N 45-Ա որոշման N 2
հավելվածի 4-րդ կետի 14-րդ ենթակետ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2

3
4
5
2) «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանհոկտեմբերի
վող տարածքներում հրդեհների արձագանքման»
1-ին տասնօրյակ
թեմայով ուսումնավարժությունների, վարժանքների անցկացում
3) «Անտառներում և բնության հատուկ պահնոյեմբերի
պանվող տարածքներում հրդեհների արձա3-րդ տասնօրյակ
գանքման պլանի» հաստատում և ներդրում
165. Հիդրոօդերևութաբանական
1) հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների
փետրվարի
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դիտարկումների պետական ցանցի
պետական ցանցի արդիականացման կարիքների 3-րդ տասնօրյակ հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելարդիականացում
ուսումնասիրություն և գնահատում, ճանապարվածի 1.5-րդ գլխի 12-րդ կետի 3-րդ
հային քարտեզի մշակում
ենթակետ
2) հիդրոօդերևութաբանական կանխատեսումապրիլի
ների և սպասարկման որակի բարելավման
3-րդ տասնօրյակ
նպատակով` աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,
միջազգային առաջադեմ փորձի ներդնում
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
դեկտեմբերի
166. Տավուշի մարզում տրանս1. հաշվառման-քննական ստորաբաժանման
3-րդ տասնօրյակ
հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ
պորտային միջոցների գրանցման և վարչական շենքի և քննական ավտոդրոմի շահահաստատված ՀՀ կառավարության
հաշվառման գործողությունների
գործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում,
ծրագրի 1-ին բաժնի 1.1-ին գլխի 1-ին
իրականացման, ինչպես նաև վարոր2. հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում
դեկտեմբերի
կետի 3-րդ ենթակետ
դական վկայականների հատկացման
3-րդ տասնօրյակ
տրանսպորտային միջոցների գրանցման և
գործընթացի կատարելագործում
հաշվառման գործողությունները իրականացում
«հոսքագծի» եղանակով իրականացնելուն
ուղղված միջոցառումների իրականացում
167. Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում
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1. համայնքային ոստիկանության 1 նոր հենակետի
հունիսի
(Երևան քաղաքի Էրեբունու վարչական շրջանում)
3-րդ տասնօրյակ
ստեղծման նպատակով կապիտալ շինարարական
աշխատանքների նախագծանախահաշվարկային
փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության
եզրակացության տրամադրման աշխատանքների,

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
ծրագրի 1-ին բաժնի 1.1-ին գլխի 1-ին
կետի 4-րդ ենթակետ
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կապիտալ շինարարական աշխատանքների
տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և
կապիտալ շինարարական աշխատանքների
ձեռքբերման մրցույթների հայտարարում
2. շինարարական աշխատանքների
իրականացում
3. հենակետերի համար անհրաժեշտ գույքի և
տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում
4. համայնքային ոստիկանության ծառայողների
վերապատրաստում

168. Գյումրի և Վանաձոր քաղաք1. օպերատիվ կառավարման կենտրոնների
ներում ՀՀ ոստիկանության մարզային ստեղծման համար անհրաժեշտ արդի տեխնիվարչությունների կազմում թվային
կական միջոցների և սարքերի ձեռքբերում.
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ
2. ոստիկանության ծառայողների վերապատրասշահագործվող օպերատիվ կառատում.
վարման կենտրոնների ստեղծում
ՀՀ արտաքին գործերի
169. Հայաստանի Հանրապետունախարարություն
թյան Նախագահի կողմից ուրվագծած
արտաքին քաղաքական ուղենիշների,
տրված հանձնարարականների և ՀՀ
կառավարության ծրագրի կատարում
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ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության հետագա ամրապնդման,
զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին բարենպաստ պայմանների ապահովման, համաշխարհային և տարածաշրջանային գործընթացներում
առավել ընդգրկման, բարեկամ և գործընկեր
երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման,
միջազգային կազմակերպություններում գործուն
մասնակցության ապահովման արտաքին քաղաքական ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը նպատակաուղղելով`

4

5

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ
հաստատված ՀՀ կառավարության
ծրագրի 1.4-րդ բաժին, 3-րդ կետ

Տարվա ընթացքում ՀՀ Նախագահի 2013 թվականի
նախընտրական ծրագրի 2-րդ գլուխ
(արտաքին հարաբերություններ և
անվտանգություն) և ՀՀ Նախագահի
2013 թվականի նախընտրական
ծրագիր 3-րդ գլուխ (մրցակցային,
նորամուծական տնտեսություն)
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշման հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների
ծրագրի 2 –րդ գլուխ, 2.1-ին ենթակետ
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- Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը՝ միջազգային իրավունքի հիմնարար
սկզբունքների և նորմերի, մասնավորապես,
ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա
- Արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական
բաղադրիչի ամրապնդմանը
- Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը և ցեղասպնության
հանցագործության կանխարգելմանը
- Երկկողմ հարաբերություններ
• Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության և ռազմավարական հարաբերությունների առավել խորացմանն ու ընդլայնմանը
• Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերության ամրապնդմանը
• Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանն ու
ամրապնդմանը
• Անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի
հետ բարիդրացիական և փոխշահավետ հարաբերությունների խորացմանը
• Փոխշահավետ համագործակցության ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ հարաբերությունների
խորացմանը
• Չինաստանի հետ համապարփակ հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը։
Հնդկաստանի հետ համագործակցության
ընդլայնմանը
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• Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր
երկրների հետ փոխգործակցության շարունակմանը
• Ամերիկայի մայրցամաքի երկրների հետ
համագործակցության զարգացմանը
• Ասիայի, Աֆրիկայի և Օվկիանիայի պետությունների հետ համագործակցության հարաբերությունների զարգացմանը
• Հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց
նախապայմանների կարգավորմանը
- Բազմակողմ հարաբերություններ
• Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության ակտիվ
մասնակցությանը
• ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության
շարունակական խորացմանը
• Եվրոպական միության հետ համապարփակ
գործընկերության ընդլայնմանը
• ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն
ակտիվ մասնակցությանը
• ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային
կազմակերպություններում առավել ակտիվ
ներգրավվածությանը
• Ֆրանկաֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը ՀՀ ներգրավվածության խորացմանը,
2018 թվականի Հայաստանում կայանալիք
Ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովի պատշաճ
կազմակերպմանը
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• ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության
շարունակմանը, Անհատական գործընկերության
գործողությունների ծրագրի հետևողական իրականացմանը
- Միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական ու ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ
համագործակցության զարգացմանը
- Երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման և
կապերի ամրապնդման աջակցմանը
- Երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների
զարգացմանը՝ հաղորդակցության ուղիների
ապաշրջափակման և արտաքին հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչիընդլայնման
միջոցով
- Հայրենական արտադրանքի արտահանման
խթանմանը, նոր շուկաների բացահայտմանը,
օտարերկրյա ներդրումների և դեպի Հայաստան
զբոսաշրջիկների քանակի ավելացմանը՝ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ակտիվ
ներգրավման միջոծով
- Միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքների ակտիվացման և տնտեսական բնույթի
միջոցառումներին հայկական կողմի մասնակցության ապահովմանը
- Հայաստանի տնտեսական զարգացման տարբեր
ոլորտներում սփյուռքի ներուժի առավել արդյունավետ ներգրավմանը
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- Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց
իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը

4

5

- Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված
հայրենակիցներին, այդ թվում՝ սիրիահայերին
աջակցության ցուցաբերմանը
- Օտարերկրյա պետություններում հայկական
պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը
- Միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումներն առավել ընկալելի
դարձնելուն, բարենպաստ միջազգային հանրային կարծիքի ձևավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացմանը
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