ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 հունվարի 2018 թվականի N 275 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 25-րդ կետերին համապատասխան`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գերակա խնդիրները` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության
միջոցառումների հիմնավորումները` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գերակա
խնդիրների հիմնավորումները` համաձայն N 4 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող

օրվանից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2018 թ. մարտի 22
Երևան
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Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
հունվարի 11-ի N 275 - Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN
ը/կ

Միջոցառման անվանումը

1

2

1.

2.

Ակնկալվող արդյունքը

Կատարողը

Համակատարողը

Ժամկետը

Ֆինանսական
ապահովումը

3
4
5
6
7
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
Անվտանգության կանոնները Գազի տնտեսությունում
ՀՀ էներգետիկ
սեպտեմբերի Ֆինանսավորում
գազի տնտեսությունում հաս- կսահմանվեն անվտանգուենթակառուցվածք2-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում:
տատելու և Հայաստանի Հան- թյան նվազագույն պահանջների և բնական
րապետության կառավարու- ներ մատակարարների և
պաշարների
թյան 2005 թվականի դեկտեմ- բնակիչ սպառողների համար՝
նախարարություն
բերի 22-ի N 2399-Ն որոշումն անկախ սեփականության ձևից
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
«Անվտանգության կանոնները Մայրուղային գազատար-նեհոկտեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում
ՀՀ էներգետիկ
մայրուղային գազատարներում րում սահմանվեն անվտանգու- ենթակառուցվածքների
տասնօրյակ
չի պահանջվում:
հաստատելու և Հայաստանի թյան կանոններ այն բոլոր
և բնական պաշարների
Հանրապետության կառավա- կազմակերպությունների և
նախարարություն
րության 2009 թվականի հուն- ստորաբաժանումների համար,
վարի 15-ի N 119-Ն որոշումն որոնց գործունեությունը
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Հղումը
8
«Էներգետիկայի մասին»
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին կետի «ը» ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 2-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ
«Էներգետիկայի մասին»
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին կետի «ը» ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի

2

3.

4.

ուժը կորցրած ճանաչելու
կապված է բնական գազի
մասին» ՀՀ կառավարության տեղափոխման և ստորգետնյա
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- պահպանման հետ, ինչպես
վարության աշխատակազմ
նաև գիտահետազոտական,
ներկայացնելը
նախագծայինկոնստրուկտորական և մայրուղային գազատարների համար աշխատանքներ իրականացնող այլ կազմակերպությունների համար:
«Հայաստանում ածխաջրածնա- Կսահմանվեն այլընտրանքային շարժիչային վառելիքներին յին էներգակիրների կիրառայլընտրանք հանդիսացող
ման համար ենթակառուցէներգակիրների կիրառման
վածքների հեռանկարային
համար ենթակառուցվածքների զարգացման միջոցառումների
հեռանկարային զարգացման ցանկը, պատասխանատումիջոցառումների ցանկին
ները և ժամկետները:
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Էլեկտրակայանքների շահա- Սահմանելով տեխնիկական
գործման անվտանգության
շահագործում իրականացնող անձնակազմի գործառույթկանոններ հաստատելու և
Հայաստանի Հանրապետուները, կապահովվի էլեկտրաթյան կառավարության 2006 կայանքների անվտանգ և
թվականի նոյեմբերի 23-ի
անխափան շահագործումը
N 1933-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

275k.voroshum.doc

N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 2-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ

ՀՀ էներգետիկ
հոկտեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
ՀՀ տարածքային
ենթակառուցվածքների կառավարման և 3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: 2017 թվականի հունիսի
և բնական պաշարների
19-ի N 646-Ա որոշման
զարգացման
նախարարություն
հավելվածի 3.4-րդ գլխի
նախարարություն
«Էներգետիկա» բաժնի
ՀՀ բնապահ2-րդ կետի 4-րդ ենթակետ
պանության
նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների
և բնական պաշարների
նախարարություն

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

նոյեմբերի
Ֆինանսավորում «Էներգետիկայի մասին»
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին կետի «ը» ենթակետ
ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
ծրագրի 3.4 գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 2-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ
(ՀՀ կառավարության
2017 թվականի հունիսի
19-ի N 646-Ա որոշում)

3

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

5.

«ՀՀ կառավարության 2017 թվա- 200 մլն դրամը գերազանցող
կանի ապրիլի 6-ի N 386-Ն
մրցակցային գնումներ
որոշման մեջ լրացում կատա- կազմակերպած ՊՈԱԿ-ների
րելու մասին» ՀՀ կառավարու- տեղափոխում էլեկտրոնային
թյան որոշման նախագիծը ՀՀ գնումների համակարգ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

6.

«ՀՀ կապիտալի շուկայի զար- Տեղական ընկերությունների
գացման ծրագրին հավանու- կողմից բաժնետոմսերի և
թյուն տալու մասին» ՀՀ կառա- պարտատոմսերի թողարկվարության արձանագրային
ման խթանում
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

7.

«Հաշվապահական հաշվառ- Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական ման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեգործունեության մասին»,
«Հաշվապահական հաշվառ- փոխումների հայեցակարգից
ման և աուդիտորական գոր- բխող Հաշվապահական
ծունեության կարգավորման և հաշվառման և աուդիտորահանրային վերահսկողության կան գործունեության ոլորտմասին» ՀՀ օրենքների նախա- ների կարգավորման և
վերահսկողության նոր
գծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը համակարգի ձևավորում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
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ՀՀ կենտրոնական բանկ

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
պահանջվում: 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
«գ» պարբերություն

նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
տասնօրյակ
N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային
քաղաքականություն և
ֆինանսներ» գլխի 5-րդ
կետի 1-ին ենթակետ
նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
տասնօրյակ
պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646–Ա որոշմամբ
հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ
«Հարկաբյուջետային
քաղաքականություն և
ֆինանսներ» գլխի 3-րդ
կետի 1-ին ենթակետ

4

8.

9.

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

ՀՀ ֆինանսների
մայիսի
ՀՀ ֆինանսների
1) ապահովել գույքային հարնախարարություն
3-րդ տասնօրյակ
նախարակերի, որպես սեփականուրություն
թյունից գանձվող հարկերի,
հարկման հորիզոնական և
ուղղահայաց արդարության
մեխանիզմների առկայություն,
2) ապահովել անշարժ գույքի
հարկման օբյեկտի կադաստրային արժեքից՝ շուկայական
գնին մոտարկված արժեքին
անցում,
3) պահպանել գործող օրենսդրությամբ չհարկվող շինությունների քանակը, միաժամանակ հարկային մուտքեր
ապահովել «բարձրարժեք»
գույքի հարկումից,
4) ապահովել պարապուրդում
գտնվող գույքի մասնակցություն տնտեսությունում ավելացված արժեքի ստեղծմանը:
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ տրանսպորտի, կապի
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում
թյան տարածքում բազային և թյան տարածքում բազային և և տեղեկատվական
3-րդ
չի պահանջվում:
շարժական ռադիոմոնիթոշարժական ռադիոմոնիթոտեխնոլոգիաների
տասնօրյակ
րինգի համակարգի ներդրման րինգի համակարգի ներդրման
նախարարություն
ծրագրին հավանություն տալու ծրագրի ընդունման արդյունմասին» ՀՀ կառավարության քում կունենանք ժամանակաորոշման նախագիծը ՀՀ
կից տեխնիկական լուծումնեկառավարության աշխարով կառուցված ցանց, որը
տակազմ ներկայացնելը
հնարավորություն կտա
Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում իրա-
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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 1-ին ենթակետի
«բ» պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.6-րդ բաժին, 3-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի
«ա» պարբերություն
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10.

11.

կանցնել շուրջօրյա մոնիթորինգ` ժամանակին հայտնաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով բացառելու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեuված պահանջներին
չհամապատաuխանող ռադիոհեռարձակումներ, որն էլ կապահովի պետության անվտանգության համակարգերի, տնտեսվարող սուբյեկտների ռադիոէլեկտրոնային միջոցների
անխափան աշխատանքը:
«ՏՀՏ-ի ոլորտի թիրախների Կսահմանվի ՏՀՏ-ի ոլորտի ՀՀ տրանսպորտի, կապի
հիման վրա ՏՀՏ-ի ոլորտի
զարգացման ռազմավարուև տեղեկատվական
զարգացման 2018-2030 թվա- թյունը և այն իրագործելու
տեխնոլոգիաների
կանների ռազմավարությանը համար անհրաժեշտ գործոնախարարություն
հավանություն տալու մասին» ղությունները, պատասխաՀՀ կառավարության որոշնատու գերատեսչությունները
ման նախագիծը ՀՀ կառա- և կատարման ժամկետները
վարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Միասնական երթուղային Հանրապետության բոլոր
ՀՀ տրանսպորտի, կապի
բնակավայրերից կանոցանցի ներդրման հայեցաև տեղեկատվական
կարգի և գործողությունների նավոր ուղևորափոխադրումտեխնոլոգիաների
ծրագրին հավանություն
ների ապահովում:
նախարարություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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սեպտեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հուլիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ
գլխի 3-րդ կետի 1-ին
ենթակետ

ապրիլի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.6-րդ բաժնի 1-ին
մասի 1-ին կետի «ա»
ենթակետ
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12.

13.

14.

15.

«Ավտոմոբիլային ճանապարհ- Անվտանգ երթևեկության
ՀՀ տրանսպորտի, կապի
ների մասին» ՀՀ օրենքում
ապահովում, ավտոմոբիլային
և տեղեկատվական
փոփոխություններ և լրաճանապարհների ապօրինի
տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ցումներ կատարելու մասին» տեղադրվող օբյեկտների
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
բացառում
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
«Վճարովի ճանապարհների Մասնավոր ներդրումների ՀՀ տրանսպորտի, կապի
մասին» ՀՀ օրենքի նախա- ներգրավում, ճանապարհև տեղեկատվական
գիծը ՀՀ կառավարության
ների որակի բարձրացում,
տեխնոլոգիաների
աշխատակազմ ներկայացնելը ճանապարհների այլընտրանքի
նախարարություն
առկայություն

Ռազմավարության ընդուն- ՀՀ տրանսպորտի, կապի
«Երկաթուղային ենթակաև տեղեկատվական
ռուցվածքների զարգացման ման արդյունքում կապահովվի
ռազմավարությանը հավա- երկաթուղային ենթակառուցտեխնոլոգիաների
նություն տալու մասին» ՀՀ վածքների միասնական քաղանախարարություն
կառավարության արձանագրա- քականության մշակումն ու
յին որոշման նախագիծը
իրականացումը և կենսական
ՀՀ կառավարության աշխա- նշանակության ենթակառուցտակազմ ներկայացնելը
վածքների արդյունավետ ու
անվտանգ շահագործումը
«Հայաստանի Հանրապետու- Միջպետական ուղևորափո- ՀՀ տրանսպորտի, կապի
թյան կառավարության 2011 թվա- խադրումներում ներգրավված
և տեղեկատվական
կանի մարտի 10-ի N 231-Ն որոշ- տրանսպորտային միջոցնետեխնոլոգիաների
ման մեջ լրացումներ և փոփո- րում տեխնիկական հագեցնախարարություն
խություններ կատարելու
վածության ապահովման
մասին» ՀՀ կառավարության գործընթացի կանոնակարգում
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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սեպտեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ
գլխի 2-րդ կետի 1-ին
ենթակետի «դ» պարբերություն
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ
գլխի 2-րդ կետի 1-ին
ենթակետի «ե» պարբերություն
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
2-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.6 բաժնի 1-ին
կետի 5-րդ ենթակետի
«ա» պարբերություն

հուլիսի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
1-ին տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հուլիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.6-րդ բաժնի 1-ին
կետի 2-րդ ենթակետի
«գ» պարբերություն
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Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
16.

«ՀՀ հողօգտագործողներին Գյուղատնտեսական հողերի ՀՀ գյուղատնտեսության
2018 թվականի գյուղատնտե- արդյունավետ օգտագործնախարարություն
սական աշխատանքների
ման արդյունքում կավելահամար ֆոսֆորական և կա- նան, գյուղատնտեսական
լիումական պարարտանյու- մթերքների արտադրության
թերի ձեռքբերման նըպատա- ծավալները, կբարձրանան
կով պետական աջակցության հողօգտագործողների եկածրագրին հավանություն տալու մուտները
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

17.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013
թվականի փետրվարի 21-ի
N 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
փետրվարի
2-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 1-ին
կետի 3-րդ ենթակետ

Իրավական ակտի նախագծի ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
ընդունման դեպքում կպարզեցվի ներմուծման գործընթա- (ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության
ցում ռիսկայնության որոշման
սննդամթերքի
ընթացակարգը
անվտանգության
պետական
ծառայություն)

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի «Սննդամթերքի
անվտանգություն»
բաժնի 6-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
18.

«Պետություն-մասնավոր
գործընկերության մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
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Պետություն-մասնավոր
հատված գործընկերության
ծրագրերի իրագործման
համար օրենսդրական և
ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ամրագրում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

-

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
ՀՀ օրենքով
N 646-Ն որոշման հավելչարգելված այլ վածի 3.1-ին բաժնի
աղբյուրներ
«Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ
ենթակետ
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19.

20.

21.

«Ապրանքային նշանների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

Մտավոր սեփականության
բնագավառի հարաբերությունները կարգավորող
օրենսդրության կատարելագործում, ապրանքային
նշանների հետ կապված
հարաբերությունների արդյունավետ կարգավորման իրավական հիմքերի ձևավորում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

«Հայաստանի գործարար
միջավայրի բարելավման
միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

Մի շարք ոլորտներում պետական կարգավորումների և
վարչարարության թափանցիկության բարձրացում,
պարզեցված և քիչ ծախսատար ընթացակարգերի
ամրագրում` արդյունքում
Համաշխարհային բանկի
«Գործարարությամբ
զբաղվելը» վարկանիշում
ապահովելով երկրի դիրքի
բարելավում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

«Հեղինակային իրավունքի և
հարակից իրավունքների
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Մտավոր սեփականության
բնագավառի հարաբերությունները կարգավորող
օրենսդրության կատարելագործում, հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների հետ կապված հարաբերությունների արդյունավետ
կարգավորման իրավական
հիմքերի ձևավորում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

275k.voroshum.doc

-

-

-

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
մարտի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի
«Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 4-րդ
ենթակետ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի
«Գործարար միջավայր»
ենթաբաժնի 1-ին կետ

օգոստոսի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: 2017 թվականի հունիսի
19-ի N 646-Ն որոշման
հավելվածի 3.1-ին բաժնի
«Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 4-րդ
ենթակետ
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22.

23.

24.

«Արտոնագրերի մասին» և
«Արդյունաբերական նմուշների մասին» ՀՀ օրենքների
նախագծերի փաթեթը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետությունում նորարարության
զարգացման ռազմավարությանը և ճանապարհային
քարտեզին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
«Զբոսաշրջային ծառայությունների որակավորման
կարգերն ու չափանիշները
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

275k.voroshum.doc

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուտերի և արդյունաբերական նմուշների իրավական պահպանության առավել կատարելագործված
համակարգերի ներդրում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն ոլորտի
հետագա զարգացումը խթանելու նպատակով պետական
քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու գործողություններն ամրագրող
իրավական հիմքի ձևավորում

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարձրացում,
զբոսաշրջային ծառայությունների ընտրության գործում
սպառողին աջակցություն,
համաշխարհային ու ներքին
շուկայում Հայաստանի և
հայկական զբոսաշրջային
արդյունքի դրական նկարագրի ամրապնդում և
շարունակական բարելավում:

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարության
զբոսաշրջության
պետական կոմիտե

-

-

-

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի
«Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 4-րդ
ենթակետ
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
ՀՀ օրենքով
N 646-Ն որոշման հավելչարգելված այլ վածի 3.1-ին բաժնի
աղբյուրներ
«Ներդրումներ» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ

«Զբոսաշըրջութ- Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
յան մասին» ՀՀ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
օրենքն ուժի մեջ
N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի
մտնելուն
հաջորդող 6-րդ
«Զբոսաշրջություն»
ամսվա
ենթաբաժնի 1-ին կետի
2-րդ ենթակետ
3-րդ տասնօրյակ
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
25.

26.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2004 թվականի մայիսի 27-ի
N944-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

ՀՀ կառավարությանն
Համապատասխանեցում
առընթեր
ԵԿԱԿ-ի Դոկ.30 փաստաթղթով
սահմանված անվտանգության
քաղաքացիական
ստանդարտներին, համապա- ավիացիայի գլխավոր
տասխանեցում Միջազգային
վարչություն
քաղաքացիական ավիացիայի
մասին կոնվենցիայի 17-րդ՝
«Անվտանգություն» հավելվածի ստանդարտներին

«Հայաստանի ՀանրապեՎտանգավոր բեռների սպա- ՀՀ կառավարությանն
տության կառավարության
առընթեր
սարկման աշխատանքների
2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի և վտանգավոր բեռների
քաղաքացիական
N 1372-Ն որոշման մեջ փոփո- փոխադրման աշխատանքավիացիայի գլխավոր
ների իրականացման ընթախություններ և լրացումներ
վարչություն
կատարելու մասին» ՀՀ կառա- ցակարգերի պարզեցում,
վարության որոշման նախա- վերահսկողության արդիականացում և համապատասգիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը խանեցում Քաղաքացիական
ավիացիայի միջազգային
կազմակերպության (ԻԿԱՕ)
հրապարակած միջազգային
ստանդարտներին, Միջազգային քաղաքացիական
ավիացիայի մասին կոնվենցիայի 18-րդ հավելվածի
դրույթներին:
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սեպտեմբերի
Ֆինանսավորում Համապատասխանեցում
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: ԵԿԱԿ-ի Դոկ.30 փաստաթղթով սահմանված
անվտանգության
ստանդարտներին,
համապատասխանեցում
Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի
մասին կոնվենցիայի 17-րդ՝
«Անվտանգություն»
հավելվածի
ստանդարտներին
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում «Ավիացիայի մասին»
չի պահանջվում: Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս
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27.

28.

29.

Հայաստանի Հանրապետու- Միջազգային քաղաքացիաՀՀ կառավարությանն
թյան կառավարության 2002 կան ավիացիայի մասին 9-րդ՝
առընթեր
թվականի մարտի 16-ի N 249 «Ընթացակարգերի պարզեքաղաքացիական
որոշման մեջ փոփոխություն- ցում» հավելվածի ստանդարտ- ավիացիայի գլխավոր
ներ և լրացումներ կատարելու ների պահանջների ներդրում
վարչություն
մասին» ՀՀ կառավարության և ուղևորների սպասարկման
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- ընթացակարգերի արդիավարության աշխատակազմ կանացում
ներկայացնելը

նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում «Ավիացիայի մասին»
չի պահանջվում: Հայաստանի Հանրապետասնօրյակ
տության օրենքի 51-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս,
համապատասխանեցում
Քաղաքացիական
ավիացիայի միջազգային
կազմակերպության
(ԻԿԱՕ) 9-րդ «Ընթացակարգերի պարզեցում»
հավելվածի չափորոշիչներին
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
«Հայաստանի ՀանրապեՊետական գույքի օտարման ՀՀ կառավարությանն
2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
տության կառավարության
գործընթացի պարզեցում,
առընթեր
մայիսի 3-րդ
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
2003 թվականի հունիսի 13-ի նվազագույն վարչարարության
պետական գույքի
տասնօրյակ
N 646-Ա որոշմամբ հասN 882-Ն որոշման մեջ լրակառավարման
տատված Հայաստանի
ապահովում
ցումներ կատարելու մասին»
վարչություն
Հանրապետության կառաՀՀ կառավարության որոշվարության ծրագրի 1-ին
ման նախագիծը ՀՀ կառաբաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին
վարության աշխատակազմ
կետի 3-րդ ենթակետ,
Հանրապետության կառաներկայացնելը
վարության ծրագրի 1-ին
բաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին
կետի 3-րդ ենթակետ
«Հայաստանի Հանրապետու- Հիսուն և ավելի տոկոս պետա- ՀՀ կառավարությանն
2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
թյան կառավարության 2015
կան մասնակցությամբ
առընթեր
հոկտեմբերի
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
թվականի մայիսի 7-ի N 515-Ն առևտրային կազմակերպուպետական գույքի
3-րդ տասնօրյակ
N 646-Ա որոշմամբ հասկառավարման
տատված Հայաստանի
որոշման մեջ փոփոխություն- թյուններում ՀՀ սեփակավարչություն
Հանրապետության կառաներ և լրացումներ կատանությունը հանդիսացող
րելու մասին» ՀՀ կառավա- բաժնետոմսերով հավաստվարության ծրագրի 1-ին
րության որոշման նախագիծը ված իրավունքները հավաբաժնի 1.6-րդ գլխի 3-րդ
ՀՀ կառավարության աշխա- տարմագրային կառավարման
կետի 2-րդ ենթակետ
տակազմ ներկայացնելը
հանձնելու գործընթացի
կանոնակարգում և պարզեցում
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31.

32.

«Հայաստանի Հանրապետու- Պետական գույքի հաշվառՀՀ կառավարությանն
թյան կառավարության 2005 ման համակարգի արդիակաառընթեր
թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն նացում՝ հաշվառման փաստապետական գույքի
կառավարման
որոշման մեջ փոփոխություն թղթային համակարգից անցում
վարչություն
կատարելու մասին» ՀՀ կառա- կատարել էլեկտրոնային
վարության որոշման նախաինտեգրացված համակարգին
գիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
դեկտեմբերի 1-ին չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշմամբ հաստասնօրյակ
տատված Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին
բաժնի 1.1-ին գլխի 2-րդ
կետի 5-րդ ենթակետի
«բ» պարբերություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
«Վարչատարածքային բաժան- Կապահովվի վարչատարածՀՀ տարածքային
ապրիլի 3-րդ
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ման մասին» Հայաստանի
քային բարեփոխումների
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
կառավարման և
տասնօրյակ
Հանրապետության օրենքում շարունակականությունը,
N 646-Ա որոշման հավելզարգացման
փոփոխություններ և լրացում- ինչը կնպաստի համայնքների
վածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ
նախարարություն
ներ կատարելու մասին» ՀՀ կողմից ֆինանսական միջոց«Տարածքային կառաօրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- ների առավել օպտիմալ և
վարում և տեղական
վարության աշխատակազմ
նպատակային օգտագործմանը,
ինքնակառավարում»
ներկայացնելը
բնակչությանը մատուցվող
ենթաբաժնի 2-րդ կետի,
ծառայությունների քանակի
1-ին ենթակետի «ա»
ավելացմանը, որակի և
պարբերություն
մատչելիության բարձրացմանը, ինչպես նաև համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
«Փախստականների և ապաս- Ապաստանի հայցի վերաբերյալ
ՀՀ տարածքային
հունիսի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ կառավարուտանի մասին» Հայաստանի լիազոր մարմնի ընդունած
կառավարման և
թյանն առընթեր 3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի մարտի 23-ի
Հանրապետության օրենքում բացասական որոշումը 30 օրյա
զարգացման
ՀՀ ոստիկանություն
նիստի 16-րդ կետով
փոփոխություն կատարելու ժամկետում բողոքարկման
նախարարություն
հավանության արժանաՀՀ կառավարումասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը փոխարեն կարող է բողոքարկցած N 12-րդ արձանաՀՀ կառավարության աշխա- վել երկամսյա ժամկետում:
թյանն առընթեր
գրային որոշման 54-րդ
Դրանով կվերացվի «Փախստատակազմ ներկայացնելը
ազգային
կետի, 1-ին ենթակետ
կանների և ապաստանի
անվատանգության
մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարծառայություն
չական դատավարության
օրենսգրքերի միջև առկա
հակասությունը:
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34.

35.

36.

«Համայնքային ծառայության
վերապատրաստման համակարգի բարեփոխման մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Համայնքային ծառայողների
վերապատրաստման միջոցով
համայնքային ծառայողների
կարողությունների կատարելագործում, որը կապահովի
համայնքների զարգացման
ռազմավարական խնդիրների
իրականացումը:
«Փոքրաթիվ աշակերտական Արդյունքում ակնկալվում է
համակազմ ունեցող, թերհա- ուսումնական հաստատությունմալրված դպրոցներում բարե- ներում կրթության որակի,
փոխումներ իրականացնելու մատչելիության և ընդգրկվամասին» ՀՀ կառավարության ծության մակարդակի
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- բարձրացում:
վարության աշխատակազմ
ներկայացնելը:
«Հայաստանի Հանրապետու- Միջազգային ստանդարտթյան Արագածոտնի մարզի ներով սահմանված աղբակոշտ կենցաղային թափոնների հանության և աղբավայրերի
կառավարման հայեցակարգին շահագործման մոդելի
հավանություն տալու մասին» որդեգրում
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
«Հյուրանոցային հարկի մասին» «Հյուրանոցային հարկի մասին»
և «Հարկային օրենսգրքում Հայաստանի Հանրապետուլրացում կատարելու մասին» թյան օրենքի նախագծի ընդուՀՀ օրենքների նախագծերը նումը կհանգեցնի տեղական
ՀՀ կառավարության աշխա- նոր հարկատեսակի ներմուծտակազմ ներկայացնելը:
մանը, համայնքային բյուջեների եկամտային մասի շարունակական աճի ապահովմանը
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարան

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն
ՀՀ կառավա-

հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.1-ին
ենթաբաժնի ի, 1-ին
կետի 8-րդ ենթակետ

հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 4.1-ին
«Կթրություն և գիտություն»
ենթաբաժնի 2-րդ կետ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ
«Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի ի 4-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ:
սեպտեմբերի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ
«Տարածքային կառավարում և տեղական
ինքնակառավարում»
ենթաբաժնի, 2-րդ կետի
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

14

րությանն առընթեր
պետական
եկամուտների
կոմիտե

և կնպաստի համայնքներում
զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը:
37.

38.

39.

«Պահպանության ժամկետ- ՀՀ կառավարության որոշների նշումով արխիվային
ման ընդունմամբ կհստափաստաթղթերի օրինակելի կեցվի արդի պայմաններում
ցանկը» հաստատելու և ՀՀ ստեղծվող փաստաթղթերով,
կառավարության 2006 թվաայդ թվում էլեկտրոնային
կանի մարտի 9-ի N 351-Ն
փաստաթղթերով, Հայասորոշումն ուժը կորցրած ճանա- տանի Հանրապետության
չելու մասին» ՀՀ կառավարու- արխիվային հավաքածուի
թյան որոշման նախագիծը
համալրումը:
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետու- Միջազգային ստանդարտթյան Տավուշի մարզի կոշտ
ներով սահմանված աղբակենցաղային թափոնների
հանության և աղբավայրերի
կառավարման հայեցակարգին շահագործման մոդելի
հավանություն տալու մասին» որդեգրում:
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխտակազմ ներկայացնելը
«Ֆինանսական համահարթեց- «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքում
ման մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ կատափոփոխություններ կատարելու
րելու մասին» ՀՀ օրենքի
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
նախագիծը ՀՀ կառավաընդունումը կհանգեցնի
րության աշխատակազմ
ֆինանսական համահարթեցներկայացնելը
ման բազմագործոն համակարգի ամբողջականացմանը:
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2-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

սեպտեմբերի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարություն 2014
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունվարի 30-ի
նիստի N 4 արձանագրության 24-րդ կետով հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 30-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ:

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
հոկտեմբերի
առողջապահության 3-րդ տասնօրյակ չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելնախարարություն
վածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ
ՀՀ Տավուշի
«Տարածքային կառավամարզպետարան
րում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի, 2-րդ
ենթակետ:

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
տասնօրյակ
չի պահանջվում: 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 «դ»
պարբերություն

15

40.

41.

«Հայաստանի Հանրապետու- Միավորված համայնքների
թյան կառավարության 2014 միջբնակավայրային ճանաթվականի փետրվարի 13-ի
պարհների պահպանման և
N 265-Ն որոշման մեջ լրացում- շահագործման լիազորություններ և փոփոխություններ կատա- ները կպատվիրակվեն
րելու մասին» ՀՀ կառավա- համայնքի ղեկավարին
րության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը:

ՀՀ տրանսպորտի, նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
կապի և
տասնօրյակ
չի պահանջվում: թվականիի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելտեղեկատվական
վածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ
տեխնոլոգիաների
«Տարածքային կառանախարարություն
վարում և տեղական
ՀՀ մարզպետաինքնակառավարում»
րաններ
ենթաբաժնի, 2-րդ
կետի, 1-ին ենթակետի
«բ» պարբերություն
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի Արդյունքում կապահովվի
ՀՀ բնապահպանության
սեպտեմբերի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
վերականգնման, պահպանՍևանա լճի էկոհամակար-գերի
նախարարություն
3-րդ
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելման, վերարտադրման, բնա- վերականգնման, պահպանտասնօրյակ
վածի 4.4-րդ «Բնապահկանոն զարգացման և օգտա- ման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտապանություն» մասի 4-րդ
գործման միջոցառումների
գործման միջոցառումների
կետի 1-ին ենթակետ
2019 թվականի տարեկան
կատարումը, այդ թվում`
ծրագիրը հաստատելու
«Սևանա լճի մասին»
մասին» ՀՀ կառավարության Սևանա լճի և նրա ջրհավաք
Հայաստանի Հանրապեորոշման նախագիծը ՀՀ
ավազանի գետերի ջրերի
տության օրենքի 12-րդ
կառավարության աշխաաղտոտվածության, hիդրոհոդվածի 4-րդ մաս
տակազմ ներկայացնելը
կենսաբանական, հիդրոօդերևութաբանական, ինժեներաերկրաբանական մոնիթորինգի
իրականացումը, կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում
ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման, արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության,
Սևանա լճի շրջակայքում
ջրածածկման ենթակա
տարածքներում անտառ-
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

16

42.

43.

մաքրման աշխատանքների
իրականացումը, աղբավայրերի բարեկարգման և
կանոնավոր աղբահեռացումը,
«Սևան» ԱՊ գիտական
ուսումնասիրությունների և
անտառատնտեսական աշխատանքները, ինչպես նաև այլ
միջոցառումների կատարումը:
«ՀՀ ընդերքի մասին
Շրջակա միջավայրի պահՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
օրենսգրքում փոփոխություն- պանության դրամագլխի
ներ և լրացումներ կատամիջոցներով ընդերքօգտարելու մասին» ՀՀ օրենքի
գործման թույլտվությունների
ժամկետների ավարտից հետո
նախագիծը ՀՀ կառավախախտված հողատարածքրության աշխատակազմ
ներում նոր բիզնես-ծրագրերի
ներկայացնելը
իրականացման, ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների իրագործման դեպքում շրջակա
միջավայրի պահպանության
դրամագլխին հատկացված
գումարների վերահաշվարկման համար համապատասխան իրավական հիմքերի և
մեխանիզմների մշակում
«Քիմիական նյութերի մասին» «Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ բնապահպանության
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետուկառավարության աշխատաթյան օրենքի ընդունմամբ
կազմ ներկայացնելը
կստեղծվի քիմիական
նյութերի գործածության
անվտանգության ապահովման իրավական հիմքը
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ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և բնական
պաշարների
նախարարութ-յուն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 6-րդ
կետի, 3-րդ ենթակետ

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
չի պահանջում: 2017 թվականի հունիսի
19-ի N646-Ա որոշման
Հավելվածի 4.4
«Բնապահպանություն»
մասի 8-րդ կետի 3-րդ
ենթակետ

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
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ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

44.

45.

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն
«Նորագույն տեխնոլոգիաների Նորագույն տեխնոլոգիաների ՀՀ բնապահպանության ՀՀ գյուղատնտենախարարություն
սության
կիրառմամբ անտառների
կիրառմամբ ակնկալվում է
նախարարություն
ապօրինի հատումների
նվազագույնի հասցնել
ապօրինի անտառհատումկանխման համակարգի
ներդրման միջոցառումների ները, աշխատատարությունը
ծրագրին հավանություն
և ֆինանսական ծախսերը
տալու մասին» ՀՀ կառավաինչպես նաև բարձրացնել
րության արձանագրային
տվյալների ստացման
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- ճշտությունը:
վարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Մթնոլորտային օդի պահ- Օրենքի ընդունմամբ կամրա- ՀՀ բնապահպանության
պանության մասին» նոր
գրվեն մթնոլորտային օդի
նախարարություն
խմբագրությամբ օրենքի
պահպանության ժամանակակից մոտեցումները: Արդյուննախագիծը ՀՀ կառավաքում կձևավորվի օդի որակի
րության աշխատակազմ
գնահատման նոր չափանիշներկայացնելը
ների մշակման, արտանետումների սահմանափակումը նոր
տեխնոլոգիաների ներդրման
իրականացման, արտանետումների հաշվառման
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նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի 7-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի 5-րդ
կետի 1-ին ենթակետ
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46.

47.

միասնական համակարգի
ստեղծման համար
օրենսդրական հենքը:
«Ջրախնայող տեխնոլոգիա- Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ՀՀ բնապահպանության
ների ներդրման հայեցաներդրումը հիմք կհանդիսանա
նախարարություն
կարգից բխող միջոցառում- շտկելու տարիներ շարունակ
ների ծրագրին հավանություն ոչ ռացիոնալ, ավանդական
տալու մասին» ՀՀ կառավա- ջրօգտագործումից ժառանգած
և ընթացիկ գործունեության
րության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
արդյունքում հյուծված ջրային
ռեսուրսների վերականգնման
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
համար՝ ապահովելով շրջակա
միջավայրի պահպանության
հետագա կայուն զարգացումը,
բնական ռեսուրսների վերականգնման և ողջամիտ օգտագործման պահանջները,
մարդկանց առողջության
վրա վնասակար ազդեցության նվազեցումը:
«Կլիմայի փոփոխության
Հայաստանի հարմարվողաՀՀ բնապահպանության
կանության ազգային ծրահարմարվողականության
նախարարություն
ազգային գործողությունների գիրը կնպաստի.
ծրագրին հավանություն
1 երկրի խոցելիության նվատալու մասին» ՀՀ կառազեցմանը կլիմայի փոփոխուվարության արձանագրային թյան ազդեցությունների
որոշման նախագիծը ՀՀ
նկատմամբ՝ ստեղծելով
կառավարության աշխահարմարվելու կարողություն
տակազմ ներկայացնելը
և դիմակայունություն։
2. Հայաստանի զարգացման
պլանավորման գործընթացներում և ռազմավարություններում՝ բոլոր վերաբերելի
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-

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի 3-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2016
թվականի մարտի 31-ի
N 338-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետ

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ օրենքով ՀՀ կառավարության 2017
չարգելված այլ թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելաղբյուրներ
վածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի 5-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ
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ոլորտներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների
ներառմանը և Հայաստանի
զարգացման նպատակների
իրականացմանը։

48.

49.

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքն
երի և բնական
պաշարների
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
«ՀՀ կառավարության 2001
Գործառնական գոտիների
ՀՀ կառավարությանն
ՀՀ կառավարուհունիսի 3-րդ Ֆինանսավորում «Քաղաքաշինության
թվականի մայիսի 14-ի N 408 ցանկի և դրանց համապաառընթեր
չի պահանջվում: մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-րդ,
թյանն առընթեր
տասնօրյակ
քաղաքաշինության
որոշման մեջ փոփոխություններ տասխանող կոդերի սահմա17-րդ հոդվածներ, ՀՀ
անշարժ գույքի
կատարելու մասին» ՀՀ կառա- նում, բովանդակությանը և
պետական կոմիտե
կառավարության 2017
կադաստրի
վարության որոշման նախա- կազմին ներկայացվող
թվականի հունիսի 19-ի
պետական
պահանջների հստակեցում,
N 646-Ա որոշման հավելկոմիտե
գիծը ՀՀ կառավարության
վածի 3 -րդ գլխի 3.8.
աշխատակազմ ներկայացնելը գոտևորման նախագծերին
ներկայացվող պահանջների
Քաղաքաշինություն»
համապատասխանեցում
բաժնի 1-ին կետի 3-րդ
ստեղծվող երկրատեղեենթակետ
կատվական համակարգի
միասնական չափորոշիչներին,
մշակման, հաստատման և
փոփոխման ընթացակարգի
պարզեցում
«Հայաստանի Հանրապետու- Աղետի գոտու բնակավայրեՀՀ կառավարությանն ՀՀ տարածքային ապրիլի 3-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
կառավարման և
տասնօրյակ
թյան 2018 թվականի պետա- րում երկրաշարժի հետևանառընթեր
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
կան բյուջեով նախատեսված քով անօթևան մնացած ընտաքաղաքաշինության
զարգացման
N 646-Ա որոշման հավելհատկացումների հաշվին
նիքների բնակարանային
պետական կոմիտե
նախարարություն
ված, 3-րդ գլուխ, 3.8
աղետի գոտու բնակավայապահովմանն ուղղված
Քաղաքաշինություն
ՀՀ Լոռու
րերում երկրաշարժի հետևան- պետական աջակցության
բաժին, 7-րդ կետ
մարզպետարան
քով անօթևան մնացած ընտա- ծրագրի շրջանակներում
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նիքների բնակարանային
ապահովման պետական
աջակցության միջոցառումները
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

50.

51.

ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված
հատկացումների հաշվին
բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունք
ունեցող ընտանիքներին
տրամադրվող պետական
աջակցության մոտեցումների
և աջակցության տրամադրման
գործընթացի հետ կապված
հարցերի հստակեցում
«Հայաստանի ՀանրապեԲազմաբնակարան շենքերի
հունիսի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ կառավարությանն ՀՀ տարածքային
տության բազմաբնակարան ընդհանուր բաժնային սեփաառընթեր
կառավարման և 1-ին տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
շենքերի ընդհանուր բաժնային կանություն հանդիսացող
N 646-Ա որոշման հավելքաղաքաշինության
զարգացման
ված, 3-րդ գլուխ, 3.8
սեփականություն հանդիսացող գույքի վերակառուցմանն
պետական կոմիտե
նախարարություն
Քաղաքաշինություն
գույքի վերակառուցման (նորոգ- (նորոգմանն) ուղղված (այդ
ՀՀ էներգետիկ
բաժին, 6-րդ կետ,
ման) պետական աջակցության թվում՝ էներգախնայողության և
ենթակառուցէներգաարդյունավետության
2-րդ ենթակետ
համակարգված մեխանիզմվածքների և
ների ներդրման հայեցակար- բարձրացման) պետական
բնական
Բազմաբնակարան
աջակցության համակարգված
գին հավանություն տալու
պաշարների
շենքի կառավարման
մասին» ՀՀ կառավարության մեխանիզմների ներդրման
նախարարություն
արձանագրային որոշման
մասին Հայաստանի
ուղղությունների և քայլերի
նախագիծը ՀՀ կառավարու- հստակեցում
Հանրապետության
թյան աշխատակազմ
օրենքի 31-րդ հոդված
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրապեֆինանսավորում Հայաստանի ՀանրաՀՀ կառավարությանն
մարտի
թյան հողային ֆոնդի ըստ
տության հողային ֆոնդի ըստ
առընթեր
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում։ պետության հողային
օրենսգրքի 66-րդ
նպատակային նշանակունպատակային նշանակության
անշարժ գույքի
հոդվածի 2-րդ մաս:
թյան հողերի 2018 թվականի հողերի 2018 թվականի
կադաստրի պետական
կադաստրային գները հաս- կադաստրային գների
կոմիտե
տատելու մասին» ՀՀ կառա- սահմանում
վարության որոշման նախա-
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52.

գիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի ՀանրապետուՀՀ կառավարությանն
սեպտեմբերի
թյան հողային ֆոնդի առկա- թյան հողային ֆոնդի առկաառընթեր
3-րդ տասնօրյակ
յության և բաշխման վերայության և բաշխման վերաանշարժ գույքի
բերյալ 2018 թվականի հաշբերյալ 2018 թվականի հաշկադաստրի պետական
վետվության (հողային հաշ- վետվության (հողային հաշկոմիտե
վեկշռի) մասին» ՀՀ կառավեկշռի) հաստատում
վարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
«Ոռոգման նպատակով 2018 Ջրօգտագործողներին
մայիսի 3-րդ
ՀՀ էներգետիկ
ՀՀ բնապահպաանհրաժեշտ քանակի
տասնօրյակ
ենթակառուցվածքների և
թվականին Սևանա լճից
նության
բնական պաշարների նախարարություն
ջրառի մասին» ՀՀ կառավա- ոռոգման ջրով ապահովում
րության որոշման նախանախարարության ջրային
տնտեսության պետական
գիծը ՀՀ կառավարության
կոմիտե
աշխատակազմ ներկայացնելը

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2000
չի պահանջվում։ թվականի հոկտեմբերի 23-ի
N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 11-րդ կետ:

Ֆինանսավորում «Սևանա լճի էկոհամաչի պահանջվում: կարգերի վերականգնման, պահպանման,
վերարտադրման և
օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու
համալիր ծրագրերը
հաստատելու մասին»
ՀՀ օրենքի 1-ին և 2-րդ
հոդվածներով հաստատված տարեկան և
համալիր ծրագրերի 6.1-ի
կետ
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

54. «Հայաստանի Հանրապետու- «Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտային զբոսա- թյունում սպորտային զբոսաշրջության զարգացման 2019- շրջության զարգացման 20192022 թվականների ծրագրին 2022 թվականների ծրագրին
և ծրագրի կատարումն ապա- և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանհովող միջոցառումների
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ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ տնտեսական
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում
զարգացման և 3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում:
ներդրումների
նախարարություն

ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1,
ենթակետ 2-րդ

22
ցանկին հավանություն տալու կին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարու- ընդունում, ինչը կնպաստի
Հայաստանի Հանրապետության աշխատակազմ
թյունում սպորտային զբոսաներկայացնելը
շրջության զարգացմանը
55. «Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման ընդունումը
թյունում հաշմանդամային
սպորտի զարգացման 2018- կնպաստի հաշմանդամային
2024 թվականների ծրագրին սպորտի զարգացմանը, մասնավորապես` հաշմանդամուև ծրագրի իրականացման
թյան
նկատմամբ բնակչության
միջոցառումների ցանկին
դրական
վերաբերմունքի
հավանություն տալու մասին»
ձևավորմանը,
ֆիզիկական
ՀՀ կառավարության արձակուլտուրայի և սպորտի միջոնագրային որոշման նախացով հաշմանդամություն ունեգիծը ՀՀ կառավարության
ցող անձանց առողջության
աշխատակազմ ներկայացնելը
ամրապնդմանը, աշխատունակության բարձրացմանը,
ակտիվ հանգստի կազմակերպման և վերականգնման
ապահովմանը, առողջ ապրելակերպի արմատավորմանը, որակյալ մարզիկների
և մարզիչների պատրաuտմանը, միջազգային մրցաuպարեզներում Հայաuտանի Հանրապետության հավաքական
թիմերի և անհատ մարզիկների
մաuնակցության ապահովմանը, պարալիմպիկ,
սուրդլիմպիկ ու հատուկ
օլիմպիադաների խաղերում,
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
փետրվարի 3-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
տասնօրյակ
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին,
ենթակետ 3-րդ, ՀՀ
ՀՀ տարածքային
կառավարության 2017
կառավարման և
թվականի սեպտեմբերի
զարգացման
7-ի N 38 արձանախարարություն
նագրային որոշման
ՀՀ առողջակետ 33.2-րդ
պահության
նախարարություն
ՀՀ կրթության
և գիտության
նախարարու–
թյուն,

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն
Երևանի
քաղաքապետարան,
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ

23
աշխարհի և Եվրոպայի
առաջնություններում հայ
մարզիկների կողմից բարձր
նվաճումների գրանցմանը:
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն
56. «Սփյուռքի երիտասարդների Մինչև 1000 սփյուռքահայ
ՀՀ արտաքին
ՀՀ կառավարության 2017
հայրենաճանաչության «Արի պատանիների և աղջիկների
գործերի
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելտուն» ծրագրին հավանություն երկշաբաթյա այցելություն
նախարարություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարու- Հայաստան, նրանց հյուրընկավածի 2.2-րդ բաժնի
ՀՀ մշակույթի
թյան արձանագրային որոշ- լում հայաստանյան ընտա«Սփյուռք» գլխի 2-րդ
նախարարություն
ման նախագիծը ՀՀ կառա- նիքներում, սփյուռքահայ
կետի 3-րդ ենթակետ,
վարության աշխատակազմ երիտասարդների համար
ՀՀ կրթության և
ՀՀ կառավարության 2009
ներկայացնելը
Հայաստանի պատմաճարտագիտության
թվականի օգոստոսի 20-ի
րապետական վայրեր վեցօրյա
նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի
փետրվարի
Ֆինանսավորում նիստի N 34 արձանաճանաչողական շրջայցերի
Երևանի
1-ին տասնօրյակ չի պահանջվում: գրության 29-րդ կետով
նախարարություն
կազմակերպում, 13-17 տարեքաղաքապետարան
հավանության արժական սփյուռքահայ և հայաս(համաձայնությամբ)
նացած արձանագրային
տանցի պատանիների և
որոշման հավելվածի
ՀՀ
երիտասարդների չորսօրյա
49-րդ կետի«դ»
մարզպետարաններ
հանգստի կազմակերպում
ենթակետ
«Արի տուն» ճամբարում
ՀՀ կառավա-

57.

«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստան-սփյուռք-Արցախ
թյան և մայիսյան հերոսամար- մշակութային գործակցության
տերի 100 և Երևանի հիմնա- խթանման ու զարգացման
ապահովում, ազգային ինքնուդրման 2800-ամյակներին
թյան պահպանման նպասնվիրված Իմ Հայաստան»
տում, զբոսաշրջության խթահամահայկական փառատոնի նում, Հայաստանի վերակազմակերպման և անցկաց- բերյալ սփյուռքահայերի
իրական կարծիքի ձևավոր-
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

րությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
«Հայաստանի
կոմպոզիտորների և
փետրվարի 3-րդ
երաժշտագետների
տասնօրյակ
միություն» հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)

ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի
Ֆինանսավորում
«Սփյուռք» գլխի 1-ին
չի պահանջվում:
կետի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2009
թվականի օգոստոսի 20-ի
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մանն աջակցում, Հայաստանսփյուռք գործակցության
կառուցակարգերի ստեղծում`
որոշման նախագիծը ՀՀ
համահայկական մասնագիկառավարության աշխատատական ընկերակցությունների
կազմ ներկայացնելը
միջոցով, համահայկական
միասնական տեղեկատվական դաշտի ստեղծմանը
նպաստում, Հայաստանսփյուռք, սփյուռք-սփյուռք
մշակութային կապերի և
համագործակցության
ընդլայնմանը նպաստում,
նոր գեղարվեստական
համույթների և տաղանդավոր անհատ կատարողների հայտնաբերում և
փառատոնին մասնակցության ապահովում
ման մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային

«Հայաստանի
ազգային
պարարվեստի
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
երգչախմբային
ընկերություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
թատերական
գործիչների
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
գրողների միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
ժուռնալիստների
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
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նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման հավելվածի 56-րդ
կետի «զ» ենթակետ
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58.

59.

60.

«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն, նախնա- թյան բարձրագույն, նախնական (արհեստագործական) և կան (արհեստա-գործական)
միջին մասնագիտական
և միջին մասնագիտական
ուսում-նական հաստատուուսումնական հաստատություններում սովորող սիրիա- թյուններում ուսուցանվող
հայ ուսանողների ուսումնա- սիրիահայ ուսանողների
կան տարվա ուսման վարձերի 2018-2019 թվականների
փոխհատուցման մասին» ՀՀ ուսումնական տարվա
ուսման վարձերի
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառա-վարու- փոխտատուցում
թյան աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Հայրենադարձության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Հայաստանում հասարակության մեջ, սփյուռքահայերի
արագ և սահուն ինտեգրում
Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում, հայկական մասնագիտական ներուժի համախմբում
և Հայաստանում նպատակային կիրառում

«Սիրիական հակամարտուՍիրիական հակամարտության
թյան հետևանքով հարկադիր հետևանքով հարկադիր
տեղահանված և Հայաստանում տեղահանված և Հայաստապաշտպանություն հայցող
նում պաշտպանություն հայցող
անձանց ինտեգրման 2018անձանց հասարակական
2022 թվականների ռազմա- լիարժեք ինտեգրմանն
վարությանը հավանություն ուղղված՝ առաջնահերթ
տալու մասին» Հայաստանի միջամտություն և բարեփոՀանրապետության կառախումներ պահանջող ոլորտ-
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ՀՀ կառավարության 2017
թվա-կանի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի
«Սփյուռք» գլխի 3-րդ
կետի 1-ին ենթակետ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ կրթության և
հոկտեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2009
գիտության
նախարարություն 3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի օգոստոսի 20-ի
նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած արձանագրային
որոշման հավելվածի 48-րդ
կետի «գ» ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի
նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում
«Սփյուռք» գլխի 3-րդ
չի պահանջվում:
տասնօրյակ
կետի 2-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի
նոյեմբերի 3-րդ Ֆինանսավորում
«Սփյուռք» գլխի 3-րդ
տասնօրյակ
չի պահանջվում:
կետի 1-ին և 3-րդ
ենթակետեր
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61.

62.

63.

վարության արձանագրային ների երկարաժամկետ կարգաորոշման նախագիծը ՀՀ
վորման գործընթացի
արագացում:
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի ՀանրապետուՀՀ առողջապահության
մարտի 2-րդ
թյունում կենսանվտանգությունում կենսանվտանգունախարարություն
տասնօրյակ
թյան կենտրոնացված կառա- թյան կենտրոնացված կառավարման համակարգի նկա- վարման համակարգի նկարագիրը և ներդրման կարգը րագիրը և ներդրման կարգը,
սահմանելու մասին» ՀՀ
համակարգային մոտեցմամբ,
կառավարության որոշման
սահմանող իրավական ակտի
նախագիծը ՀՀ կառավաառկայություն՝ կենսանվտանգուրության աշխատակազմ
թյան կառավարման կենտրոներկայացնելը
նացված համակարգի
ներդրման հարցով Հայաստանի Հանրապետության
պետական լիազոր մարմնի
նշանակմամբ:
«Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ առողջապահության
մարտի 2-րդ
հիվանդությունների դեմ
նախարարություն
տասնօրյակ
թյան ազգաբնակչությանը
պայքարի ռազմավարությանը ցուցաբերվող բժշկական
հավանություն տալու մասին» օգնության որակի բարելավում,
ՀՀ կառավարության արձա- թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ
հիվանդության բուժման
նագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
շարունակական ապահովում
աշխատակազմ ներկայացնելը և բուժման գործընթացը արդի
միջազգային մոտեցումներին
համապատասխանեցում:
«Բնակչության բժշկական
Օրենքով սահմանվում է
ՀՀ առողջապահության
հունիսի
օգնության և սպասարկման
թեստավորման մեխանիզմ,
նախարարություն
1-ին
մասին» Հայաստանի Հանրա- որը հնարավորություն է
տասնօրյակ
պետության օրենքում փոփոտալու սահմանելու
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Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 1-րդ
կետի, 1-ին ենթակետի
«ա» պարբերություն

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

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապա-
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խություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

64.

65.

հություն գլխի կետ 3-ի
1-ին ենթակետի «բ»
պարբերություն

միասնական պահանջներ և
տրամադրելու հավասար
պայմաններ, ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջներին համապատասխան
կրթություն ստացած անձանց,
միասնական քննության
միջոցով, վերահաստատելու
իրենց գիտելիքների բավարար մակարդակը և պետության կողմից անհատական
պրակտիկա իրականացնելու
համար սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանությունը:
Բժշկական համակարգի
Պացիենտների խախտված
ՀՀ առողջապահության հաշտարարի գործունեության իրավունքների վերականգննախարարություն
մասին» ՀՀ օրենքի նախա- ման օպերատիվ մեխանիզմգիծը ՀՀ կառավարության ների ստեղծում և կիրարկման
աշխատակազմ ներկայացնելը իրավունքների ոտնահարման
դեպքերի նվազեցում
Առողջապահության մասին Առողջապահության մասին ՀՀ առողջապահության
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետուկառավարության աշխատաթյան օրենքի նախագծի
կազմ ներկայացնելը
ընդունումը պայմանավորված է
առողջապահության ոլորտը
կարգավորող օրենսդրական
առկա բացերը և խնդիրները
վեր հանելու, դրանց վերլուծության արդյունքներով միասնական մոտեցումների որդեգրման միջոցով ոլորտային
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հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

-

նոյեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման
հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 3-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի
«բ» պարբերություն
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահությունգլխի 7-րդ կետ
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նոր մայր օրենքի ընդունման
անհրաժեշտությամբ, ինչպես
նաև առողջապահական բնագավառում իրականացվող
ներկա բաեփոխումներով:
66.

«Հայաստանի Հանրապետու- Հնարավոր է լինելու դուրս
ՀՀ առողջապահության
թյունում գործող բժշկական
բերել այն հարթությունները,
նախարարություն
ասոցիացիաների ֆունկցիոնալ համագործակցության եզրերը,
բարեփոխումների հայեցա- ֆունկցիոնալ բարեփոխման
կարգին հավանություն տալու ուղիները, որոնք կնպաստեն
մասին» ՀՀ կառավարության իրական համագործակցության
արձանագրային որոշման
նախաձեռնմանը, կառուցողանախագիծը ՀՀ կառավական դեր կունենան առողջարության աշխատակազմ
պահության բնագավառի
ներկայացնելը
աշխատանքների բարելավման գործում, և կդառնան
այն անկյունաքարային կարծիք
տրամադրող կառույցները,
որոնք կապահովեն առողջապահության ոլորտի քաղաքականության պատշաճ իրականացմանը:

նոյեմբերի 2-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
տասնօրյակ
չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի կետ 3-ի
1-ին ենթակետի «ե»
պարբերություն

67.

«ՀՀ առողջության առաջնա- ՀՀ առողջության առաջնային ՀՀ առողջապահության
յին պահպանման օղակի բարե- պահպանման օղակի բարենախարարություն
փոխումների հայեցակարգին փոխումների հայեցակարգի
հավանություն տալու մասին» մշակում, որով կներկայացվեն
ՀՀ կառավարության արձա- բարեփոխումների ուղիները,
նագրային որոշման նախա- առողջության առաջնային
գիծը ՀՀ կառավարության
պահպանման օղակում
աշխատակազմ ներկայացնելը վերհանված խնդիրների
առաջարկվող լուծումները:

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ
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Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ
կետի 4-րդ ենթակետ
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68.

«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ առողջապահության ՀՀ Կենտրոնական
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
թյունում առողջության պար- թյունում առողջության պար3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
բանկ
նախարարություն
տադիր ապահովագրության տադիր ապահովագրության
(համաձայնությամբ)
N 646-Ա որոշման հավելհայեցակարգին հավանություն ներդրմամբ բնակչության
վածի 4.3. Առողջապատալու մասին Հայաստանի համար բժշկական օգնության
հություն գլխի 2-րդ
Հանրապետության կառավա- և սպասարկման որակի
կետի 7-րդ ենթակետ
րության արձանագրային որոշ- բարձրացում, մատչելիության և
ման նախագիծը ՀՀ կառա- հասանելիության ապահովում,
վարության աշխատակազմ առողջապահության ոլորտի
ներկայացնելը
ֆինանսավորման բարելավում,
ստվերայնության կրճատում
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

69.

70.

«Բնագիտության, տեխնոԲնագիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտուլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի
թյան և մաթեմատիկայի
(STEM) ուսուցման հայեցա- (STEM) ուսուցման հայեկարգին հավանություն տալու ցակարգին մոտեցումների
մասին» ՀՀ կառավարության վերանայում
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջեից
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
ծրագրի
4. Սոցիալական ոլորտի
4.1-ին Կրթություն և
գիտություն բաժնի 2-րդ
պարբերության 1-ին կետի
«գ» ենթակետ

«Հանրակրթական հաստա- Հանրակրթական հաստատությունների կառավարման տությունների կառավարնոր համակարգին հավանու- ման նոր արդյունավետ
թյուն տալու մասին» ՀՀ կառա- համակարգի մշակում և
վարության արձանագրային ներդրում
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2018 թվականի
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջեից
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
ծրագրի 4. Սոցիալական
ոլորտի
4.1 Կրթություն և
գիտություն բաժնի 6-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ
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71.

72.

73.

«Հանրակրթական պետական Հանրակրթական ուսումնաուսումնական հաստատություն- կան հաստատությունների
ների տնօրենի ընտրության տնօրենների ընտրության
(նշանակման) նոր համակամ նշանակման նոր
կարգին հավանություն տալու չափանիշների և համամասին» ՀՀ կառավարության կարգի մշակում և ներդրում
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
ՀՀ Արմավիրի մարզում 2
Համընդհանուր ներառական
տարածքային մանկավարժա- կրթության կազմակերպման
հոգեբանական աջակցության արդյունավետ մեխանիզմների
կենտրոնների հիմնադրում ներդնում
(Արմավիրի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների
N1 հատուկ (օժանդակ)
դպրոցի և Վաղարշապատի
մտավոր թերզարգացում
ունեցող երեխաների N 2
հատուկ (օժանդակ) դպրոցի
վերակազմակերպման
(վերանվանման) միջոցով)
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Նախադպրոցական ծառա- Նախադպրոցական ծառայույությունների ֆինանսավոր- թյունների ֆինանսավորման
ման մեխանիզմների» ՀՀ
արդյունավետ մեխանիզմկառավարության արձանա- ների մշակում և ներդրում
գրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
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ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2018 թվականի
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջեից
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

հաստատված
ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
ծրագրի 4. Սոցիալական
ոլորտի
4.1 Կրթություն և
գիտություն բաժնի 6-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2018 թվականի
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջեից
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Հանրակրթության
մասին» ՀՀ օրենքում
լրացումներ և փոփոխությունններ 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 կրթության և
գիտության
նախարարություն

նոյեմբերի
ՀՀ պետական
ՀՀ տարածքային
բյուջեից
կառավարման 3-րդ տասնօրյակ
Ֆինանսավորում
նախարարություն
չի պահանջվում:
Երևանի
քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)

ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
ծրագրի
4. Սոցիալական ոլորտի
4.1 Կրթություն և
գիտություն բաժնի 1-ին
կետի 2-րդ ենթակետ
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74.

75.

76.

Արտադպրոցական դաստիա- Արտադպրոցական դաստիարակության 2018-2022 թվական- րակության ոլորտի աստիճաների զարգացման ռազմավա- նական զարգացում, նորացում,
րությանը հավանություն տալու կատարելագործում:
մասին ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«ՀՀ կառավարության 2006թ. ՀՀ մարզերի զարգացման
հունվարի 12-ի N73-Ն որոշման ուղղություններից և աշխատամեջ փոփոխություններ կատա- շուկայի առանձնահատկուրելու մասին» ՀՀ կառավաթյուններից ելնելով՝ նախնարության որոշման նախագիծը կան (արհեստագործական) և
ՀՀ կառավարության աշխա- միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունտակազմ ներկայացնելը
ներում ուսուցանվող բոլոր
մասնագիտությունների
վերանայում:
«Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ բուհերում
թյան պետական և ոչ պետա- ընդունելության գործընթացի
կան բարձրագույն ուսումնա- բարելավում
կան հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011
թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2012թ. ապրիլի 26-ի
N 597-Ն որոշման մեջ փոփո-

275k.voroshum.doc

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարության

2018 թվականի
նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարության

2018 թվականի
հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ պետական
բյուջեից
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2017-2022 թվականների
4. Սոցիալական ոլորտի
4.1 Կրթություն և
գիտություն բաժնի 2-րդ
պարբերության 1-ին
կետի է ենթակետ:

ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646 - Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.
Սոցիալական ոլորտ, 4.1
Կրթություն և գիտություն
բաժնի 8-րդ կետի 2-րդ
ենթակետ:
2018 թվականի
Լրացուցիչ
«Բարձրագույն և հետբումարտի 1-ին ֆինանսավորում չի հական մասնագիտատասնօրյակ
պահանջվում: կան կրթության մասին»
ՀՀ օրենք հոդված 14-ի
5-րդ մաս
ՀՀ պետական
բյուջեից
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
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խություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
77.

78.

79.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
ՀՀ կառավարության «Գիտու- Գիտության ոլորտում
2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ գիտությունՀՀ կրթության և
թյան ոլորտում երիտասարդ երիտասարդ կադրերի
հուլիսի 3-րդ
գիտության
ների ազգային
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելկադրերի ներգրավման ծրա- ամրապնդում, ոլորտից
տասնօրյակ
նախարարության
ակադեմիա
վածի 4-րդ բաժնի 4.1
գրին և ծրագրի իրականացման կադրերի արտահոսքի
գիտության պետական (համաձայնությամբ)
գլխի «Գիտություն» ենթամիջոցառումների ժամանակա- նվազեցում, սահուն
կոմիտե
բաժնի 2-րդ կետի 3-րդ
ցույցին հավանություն տալու սերնդափոխության
ենթակետ
մասին» արձանագրային
ապահովում
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
«Գիտության ոլորտի օպտի- Գիտության բնագավառի
ՀՀ կրթության և
ՀՀ կրթության և 2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
մալացման և կառուցվածքային ոլորտային և միջոլորտային
գիտության
գիտության
նոյեմբերի 3-րդ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելբարեփոխումների ծրագրին մոտեցմամբ օպտիմալացում
նախարարության
նախարարություն
տասնօրյակ
վածի
4-րդ բաժնի 4.1
և ծրագրի իրականացման
և կառուցավածքային բարե- գիտության պետական
ՀՀ գիտությունգլխի
«Գիտություն»
միջոցառումների ժամանակա- փոխումների իրականացում,
կոմիտե
ների ազգային
ենթաբաժնի 1-ին կետի
ցույցին հավանություն տալու միևնույն գիտական ուղղուակադեմիա
2-րդ
ենթակետ,
մասին» ՀՀ կառավարության թյան պատկանող գիտական
(համաձայնությամբ)
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
կազմակերպությունների
2017 թվականի օգոսնախագիծը ՀՀ կառավարու- միավորում
տոսի 17-ի N 35 արձաթյան աշխատակազմ
նագրային որոշում
ներկայացնելը
«Գիտական կազմակերպուԳիտական կազմակերպուՀՀ կրթության և
ՀՀ գիտություն2018 թվականի Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
թյունների գործունեության
թյունների գործունեության
գիտության
ների ազգային
նոյեմբերի 3-րդ չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելարդյունավետության գնաարդյունավետության
նախարարության
ակադեմիա
տասնօրյակ
վածի
4-րդ բաժնի 4.1
հատման կարգը հաստատելու բարձրացում, պետական
գիտության պետական (համաձայնությամբ)
գլխի
«Գիտություն»
մասին» ՀՀ կառավարության ֆինանսավորման ծավալկոմիտե
ենթաբաժնի 1-ին կետի
որոշման նախագիծը ՀՀ
ների բաշխման օպտիմա-
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կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

3-րդ ենթակետ,
ՀՀ կառավարության
2017 թվականի օգոստոսի 17-ի N 35 արձանագրային որոշում

լացում

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն
80.

Պատմական, հնագիտական,
«Սմբատաբերդ» և «Բջնի»
պատմամշակութային արգե- ճարտարապետական անշարժ
հուշարձանների, հուշարձանլոց-թանգարան ստեղծելու
մասին» ՀՀ կառավարության ների համալիրների, հուշարձանախմբերի, պատմական
որոշման նախագիծը ՀՀ
և
բնապատմական միջավայրի
կառավարության աշխաև
հանրահռչակման աշխատակազմ ներկայացնելը
տանքների արդյունավետության բարձրացում, ինչպես
նաև զբոսաշրջության
խթանում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

81.

«Մշակութային արժեքների
արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման
իրավունքի վկայագիր տալու
կարգը և ձևը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 23-ի
N 981-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
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Մշակութային արժեքների
արտահանման թույլտվության էլեկտրոնային
եղանակով տրամադրում,
պետական մարմնի հետ
քաղաքացու նվազագույն
առնչության ապահովում

հուլիսի
ֆինանսավորում չի «Պատմության և մշապահանջվում: կույթի անշարժ հուշար2-րդ տասնօրյակ
ձանների ու պատմական
միջավայրի պահպանության և օգտագործման
մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի «ե» ենթակետ

ՀՀ ԿԱ պետական հոկտեմբերի 1-ին ֆինանսավորում չի «Մշակութային
եկամուտների
տասնօրյակ
պահանջվում: օրենսդրության
կոմիտե
հիմունքների մասին»
ՀՀ օրենքի 20-րդ
հոդված
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82.

«Առևտրի և ծառայությունՄիասնական էլեկտրոնային
ների մասին» ՀՀ օրենքում
տոմսային համակարգի
լրացումներ և փոփոխություն- ներդրումից հետո ՀՀ-ում
ներ կատարելու մասին» ՀՀ գործող բոլոր թատերահամերգային, թանգարանային,
օրենքի նախագիծը ՀՀ
սպորտային կազմակերպուկառավարության աշխաթյունների և ժամանցային
տակազմ ներկայացնելը
կենտրոնների համար
էլեկտրոնային համակարգի
միջոցով տոմսերի իրացման
պարտադիր պահանջի
սահմանում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

հոկտեմբերի ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ կառավապահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի N
րությանն առընթեր 2-րդ տասնօրյակ
պետական
646-Ա որոշման հավելեկամուտների
վածի «4.5. Մշակույթ»
կոմիտե
բաժնի 2-րդ կետի 1-ին
ենթակետ

83.

«Հուշարձանների պետական Հուշարձանների պետական
ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ցուցակներում նոր միավորընդգրկելու և պետական
ներ ընդգրկելու և ցուցակից
ցուցակից հուշարձան հանելու հանելու գործընթացի կանովերաբերյալ չափորոշիչները նակարգում արժևորման
հաստատելու մասին» ՀՀ
չափանիշների սահմանում
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

«Պատմության և Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
մշակույթի
պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
անշարժ
N 646-Ա որոշման հավելհուշարձանների
վածի «4.5. Մշակույթ»
ու պատմական
բաժնի 1-ին կետի 3-րդ
միջավայրի
ենթակետ «բ»
պահպանության
և օգտագործման
մասին» ՀՀ
օրենքում
փոփոխություն
կատարելու
մասին» ՀՀ
օրենքի
նախագծի
ընդունումից
հետո՝ եռամսյա
ժամկետում
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84.

85.

«Պատմության և մշակույթի Հուշարձանների ուսումնա«Պատմության և Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ մշակույթի
հուշարձանների պահպանու- սիրման, հաշվառման,
մշակույթի
պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
նախարարություն
թյան և օգտագործման բնա- հնագիտական պեղման,
անշարժ
N 646-Ա որոշման հավելգավառում գործունեություն ամրակայման, նորոգման,
հուշարձանների
վածի «4.5. Մշակույթ»
իրականացնող մասնագետ- վերականգնման, դրանց
ու պատմական
բաժնի 1-ին կետի 3-րդ
ների հավաստագրման
գիտանախագծային փասմիջավայրի
ենթակետ «ա»
տաթղթերի, ինչպես նաև
կարգը, պատմության և
պահպանության
և օգտագործման
մշակույթի հուշարձանների պատմամշակութային հիմնամասին» ՀՀ
պահպանության և օգտագործ- վորման նախագծերի կազմօրենքում
ման բնագավառում մասնագի- ման, փորձաքննման,
գիտական ղեկավարման,
փոփոխություն
տական գործունեության
կատարելու
տեսակների ցանկը և պատմու- հեղինակային և տեխնիկական հսկողության
մասին» ՀՀ
թյան և մշակույթի հուշարօրենքի
ձանների պահպանության և աշխատանքների որակյալ
նախագծի
օգտագործման բնագավառում իրականացում:
ընդունումից
գործունեություն իրականացնող
մասնագետների հավաստագրի
հետո՝ եռամսյա
ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ
ժամկետում
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետու- 1. Գործատուների վարչական
ՀՀ աշխատանքի և
հունվարի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ՀՀ արդարաթյան աշխատանքային
բեռի թեթևացում
սոցիալական հարցերի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի N
դատության
օրենսգրքում փոփոխություն- 2. Իրավակիրառական
նախարարություն
646-Ա որոշման հավելնախարարություն
պրակտիկայում ի հայտ
վածի , 4-րդ բաժնի 4.2ներ և լրացումներ կատաեկած խնդիրների ամբողջարդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին
րելու մասին» ՀՀ օրենքի
կան կարգավորում, աշխաենթակետ
նախագիծը ՀՀ կառավատանքային հարաբերությունրության աշխատակազմ
ներկայացնելը
ների կարգավորման
մեխանիզմների պարզեցում
3. Աշխատանքային հարա-
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բերությունների կարգավորման ոլորտում ՀՀ կողմից
վավերացված միջազգային
պայմանագրերի առանձին
դրույթներին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների
համապատասխանեցում
86. «Հայաստանի Հանրապետու- Երեխայի խնամքի արձակուրՀՀ աշխատանքի և
ՀՀ կրթության և
թյան կառավարության 2014 դում գտնվող ծնողներին
սոցիալական հարցերի
գիտության
թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն աշխատաշուկա վերադառնախարարություն
նախարարություն
որոշման մեջ լրացում կատա- նալու հնարավորությունների
րելու մասին» ՀՀ կառավա- մեծացում՝ աշխատանքային
րության որոշման նախագիծը գործունեության և ծնողական
ՀՀ կառավարության աշխա- պարտականությունների
տակազմ ներկայացնելը
համատեղման հնարավորությունների ապահովման
միջոցով
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մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

«Զբաղվածության մասին»
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի
4,2-րդ և 4.3-րդ մասեր,
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ
գլխի 2-րդ կետի 4-րդ
ենթակետի «ա» պարբերություն,
ՀՀ կառավարության 2009
թվականի հուլիսի 2-ի
N 27 արձանագրության
3-րդ կետով հավանության արժանացած ՀՀ
ժողովրդագրական
քաղաքականության
ռազմավարության և
ռազմավարության
իրականացումն ապահովող միջոցառումների
ցանկի հավելված 1-ի 2րդ գլխի 2.5` «Զբաղվածություն և մայրություն»
բաժին
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87.

88.

89.

90.

«Հայաստանի Հանրապետու- Կենսաթոշակ վճարելու
ՀՀ աշխատանքի և
թյան կառավարության 2011 կարգի առանձնահատկուսոցիալական հարցերի
թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն թյունների սահմանում
նախարարություն
որոշման մեջ փոփոխություն- «Պետական կենսաթոշակներ կատարելու մասին» ՀՀ ների մասին» ՀՀ օրենքում
կառավարության որոշման
կատարված փոփոխություննախագիծը ՀՀ կառավաներին համապատասխան
րության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետու- Նպաստների նշանակման և
ՀՀ աշխատանքի և
թյան կառավարության 2014 վճարման գործընթացի իրա- սոցիալական հարցերի
թվականի հունվարի 30-ի
վակիրառական խնդիրների
նախարարություն
N145-Ն որոշման մեջ փոփո- լուծում, հասցեականության
խություններ և լրացումներ
բարձրացում
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Ընտանիքի սոցիալական
«Սոցիալական աջակցության
ՀՀ աշխատանքի և
գնահատման իրականացման մասին» ՀՀ օրենքով նախասոցիալական հարցերի
կարգը հաստատելու մասին» տեսված սոցիալական դեպքի
նախարարություն
ՀՀ կառավարության որոշվարման ընթացքում ընտաման նախագիծը ՀՀ կառա- նիքի սոցիալական խնդիրվարության աշխատակազմ ների և ռեսուրսների գնահատման գործընթացի իրաներկայացնելը
վական հիմքի ձևավորում
«Հաշմանդամություն ունեցող Կայքէջերում տեսողության
անձանց համար էլեկտրոխնդիրներ ունեցող անձանց
նային կայք էջերի մատչելիու- մատչելի ձևաչափով տեղեթյան ապահովման կարգը
կատվություն ստանալու
հաստատելու մասին» ՀՀ
իրավունքի ապահովում
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ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

Ֆինանսավորում «Պետական կենսամայիսի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: թոշակների մասին» ՀՀ
օրենքի 33-րդ հոդվածի
9-րդ և 10-րդ մասեր, 35-րդ
հոդվածի 13-րդ մաս, 36-րդ
հոդվածի 1-ին և 4.1-ին
մասեր, 55-րդ հոդվածի
8-րդ մաս
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
հուլիսի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-–րդ
գլխի 1-ին կետի 2-րդ
ենթակետի «բ» պարբերություն

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
hուլիսի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջում թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ
գլխի 1-ին կետի 2-րդ
ենթակետի «բ»
պարբերություն

ՀՀ կապի,
նոյեմբերի 2-րդ
տրանսպորտի և
տասնօրյակ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
նախարարություն

ՀՀ Օրենքով ՀՀ կառավարության 2017
չարգելված այլ թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելաղբյուրներ
վածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ
գլխի 4-րդ կետի 1-ին

38

կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

91.

92.

«Հայաստանի Հանրապետու- Կենսաթոշակ նշանակելու և
թյան կառավարության 2011 վճարելու նոր ընթացակարթվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն գերի (քաղաքացիներին
որոշման մեջ փոփոխություն- սպասարկելու և որոշում
ներ կատարելու մասին» ՀՀ ընդունելու գործառույթների
կառավարության որոշման
տարանջատման սկզբունքի
նախագիծը ՀՀ կառավավրա հիմնված) ներդրումն
րության աշխատակազմ
ապահովող իրավական
ներկայացնելը
հիմքի ստեղծում

ենթակետ

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական
պաշտպանության
մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդված:
ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջում թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ
գլխի 6-րդ կետի 1-ին
ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետու- Հանրային քննարկումների, ՀՀ արդարադատության Հանրապետական
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարության
թյան հակակոռուպցիոն
նախարարություն
գործադիր
3-րդ տասնօրյակ
պահանջվում ծրագրի «Մարդու
ռիսկերի գնահատումների,
ռազմավարությունը և դրա
մարմիններ
իրավունքների
ոլորտային հետազոտությունիրականացման 2019-2022
ների արդյունքում կընդունվի
պաշտպանություն,
թվականների միջոցառումների նոր հակակոռուպցիոն
արդարադատություն և
Հասարակական
ծրագիրը հաստատելու
կոռուպցիայի դեմ պայռազմավարությունը, որի
կազմակերպումասին» ՀՀ կառավարության ընդունմամբ կորոշվեն
քար» 1.3. բաժնի 13-րդ
թյուններ
որոշման նախագիծը ՀՀ
կետի 2-րդ ենթակետ
հետագա՝ 2019-2022 թվա(համաձայնությամբ)
կառավարության աշխատականների տարիների հակակազմ ներկայացնելը
կոռուպցիոն ուղղությունները, կսահմանվեն նոր
հակակոռուպցիոն
թիրախային ոլորտները:
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93.

94.

95.

«Ազդարարման միասնական Միջազգային առաջադեմ
ՀՀ արդարադատության
էլեկտրոնային հարթակի
փորձ ի և տեղեկատվական
նախարարություն
տեխնիկական նկարագիրը և տեխնոլոգիաների ոլորտի
վարման կարգը հաստատելու նորարարությունների
մասին» ՀՀ կառավարության հաշվառմամբ կմշակվի և
որոշման նախագիծը ՀՀ
կհաստատվի ազդարարման
միասնական էլեկտրոնային
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
հարթ ակի տեխնիկական
նկարագիրը և վարման
կարգը՝ այդպիսով ապահովելով «Ազդարարման
համակարգի մասին» ՀՀ
օրենքի լիարժեք գործողությունը:
«Հասարակության և պետու- Կստեղծվեն իրավական
ՀՀ արդարադատության
թյան կարիքների համար
հիմքեր սեփականության
նախարարություն
սեփականության օտարման իրավունքի առավել
մասին» ՀՀ օրենքում փոփո- արդյունավետ
պաշտպանության համար
խություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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Կհստակեցվեն կատարողաՀՀ արդարադատության
կան գործողությունների՝
նախարարություն
ներառյալ փորձաքննությունների կատարման ժամկետները՝ հասցնելով նվազագույնի և համապատասխանեցնելով հարկադիր
կատարման մարմնի
գործիքակազմին

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
մայիսի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում ծրագրի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» 1.3-րդ
բաժնի 13-րդ կետի 6-րդ
ենթակետ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի
«Մարդու իրավունքների
պաշտպանություն
արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ
պայքար» բաժին
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
մարտի
2-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
N 646 - Ա որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի 7-րդ
կետի 3-րդ ենթակետի
ապահովում
մարտի վերջին
տասնօրյակ
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96.

«Փաստաբանության մասին» Կներդրվեն «Pro-bono»
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ իրավաբանական ծառաև լրացումներ կատարելու
յություններ մատուցող
մասին» ՀՀ օրենքի նախա- անձանց խրախուսման,
գիծը ՀՀ կառավարության
ինչպես նաև մատչելի
աշխատակազմ ներկայացնելը իրավաբանական
ծառայություն մատուցելու
մեխանիզմներ

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում 2017 թվականի հունիսի
19-ի N 646 - Ա որոշման
հավելվածի «Մարդու
իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի 3-րդ
կետի 1-ին ենթակետի
ապահովում

97.

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ Կընդլայնվի իրավաբանաՀՀ արդարադատության
նախարարություն
օրենքում փոփոխություններ կան նշանակություն ունեցող
և լրացումներ կատարելու
փաստը հաստատող ապամասին» և «ՀՀ քրեական
ցույցների շրջանակը՝ ներաօրենսգրքում լրացում կատա- ռելով վկայի ցուցմունքները,
րելու մասին» ՀՀ օրենքների քրեական պատասխանախագծերը կառավարության նատվություն նախատեսում
աշխատակազմ ներկայացնելը վկայի կողմից նոտարին
սուտ ցուցմունք տալու
համար.

նոյեմբերի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
N 646 - Ա որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն,
արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ
պայքար» բաժնի 8-րդ
կետի 2-րդ ենթակետի
ապահովում

98.

«Սնանկության մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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Խթաններ կստեղծվեն
ՀՀ արդարադատության
սնանկության վարույթում
նախարարություն
կազմակերպությունների
առողջացման համար՝ գործուն միջոցներ ձեռնարկելով
որպես գերակայություն
սահմանելու ուղղությամբ.

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
N 646 - Ա որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն,
արդարադատություն և
կոռուպցիայի դեմ
պայքար» բաժնի 9-րդ
կետի 2-րդ ենթակետի
ապահովում
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99.

100.

101.

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետ- Պետական կառավարման
ՀՀ պաշտպանության
հունվարի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
ության զինված ուժերի 2018- համակարգի և զինված
նախարարություն
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
2024 թվականների արդիա- ուժերի կողմից ռազմական
N 646-Ա որոշմամբ հասկանացման ծրագիրը հասսպառնալիքները չեզոքացտատված ՀՀ կառավատատելու մասին» Հայաստանի նելու համար բավարար
րության ծրագրի 2.3-րդ
Հանրապետության Նախա- կարողությունների
բաժնի «Պաշտպանուգահի հրամանագրի նախա- ապահովում
թյուն» գլխի 1-ին, 2-րդ,
գծին հավանություն տալու
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ
մասին» Հայաստանի Հանրակետերի ապահովում:
պետության կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագծի ներկայացում ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
«Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ պաշտպանության նախաՀՀ պաշտպանության
մայիսի 2-րդ Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
թյան կառավարության 2016
րարության Գեղարքունիքի և
նախարարություն
տասնօրյակ չի պահանջվում թվականի հունիսի 19-ի
թվականի հունիսի 9-ի N 602-Ա Զանգե-զուրի կայազորային
N 646-Ա որոշմամբ հասև 603-Ա որոշումներում փոփո- հոսպիտալների կողմից զինտատված ՀՀ կառավախություններ և լրացումներ
ծառայողների, նրանց ընտարության ծրագրի 2.3-րդ
կատարելու մասին» Հայասնիքների անդամների և
բաժնի «Պաշտպանուտանի Հանրապետության
բնակչության բժշկական
թյուն» գլխի 3-րդ և 6-րդ
կառավարության որոշման
օգնության և սպասարկման
կետերի
ապահովում:
գործընթացի բարելավում
նախագծի ներկայացում ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
« Հայաստանի Հանրապետու- Բարձրագույն և հետբուհական
թյան պաշտպանության նախա- մասնագիտություն ապահորարության «Վազգեն Սարգսյանի վող բազմաբնույթ զինվորական կրթահամալիրի
անվան ռազմական համալսարան» պետական հիմնարկ գործունեության ապահովում
ստեղծելու մասին» Հայաստանի և ռազմական կրթության
Հանրապետության կառավա- որակի բարձրացում:
րության որոշման նախագծի
ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:
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ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2016
չի պահանջվում: թվականի 2017 թվականի
հունիսի 19-ի N 646-Ա
որոշմամբ հաստատված
ՀՀ կառավարության
ծրագրի 2.3-րդ բաժնի
«Պաշտպանություն»
գլխի 5-րդ կետի
ապահովում:
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Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
102.

«Արտակարգ իրավիճակնե- Արտակարգ իրավիճակների
րում բնակչության պաշտպա- բնագավառի իրավական
նության մասին», «Քաղաքա- դաշտի կատարելագործում
ցիական պաշտպանության
մասին», «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և
արտակարգ իրավիճակների
բնագավառի օրենսդրական
բարեփոխումներ նախատեսող
նախագծերի փաթեթը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարութ-յան 2017
չի պահանջվում: թվակա-նի հունիսի 19-ի
N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 1-ին կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն
103.

«Ոստիկանության մասին»
Պետության կողմից քրեական
դատավարության մասնակիցՀայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն ների, ինչպես նաև օրենքով
և լրացում կատարելու մասին» պաշտպանության ենթակա
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
այլ անձանց պաշտպանուկառավարության աշխատա- թյունն իրականացնելու պարկազմ ներկայացնելը
տականության կատարման և
վերջիններիս անվտանգության պատշաճ ապահովման
կարգը ՀՀ կառավարության
կողմից սահմանելու համար
անհրաժեշտ իրավական
հիմքի նախատեսում
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

2018 թվականի
մարտի 2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության 2017
չի պահանջվում: թվականի հունիսի 19-ի
N 646 - Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3-րդ
և 1.4-րդ բաժիններ
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104.

105.

106.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
«Հայաստանի Հանրապետու- Որոշման ընդունմամբ ՀԱԷԿ-ի ՀՀ կառավարությանն
ապրիլի
Ֆինանսավորում «Խաղաղ նպատակներով
թյան կառավարության 2002 շահագործման ժամկետի
առընթեր միջուկային
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: ատոմային էներգիայի
թվականի նոյեմբերի 21-ի
երկարացման հիմնավորման
անվտանգ օգտագործանվտանգության
N 2013-Ն որոշման մեջ փոփո- նպատակով կատարվող
ման մասին» ՀՀ օրենքի
կարգավորման
խություններ և լրացումներ
անվտանգության գնահատում2-րդ հոդվածի «բ» կետ,
պետական կոմիտե
ԱԷՄԳ-ի GS-G-4.1 անկատարելու մասին» ՀՀ կառա- ները կիրականացվեն, հաշվի
վտանգության ստանվարության որոշման նախա- առնելով նաեւ Ֆուկուշիմայի
դարտի պահանջներին
գիծը ՀՀ կառավարության
ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած
համապատասխանեցում
աշխատակազմ ներկայացնելը վթարից քաղված դասերը
«Հայաստանի Հանրապետու- Ճառագայթային չափումների ՀՀ կառավարությանն
հունիսի
Ֆինանսավորում «Խաղաղ նպատակներ
ռեֆերենսային ռադիոքիմիաթյան կառավարությանն
առընթեր միջուկային
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: ով ատոմային էներգիայի
կան լաբորատորիայի ստեղծառընթեր միջուկային
անվտանգու
անվտանգ օգտագործման
մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ
անվտանգության կարգավոր- ման համար անհրաժեշտ
թյան կարգա-վորման
հոդված, «իբ» կետ, ՀՀ
շենքով (տարածքով)
ման պետական կոմիտեին
պետական կոմիտե
կառավարության 2017
ապահովում
տարածք գույք (տարածք)
թվականի հունիսի 19-ի
հատկացնելու մասին» ՀՀ
N 646-Ա որոշում, բաժին
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարու3.4-րդ Միջուկային
անվտանգություն, կետ
թյան աշխատակազմ
ներկայացնելը
4-րդ
«Ռադիոակտիվ թափոնների Որոշման ընդունմամբ ՀՀ-ում ՀՀ կառավարությանն
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում «Խաղաղ նպատակներով
կներդրվեն ռադիոակտիվ
կառավարման կանոնները
առընթեր միջուկային
3-րդ տասնօրյակ չի պահանջվում: ատոմային էներգիայի
թափոնների անվտանգ կառաանվտանգ օգտագործման
հաստատելու եւ ՀՀ կառաանվտանգության
վարության 2009 թվականի վարման հարաբերությունները
մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ
կարգավորման
կարգավորող՝
միջազգայնոհունիսի 4-ի N 631-Ն որոշումը
հոդվածի «բ» կետ, ԱԷՄԳ
պետական կոմիտե
րեն ընդունված անվտանգուուժը կորցրած ճանաչելու
անվտան-գության ստամասին» ՀՀ կառավարության թյան ապահովման նորագույն
նդարտ No. GSR , մաս 5
որոշման նախագիծը ՀՀ
մոտեցումներին համապակառավարության աշխատատասխանող պահանջներ
կազմ ներկայացնելը
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Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ
գագաթնաժողովի
նախապատրաստում և
անցկացում Երևանում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

107.

Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ
գագաթնաժող

108.

Կայուն զարգացման օրակար- ՀՀ արտաքին գործերի
Միջգերատեսհուլիսի 2-րդ
գի և դրանից բխող նպատակնախարարություն
չական
տասնօրյակ
ների և թիրախների իրականացաշխատան-քային
ման առաջընթացն ամփոփող
խումբ
ՀՀ առաջին կամավոր ազգային դիտարկումը (զեկույցը)
ՄԱԿ -ի բարձր մակարդակի
քաղաքական ֆորումի
շրջանակներում /Նյու Յորք
հունիսի 1-ին
ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների ՀՀ արտաքին գործերի
պայմանագրային մարմիննեթեմատիկ զեկույցներ
նախարարություն
տասնօրյակ
րին ներկայացվող ՀՀ բոլոր
պաշտոնական թեմատիկ
զեկույցների մաս կազմող
Հիմնարար փաստաթղթի
պատրաստում և ներկայացում
ՄԱԿ -ի Մարդու իրավունքների
բարձրագույն հանձնակատարի
գրասենյակի քարտուղարություն
ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների ՄԱԿ -ի մարդու իրավունքների ՀՀ արտաքին գործերի
հունիսի 1-ին
Համընդհանուր պարբերական
միջնաժամկետ զեկույց
նախարարություն
տասնօրյակ
դիտարկման միջնաժամկետ
զեկույցի պատրաստում և
ներկա-յացում ՄԱԿ -ի Մարդու
իրավունքների բարձրագույն
հանձնակատարի գրասենյակի
քարտուղարություն

109.

110.

ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման
օրակարգի ՀՀ առաջին
կամավոր ազգային
դիտարկում
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հոկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ ֆի- ՀՀ կառավարության 2017նանսավորում չի 2022 թվականների
պահանջվում ծրագրի 2.1 կետ և ՀՀ
Նախագահի 2017 թվականի հունվարի 26-ի
ՆՀ-241-Ա հրամանագիր
Լրացուցիչ ֆի- ՀՀ կողմից ստանձնած
նանսավորում չի կամավոր պարտավոպահանջվում րություն

Լրացուցիչ ֆի- ՄԱԿ –ի պայմա-նագրանանսավորում չի յին մար-մինների առջև
պահանջվում ստանձնած ՀՀ պարտավորություն

Լրացուցիչ ֆի- ՀՀ կողմից ստանձնած
նանսավորում չի կամավոր պարտապահանջվում վորություն
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111.

ՄԱԿ -ի Քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների
կատարման վերաբերյալ ՀՀ
ազգային զեկույց

112.

ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահություն

113.

ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահություն

114.

ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ
նախագահություն

115.

Միջկառավարական
հանձնաժողովներ

ՄԱԿ -ի Քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների
մասին միջազգային դաշնագրի
դրույթների կատարման
վերաբերյալ ՀՀ ազգային
զեկույցի պատրաստում և
ներկայացում ՄԱԿ -ի Մարդու
իրավունքների բարձրագույն
հանձնակատարի գրասենյակի
քարտուղարություն
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահության շրջանակներում (2018
թվականի 1-ին կիսամյակ)
ՏՀՏ, գիտության և տեխնոլոգիաներին նվիրված
միջազգային համաժողով
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ նախագահության շրջանակներում
արտաքին գործերի
նախարարների խորհրդի
հանդիպում
ՍԾՏՀԿ-ում ՀՀ
նախագահության շրջանակներում գործարար
համաժողով
ՀՀ և օտարերկրյա
պետությունների միջև
միջկառավարական
հանձնաժողովների նիստեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ
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ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

Միջգերատես- սեպտեմբերի 1-ին
չական
տասնօրյակ
աշխատան-քային
խումբ

Լրացուցիչ ֆի- ՄԱԿ –ի պայմանանսավորում չի նագրային մար-մինների
պահանջվում առջև ստանձնած ՀՀ
պարտավորու-թյուն

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Համաձայն ՀՀ
կառավարության
որոշման

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Համաձայն ՀՀ
կառավարության
որոշման

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Համաձայն ՀՀ
կառավարության
որոշման

ՀՀ արտաքին գործերի Միջկառավարակ տարվա ընթացքում Համաձայն ՀՀ
նախարարություն
ան հանձկառավարության
նաժողովների
որոշումների
հայկական մասի
անդամներ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

