Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունվարի 15-ի N111 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պատասխանատու
մարմինը
1
ՀՀ էներգետիկայի և
բնական պաշարների
նախարարություն

Գերակա խնդիրները

1.

2
Տարածաշրջանային ինտեգրացում

Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը
3
- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման
էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման
աշխատանքների իրականացում
- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման
էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման
ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության
մրցութային գործընթացի կազմակերպում

2.
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի
շահագործման նախագծային ժամկետի
երկարացման աշխատանքների
իրականացում
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Հղումը
4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.1-ին ենթակետի
յոթերորդ պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
- «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.1-ին
էներգաբլոկի սարքավորումների և
ենթակետի ութերորդ
շինությունների զննման և մնացորդային
պարբերություն
ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների
իրականացման մասին» պայմանագրի
ՀՀ կառավարության 2013 թ.
ստորագրման կազմակերպում
մարտի 27-ի N 12 արձանագրային
որոշման 11-րդ կետ

2

1

2

3.
Վերականգնվող էներգետիկայի
ընդլայնման ծրագրի շրջանակում
երկրաջերմային ծրագրի
նախապատրաստական աշխատանքների
իրականացում

4.
ARM WGS-84 գեոդեզիական
կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս
ներդնում

3
4
- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի
ՀՀ կառավարության 2012 թ.
սարքավորումների և շինությունների զննման
ապրիլի 19-ի N 461-Ն որոշում
և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման
աշխատանքների իրականացում
- Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
առաջնային էներգակրի պարամետրերի
հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման
որոշման համար հորատանցքերի հորատման
հավելվածի 9-րդ կետ
նախապատրաստական աշխատանքների
ՀՀ կառավարության 2009 թ.
կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված հուլիսի 16-ի N 818-Ն որոշման 3-րդ
ժամանակացույցի
կետ
- Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման
և կազմման ժամանակահատվածում
հսկողություն
- ընդերքօգտագործման իրավունքով
տրամադրված ընդերքի տեղամասերի
կոորդինատային համակարգի
համապատասխանեցում WGS-84

Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի
34-րդ, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ կետ, 53-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ կետ

համաշխարհային գեոդեզիական
կոորդինատային համակարգին
- ընդերքօգտագործման իրավունքների
տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական
կոորդինատային համակարգով
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ՀՀ կառավարության 2002 թ.
մարտի 11-ի N 225 որոշում

3

1
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

2
5. Հարկային հսկողության մեխանիզմների
կատարելագործում

6.

Պետական ծախսերի կառավարման

արդյունավետության բարձրացման
նպատակով ծրագրային բյուջետավորման
ներդրման ուղղությամբ իրականացվող
բարեփոխումների շարունակում
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3
4
- հարկային հսկողության բոլոր ձևերի իրակա- ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
նացման նպատակով ռիսկերի կառավարման
հավելվածի 2.5.3-րդ կետի երրորդ
համակարգի ներդրում
պարբերության (հարկային
հսկողության արդյունա- կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրուվետության բարձրացումը՝
թյունների արդիականացված համակարգի
ռիսկայնության
ներդրում
գնահատման համակարգի
թափանցիկության
- տնտեսության բոլոր ոլորտներում
բարձրացմամբ, ռիսկային
գործարքների համատարած փաստաթղթատնտեսավարող սուբյեկտների
վորման ապահովում
նկատմամբ տարբերակված
մոտեցումների կիրառմամբ)
դրույթի կատարման ապահովում
- բյուջետային ծրագրի նկարագրի (անձնագրի) ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
կազմման հետ կապված խորհրդատվության
հավելվածի 2.2.4-րդ կետի
տրամադրում համապատասխան գերատեսութերորդ պարբերության
չություններին
կատարման ապահովում
- 15 գերատեսչության կողմից յուրաքանչյուրը
1-ական բյուջետային ծրագրի նկարագրի (անձնագրի) ներկայացում

4

1

ՀՀ տրանսպորտի և
կապի նախարարություն
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2
7.
Եվրասիական տնտեսական միությանն
անդամակցությամբ պայմանավորված`
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային
հարաբերությունները կարգավորող
ենթաօրենսդրական կարգավորումների
համապատասխանեցում Եվրասիական
տնտեսական միության մաքսային
օրենսդրությանը

-

3
«Մաքսային կարգավորման մասին»

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.

ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման

ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով

հավելվածի 2.2.3-րդ կետ

կարգավորման ենթակա հարցերի
առանձնացում և գույքագրում
-

օրենսդրական նախագծերի

ՀՀ վարչապետի 2009 թ.
սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն
որոշման հավելվածի 2-րդ

ներկայացում ՀՀ կառավարության

բաժնի 5-րդ կետի 8-րդ

քննարկմանը

ենթակետ

8.
ՀՀ տարածքում վերգետնյա թվային
հեռուստահեռարձակման համակարգի
ներդրման գործընթացի իրականացում

ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի
N 948-Ն որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան հանրապետությունում թվային վերգետնյա հեռուստահեռարձակման ցանցի կառուցում, կարգաբերում և
գործարկում, ինչպես նաև տարածքների
համապատասխանեցում թվային համակարգերի ներդրման և շահագործման
տեխնիկական պահանջներին

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.4-րդ ենթակետի
երկրորդ պարբերություն և ՀՀ
կառավարության 2013 թ. հունիսի
20-ի նիստի N 24 արձանագրության 24-րդ կետով հավանության
արժանացած արձանագրային
որոշում

9.
Հեռահաղորդակցության ոլորտում
ծառայությունների աշխարհագրության
ընդլայնում և նորագույն տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ առաջարկվող
ծառայությունների բազմազանության և
միջազգային չափանիշներին

Համագործակցելով Հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի հետ՝ ինտերնետային ցանցի,
այդ թվում՝ 4-րդ սերնդի էլեկտրոնային
հաղորդակցության ցանցի ընդլայնում, որի
արդյունքում ՀՀ տարածքում համացանցի

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.4-րդ ենթակետի
առաջին պարբերություն

5

1

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
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2
համապատասխան բարձր որակի
ապահովում, մասնավորապես, ՀՀ
տարածքում համացանցի օգտագործման
հնարավորությունից օգտվողների
մակարդակի աճ՝ առնվազն 5 տոկոսով

3
օգտագործման հնարավորությունից
օգտվողների մակարդակը կաճի առնվազն 5
տոկոսով:

10.

Տրանշ 1-ի (Երևան-Աշտարակ, Երևան-Արարատ)
ավարտ
Տրանշ 2 (Աշտարակ- Թալին) շինարարական
աշխատանքների կատարման շարունակություն
Տրանշ 3 (Թալին-Լանջիկ, Լանջիկ-Գյումրի)
ճանապարհահատվածի վերակառուցման
աշխատանքների մեկնարկ
Տրանշ 4 (Քաջարան-Ագարակ) մոտ 304 կմ
ճանապարհահատվածի նախնական
նախագծման և նշված հատվածից մոտ 60 կմ
հատվածի վերջնական նախագծման
աշխատանքների շարունակություն
- տեղական վերարտադրության տոհմային
երինջների ձեռքբերում և գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողներին տրամադրում, զուգահեռ
արտերկրից տոհմային երինջների ներկրում
- կովերի արհեստական սերմնավորման
ծավալների ընդլայնում մինչև 20 հազարի
- ներկրված և տեղական վերարտադրությունից
ստացված կենդանիներից տարեկան լրացուցիչ
350-400 գլուխ բարձրարժեք սերնդի ստացում
և գյուղացիական տնտեսությունների
նախիրների համալրում

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային
միջանցքի ներդրումային ծրագրի
շարունակություն

11. Գյուղատնտեսական կենդանիների
տոհմամթերատու հատկանիշների
կատարելագործմանն ուղղված լայնածավալ
տոհմասելեկցիոն գործընթացի
շարունակականության ապահովում
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12.
Հայաստանի Հանրապետության
պարենային անվտանգության վիճակի
բարելավում

13.
Անասնապահության մասնագիտացում ունեցող գյուղական համայնքներին
աջակցության ընդլայնում

111.1k.voroshum

3
- գյուղատնտեսական հողատեսքերի նպատակային օգտագործման մակարդակի
բարձրացում, գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ցանկատարածությունների
ավելացում շուրջ 10 հազար հեկտարով
- գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
սերմնապահովության ծրագրի իրականացում,
հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի
նկատմամբ ՀՀ մարզերի պահանջարկի
ապահովում
- գյուղատնտեսական կենդանիների
գլխաքանակի (1-2%) և կենդանական ծագման
մթերքների արտադրության ծավալների (4-5%)
աճի ապահովում
- արդյունագործական ձկնաբուծության
խթանում և ձկան արտադրության ծավալների
ավելացում (15-20%)` ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ
- գյուղատնտեսական կոոպերատիվների
ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում
գյուղատնտեսական ուղվածության շուրջ 30
կոպերատիվի ձևավորում
հեռագնա արոտների անցանելիության
ապահովմանը, ջրարբիացմանը, արոտների
վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների
շարունակում
համայնքներում արոտօգտագործողների
սպառողական կոոպերատիվների ձևավորում
և ստեղծված արոտօգտագործողների
սպառողական կոոպերատիվների կարողու-
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14.
Ձկան և մեղրի մեջ մնացորդային
նյութերի հսկողության մոնիթորինգային
ծրագրի իրականացում

3
թյունների հզորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
Կոոպերատիվներին կտրամադրվի 150
միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, որից
25-ը անվավոր տրակտոր:
ՀՀ մարզերում համապատասխան սարքավորումներով հագեցված անասնաբուժական սպասարկման 2 կենտրոնի հիմնում
տոհմային և անասնաբուժական աշխատանքների բարելավման միջոցառումների
շարունակում
- իրականացվող միջոցառումներում նոր
մարզերի (ՀՀ Կոտայքի և ՀՀ Վայոց ձորի)
ընդգրկում
- ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկո-

ղության մոնիթորինգային պլանի կազմում
- մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկո-

ղության մոնիթորինգային պլանի կազմում
-սահմանված կարգով նմուշառում և նմուշների

ներկայացում լաբորատոր փորձաքննության
-մնացորդային նյութերի բացահայտման և

հաստատման լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում
15. Բուսասանիտարական համակարգի
բարելավման և մասնագիտական
գիտելիքների բարձրացման ծրագրի
իրականացում, բուսասանիտարական
հաշվառում
111.1k.voroshum

-բույսերի վնասակար օրգանիզմների

հայտնաբերման, նույնականացման և լաբորատոր փորձաքննության մակարդակի
բարձացման նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսու-
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թյան նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության
բուսասանիտարական մասնագետների
ուսուցում

4
միջնաժամկետ ծախսային
ծրագիր
«Բուսասանիտարիայի մասին»
ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված

-գյուղատնտեսական գործունեությամբ

զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց բուսասանիտարական հաշվառում
-բուսասանիտարական հսկողության կազ-

մակերպման և բուսասանիտարական
իրավիճակի գնահատման նպատակով
բուսասանիտարիայի բնագավառում հաշվառման ենթակա տվյալների հավաքագրում,
դասակարգում, պահպանում, բազայի
ստեղծում և վարում
ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

16.

Տնտեսության մրցունակության

•

արտահանման վրա հիմնված

բարձրացման կարողությունների և

արդյունաբերական քաղաքականության

հնարավորությունների զարգացում

ռազմավարությամբ նախատեսված

• 2.1.2-րդ կետի տասնչորսերորդ
և տասնվեցերորդ պարբերու«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի
թյուններ
խթանման ծառայություններ» 2015 թվականի
• 2.2.1-ին կետի որակի ազգային
ծրագրի իրականացում
ենթակառուցվածքի
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային
զարգացման ոլորտն
գործունեության մասին ՀՀ օրենքում
ամբողջությամբ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
• 2.2.2-րդ կետի`
մասին ՀՀ օրենքի նախագծի և առնչվող ՀՀ
‐ 2.2.2.2-րդ ենթակետի 1-ին,
օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակում և
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ

ծրագրերի իրականացում
•

•
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և 8-րդ պարբերություններ

ներկայացում
•

«Զբոսաշրջությանն աջակցության

‐

2.2.2.4-րդ ենթակետի 1-6-րդ
պարբերություններ

‐

2.2.2.5-րդ ենթակետ

ծառայություններ» 2015 թվականի ծրագրի
իրականացում
•

քաղաքացիական ավիացիայի
բնագավառում միջազգային
իրավապայմանագրային
հարաբերությունների վերանայում

•

արտահանման շուկաներ մուտքի

• 2.2.3-րդ կետի 1-9-րդ
պարբերություններ
• 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ
ենթակետի 9-15-րդ
պարբերություններ

հնարավորությունների ընդլայնում
•
17.

Գործարար և ներդրումային միջա-

վայրի բարելավմանն ուղղված
բարեփոխումների շարունակում և ՓՄՁ-ին
զարգացման աջակցության ընդլայնում

որակի ենթակառուցվածքների բարելավում

• Հայաստանի գործարար միջավայրի

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
բարելավման միջոցառումների 2015 թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի`
ծրագրի իրագործում

• տեսչական բարեփոխումների իրականացում՝
տեսչական համակարգի օպտիմալացման
հայեցակարգին և գործողությունների
ծրագրին համահունչ
• ՓՄՁ-ին պետական աջակցության 2015
թվականի ծրագրի իրականացում

2.2.1-ին կետի`
• բարենպաստ գործարար
միջավայրի ձևավորումը`
որպես ներդրումների
ներգրավման գրավական
ոլորտի առաջին, երրորդ,
չորրորդ և հինգերորդ
պարբերություններ
• Հայաստանի ներդրումային
հեղինակության
բարելավումը, վստահելի
գործընկերոջ համբավի
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ամրապնդումը ոլորտի
երրորդ պարբերություն
• տեսչական բարեփոխումների
իրականացումը ոլորտն
ամբողջությամբ
• 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.3-րդ
ենթակետի առաջին և 3-10-րդ
պարբերություններ

18.

Տնտեսության ինովացիոն

զարգացման հիմքերի ամրապնդում

• տնտեսության ինովացիոն զարգացման
հայեցակարգային հիմնադրույթների
ամրագրում
• ինովացիոն ոլորտում միջազգային
համագործակցության ակտիվացմանն
աջակցություն
• Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական
կենտրոնների գործունեության
իրականացման 2015 թվականի ծրագրի
իրականացում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր
վարչություն

111.1k.voroshum

19.
Միջազգային քաղաքացիական
ավիացիայի կազմակերպության (ԻԿԱՕ)
ուժի մեջ մտած «Թռիչքների
անվտանգության կառավարում» N 19
հավելվածին համապատասխան`
Թռիչքների անվտանգության պետական
ծրագրի մշակում և հաստատում
20.
Հայաստանի և Վրաստանի ՕԵԿ

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի
2.2.2.4-րդ ենթակետի`
• 4-5-րդ և 7-9-րդ
պարբերություններ
• Մտավոր սեփականության
պաշտպանությունը և
ազգային ինովացիոն
համակարգի զարգացումը
ոլորտի երկրորդ և 4-6-րդ
պարբերություններ

1. Թռիչքների անվտանգության պետական
ծրագրի մշակում
2. Թռիչքների անվտանգության պետական
ծրագրի հաստատում

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.3-րդ ենթակետ
(տասնյոթերորդ պարբերություն)

1. «Հայաէրոնավիգացիա» և

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
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ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

2
կենտրոնների միջև թռիչքային տվյալնների
վերաբերյալ հաղորդակցությունների
առցանց փոխանակման համակարգի
ներդնում

21.
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության գործունեության
միջոցառումների ծրագրի և գերակա
խնդիրների նախագծի մշակման,
քննարկման և վերահսկման
աշխատանքների կազմակերպման
մեթոդիկայի արդիականացում
22.
Վարչատարածքային
բարեփոխումների իրականացման շարունակականության ապահովում

23.
ՄԱԿ-ի միջազգային որոնողափրկարարական խորհրդատվական խմբի
չափանիշներին համապատասխան
որակավորում ունեցող 3 քաղաքային
(Երևանում, ՀՀ Շիրակի և ՀՀ Սյունիքի
մարզերում) որոնողափրկարարական
թիմերի ձևավորում
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3
4
«Սակաէրոնավիգացիա» (Վրաստան) ՓԲԸ-ի
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.3-րդ ենթակետ
ՕԵԿ կենտրոնների միջև համակարգի
(տասնյոթերորդ պարբերություն)
ներդրման համաձայնագրի մշակում և կնքում
2. Գործող ՕԵԿ ավտոմատացված
համակարգերի համակցում և ծրագրային
ապահովում
3. ՕԵԿ անձնակազմի (ինժեներատեխնիկական
և կարգավարական) ուսուցում
- միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,
համադրում հայկականի հետ
- առաջարկությունների ներկայացում
- նոր մեթոդիկայի ներդրում

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
- համայնքների խոշորացման պիլոտային
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
փնջերում տեղական հանրաքվեների
հավելվածի 2.5.2-րդ կետ
նախապատրաստում
- համայնքների խոշորացման պիլոտային
փնջերում տեղական հանրաքվեների
անցկացում
- անձնակազմի վերապատրաստում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
- վարժանքների իրականացում
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
-փրկարարական գույքով և սարքավորումհավելվածի 2.5.5-րդ կետի
ներով վերազինում
տասնյոթերորդ պարբերություն
- արտաքին որակավորման անցկացման
գործընթացի ապահովում
- Երևանում 50 անձից բաղկացած անձնակազմով հիմնական և 50 անձից բաղկացած անձնակազմով պահեստային, ՀՀ Շիրակի և Սյունիքի
մարզերում՝ յուրաքանչյուրում 47 անձից բաղկացած անձնակազմով պահեստային թիմերի
ձևավորում
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ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
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2
24.
Հայաստանի Հանրապետության
հեռավոր և սահմանամերձ
բնակավայրերում (ՀՀ Տավուշի մարզի
Արծվաբերդի, Մովսեսի, Ազատամուտի և ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի Խաչիկի գյուղական համայնքներում) 4 կամավորական հրշեջփրկարարական հենակետերի հիմնում

3
- կամավորական հրշեջ փրկարարական
հենակետերի հիմնման նպատակով ՀՀ
հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերի
աշխարհագրական և ռելիեֆային
առանձնահատկությունների ուսումնասիրում և
համայնքի հնարավորությունների ճշգրտում
- կամավոր փրկարարների պատրաստում
- փրկարարական և հրդեհաշիջման
տեխնիկայով և գույքով ապահովում

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հոկտեմբերի 9-ի նիստի N 42
արձանագրության 5-րդ կետով
հավանության արժանացած
«Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում հասարակական,
կամավորական փրկարարական
շարժման ձևավորման և
զարգացման հայեցակարգին ու
դրա իրականացման
միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին»
արձանագրային որոշում
- մարզային փրկարարական վարչություններին 2010 թ. հունիսի 18-ի «Հայաստանի
25.
ՀՀ ՏԿԱԻՆ ճգնաժամային
փրկարարական հիդրավլիկ սարքերի
կառավարման պետական ակադեմիայի
Հանրապետության կառահավաքածուով ապահովում
ուսումնական բազայի և Փրկարար
վարության և Շվեյցարիայի
- որոնողափրկարարական թիմերի
ծառայության Տավուշի ու Լոռու մարզային
Համադաշնության կառավարուանձնակազմերի ուսուցման կազմակերպում
փրկարարական ստորաբաժանումների
թյան միջև տեխնիկական և
- ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման
հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի և
ֆինանսական համատեխնիկական զինվածության բարելավում՝ պետական ակադեմիայի ուսումնական բազայի գործակցության մասին
ժամանակակից գույքի տրամադրում
տեխնիկական հագեցվածության բարելավում Հայաստանում արտակարգ
իրավիճակներին արձագանքելու
համակարգին օժանդակելու
վերաբերյալ» համաձայնագիր
«Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենք.
26.
Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակ- Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակների
(հոդված 12) և «Սևանա լճի էկոհաների տեղում բնական ցիկլի վերականգնում պոպուլյացիայի համալրման նպատակով`
մակարգերի
վերականգնման,
1. «Սևան» ազգային պարկում էնդեմիկ
պահպանման, վերարտադրման և
ձկնատեսակների մայրական կազմի
օգտագործման միջոցառումների
ձվադրության, ձկնկիթի բեղմնավորման,
տարեկան և համալիր ծրագրերը
ինկուբացիայի և մանրաձկան աճեցման
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենք
համար ենթակառուցվածքների ստեղծում`
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27.
«Դիլիջան» ազգային պարկի 2015-2019
թթ. կառավարման պլանի մշակում

28.
Որոտան գետի ջրավազանի
ջրավազանային կառավարման պլանի
մշակում

29.

111.1k.voroshum

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա

3
-ձկնաբուծարանի շինություն 60 քառ. մ
-բաց ջրավազան 250 քառ. մ
2. «Սևան» ազգային պարկի տարածքում 400.0
հազ. հատ Սևանի Գեղարքունի և Ամառային
իշխան էնդեմիկ ձկնատեսակների աճեցում և
պոպուլյացիայի համալրում:
(2015 թ. 4-րդ եռամսյակ)

4
(հավելված N 2, 3-րդ կետ, 3.21-րդ
ենթակետ)
ՀՀ կառավարության մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.4.4-րդ
«Բնապահպանությունը» մասի
5-րդ ենթակետ

Ազգային պարկի համար 5-ամյա կառավարման «Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի
պլանի մշակում՝ պարկի համար
5-րդ և 6-րդ հոդվածներ
երկարաժամկետ կայուն զարգացման,
ՀՀ կառավարության 2014 թ. մայիսի
բնապահպանական և տնտեսական
19-ի N 511-Ա որոշման 2.4.4-րդ կետ
զարգացման ուղղությունների
ներդաշնակեցման ապահովման նպատակով:
(2015 թ. 4-րդ եռամսյակ)
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, «Ջրի
Որոտան գետի ջրավազանի ջրավազանային
ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ
կառավարման պլանի մշակում`
օրենք, ՀՀ վարչապետի 2003 թ.
նպատակաուղղված հավասարակշռելու
ջրօգտագործողների՝ ներառյալ համայնքների, հունվարի 10-ի N 5-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 2014 թ. մայիսի
էներգետիկայի, արդյունաբերության և
19-ի N 511-Ա որոշման հավելվածի
գյուղատնտեսության փոխկապակցված
2.4.4-րդ կետ
փոխհարաբերությունները: Պլանի մշակումը
նպաստելու է ջրային ռեսուրսի արդյունավետ
կառավարմանը և պահպանմանը, ինչպես նաև
ջրային ռեսուրսի խնայողությանը, ջրի ազգային
ու ռազմավարական պաշարների պահպանմանը
և ավելացմանը:
(2015 թ. 4-րդ եռամսյակ)
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, «Ջրի
հորատանցքերի կոնսերվացման
ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ
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քաղցրահամ ջրերի պաշարների
վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների
իրականացում

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

30.
Հայաստանի Հանրապետությունում
կիսակառույցների շինարարության
ավարտման և հետագա օգտագործման
ծրագրի մշակում

31.
Աղետի գոտու բնակավայրերում
երկրաշարժի հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների բնակարանային
ապահովմանն ուղղված պետական
աջակցության ծրագրի իրականացում
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օրենք, ՀՀ վարչապետի 2003 թ.
աշխատանքների, փականային ռեժիմի և
հունվարի 10-ի N 5-Ն որոշում
ավտոմատացված համակարգի ներդրման
ՀՀ կառավարության 2014 թ. մայիսի
պիլոտային ծրագրի իրականացում
19-ի N 511-Ա որոշման հավելվածի
(2015 թ. 4-րդ եռամսյակ)
2.4.4-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
Հայաստանի Հանրապետությունում
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հակիսակառույց շենքերի և շինությունների
հաշվառման շտեմարանի ստեղծում` անհրաժեշտ վելվածի 2.2.6-րդ կետի երկրորդ և
չորրորդ պարբերություններ
տեղեկատվության հավաքագրմամբ
- օբյեկտների տեխնիկական վիճակի մասին
եզրակացությունների կազմում և ամփոփում
-շինարարական աշխատանքներն ավարտին
հասցնելու և հետագա շահագործման
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում
- Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ծրագրի
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
շահառու ճանաչված 244 ընտանիքի
(Գյումրի` 230 և Վանաձոր` 14) բնակարանային մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
ապահովում` բնակարան (բնակելի տուն) ձեռք հավելվածի 2.2.6-րդ կետ
բերելու համար բնակարանների գնման
վկայագրերի միջոցով ֆինանսական
աջակցության տրամադրմամբ (2-րդ փուլի
ծրագիր)
- ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում
ծրագրի շահառու ճանաչված 137 ընտանիքի
բնակարանային ապահովում: Ընդ որում, 104
ընտանիքինը` համայնքում կառուցվող 3
բազմաբնակարան շենքերից բնակարանների
հատկացմամբ, իսկ 33 ընտանիքինը` բնակարան
(բնակելի տուն) ձեռք բերելու համար
բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով
ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ
- ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում
ծրագրի շահառու ճանաչված մոտ 20 ընտանիքի
բնակարանային ապահովում` շինարարության
ընթացքում գտնվող բնակելի տների
շինարարական աշխատանքների ավարտմամբ
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- աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում
դատական կարգով բնակապահովման իրենց
իրավունքը վերականգնած և մեկ սենյակի
շահառու ճանաչված 9 ընտանիքի
բնակարանային պայմանների բարելավում`
յուրաքանչյուրին 3.0 մլն դրամի չափով ուղղակի
ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ
- բազմաբնակարան շենքի կառավարման
32.
Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի
ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի և
տարածքների (տանիք, նկուղ) վերակառուցման, նորոգման ուղղությամբ համակարգված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն` գերակա խնդրի լուծման
մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ
նպատակով կարգավորման ենթակա հարցերի
առաջարկությունների մշակում
վերհանում
- ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա
բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի
տարածքների (տանիք, նկուղ) վերակառուցման,
նորոգման ուղղությամբ համակարգված
մեխանիզմների մշակում և համապատասխան
առաջարկությունների ներկայացում
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ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.6-րդ կետի
ութերորդ պարբերություն
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե
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33.
ՀՀ համայնքների սահմանների
ամրացում և (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) «WGS-84»
համակարգի ամբողջական ներդրման
ավարտում, որից այլ մարմիններ և անձինք
հնարավորություն կունենան օգտվելու:

34.
ՀՀ պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների (շահառուների) համար
բազային երկրատեղեկատվական
համակարգի քարտեզագրական հիմքի
ստեղծում Գյումրի քաղաքում (1396.1 հա)
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ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի
16-ի «WGS-84» (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական
կոորդինատային համակարգում տեղագրական
քարտեզների և հատակագծերի բաց
հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու
մասին» N 791-Ն որոշման պահանջների
համաձայն կստեղծվեն ՀՀ Արագածոտնի
մարզի 61, ՀՀ Արարատի մարզի 27, ՀՀ
Արմավիրի մարզի 14 համայնքներին
վարչական սահմաններից դուրս գտնվող
հողերից համայնքներին հատկացված
տարածքների համադրված, բաց
հրատարակման ենթակա տեղագրական
կադաստրային քարտեզները և
հատակագծերը, ինչպես նաև համայնքների
սահմանների շրջադարձային կետերի
ուրվագծերը և կոորդինատները` կապակցված
ազգային գեոդեզիական ցանցի հետ:
Աշխատանքներն ավարտելուց հետո
սահմանված կարգով տրամադրվում է
պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին:
Աշխատանքների արդյունքում կստեղծվեն`
1.
Գյումրի համայնքի հեռանկարային
զարգացման նպատակով նախատեսված
տարածքի համար 1:2000 մասշտաբի
տեղագրական և կադաստրային թվային
համադրված հատակագծեր
2.
Գյումրի քաղաքի համար
երկրատեղեկատվական տվյալների պետական
միասնական տեղեկատվական բանկ

4
ՀՀ կառավարության 2009 թ.
հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2005 թ.
հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե
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35.
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի
շահագործման նախագծային ժամկետի
երկարացման առաջին փուլի
լիցենզավորում

36.
Ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածքների արդիականացման

3
3. Գյումրի քաղաքի տարածքի
հանութագրված և թվայնացված ստորգետնյա
մայրուղային հաղորդակցուղիները՝
համաձայնեցված շահագրգիռ
կազմակերպությունների հետ
4. բազային երկրատեղեկատվական
համակարգ, որը կարտացոլի տեղանքի
արդիական պատկերը տվյալ
ժամանակահատվածում և իր տեղեկատվական
բանկում կպարունակի գրաֆիկական և
տեսքստային տվյալներ
Աշխատանքներն ավարտելուց հետո հաջորդ
փուլով նախատեսվում է պետական
մարմինների (շահառուների) միջև
ինտեգրացիոն պրոցեսների կազմակերպում և
դրանց ամբողջացում ՀՀ գեոպորտալի մեջ:
Շահագործող կազմակերպության կողմից
ներկայացված՝ Հայկական ԱԷԿ-ի N 2
էներգաբլոկի շահագործման նախագծային
ժամկետի երկարացման աշխատանքների
առաջին փուլի լիցենզավորում՝
անվտանգությունը և հուսալիությունը
հիմնավորող փաստաթղթերի քննարկում,
վերլուծություն, շահագործման ժամկետի
երկարացման տեխնիկական հնարավորության գնահատում, քննարկման արդյունքների
հիման վրա հավանություն տալը կամ
լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման
պահանջ ներկայացնելը:
- Կապսի և Վեդու ջրամբարների մասով՝
տեխնիկատնտեսական հիմնավորման

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.8.1-ին կետի
իններորդ պարբերություն

«ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի
մասին» ՀՀ օրենք, (հոդված 29)
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1
2
նախարարության
ծրագրերի նախապատրաստում
ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե

37.
ՀՀ խմելու ջրի ոլորտում
բարեփոխումների գործողությունների
ծրագրի իրականացում

3
առաջադրանքների և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
- Եղվարդի և Մաստարայի ջրամբարների
մասով՝ դոնոր կազմակերպությունների հետ
բանակցությունների շարունակում
- միջազգային ֆինանասական կազմակերպությունների հետ նոր ներդրումային ծրագրերի
համար բանակցությունների վարում
ՀՀ խմելու ջրի ոլորտում բարեփոխումների
գործողությունների ծրագրի իրականացում`
համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից
հաստատված ժամանակացույցի

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.2-րդ ենթակետի
ութերորդ պարբերություն

ՀՀ ջրային օրենսգիրք (հոդված 49)
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.2-րդ ենթակետի
վեցերորոդ և տասներկուերորդ
պարբերություններ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
օգոստոսի 14-ի N 883-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
սեպտեմբերի 4-ի N 942- Ա
որոշում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.4.6.4-րդ
ենթակետի չորրորդ պարբերություն

ջրամատակարար ընկերությունների
մասնավոր կառավարման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացում
-http://www.tundarc.am տեղեկատվական
38.
Օտարերկրյա պետություններում
ՀՀ տարածքային
ինտերնետային համակարգի աշխատանքներում
գտնվող ՀՀ քաղաքացիների համար
կառավարման և
Հայաստան վերադարձի վերաբերյալ իրենց ներգրավված պետական մարմինների
արտակարգ
ներկայացուցիչների միջև մշտական կապի
հուզող հարցերը ժամանակակից
իրավիճակների
էլեկտրոնային կապի ուղիներով պետական ապահովում
նախարարության
- կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպում
միգրացիոն պետական իրավասու մարմիններին ուղղելու
համակարգի շահագործման արդյունավետուհնարավորության ապահովում
ծառայություն
թյունը բարձրացնելու նպատակով
- օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ
քաղաքացիների դիմումների ընդունում,
քննարկում և սահմանված ժամկետներում
պատասխանում
ՀՀ սպորտի և
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
39.
Երիտասարդական
Երիտասարդական աշխատողի
երիտասարդության
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
քաղաքականության մասնակցային
համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերի
հարցերի
111.1k.voroshum
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1
նախարարություն

2
գործընթացի խթանում և զարգացում

3
զարգացում՝
1) երիտասարդական աշխատողի
վերապատրաստման ծրագրի մշակում և
հաստատում

4
հավելվածի 2.4.6.2-րդ ենթակետի
երրորդ պարբերություն

2) ուսումնական ուղեցույցի պատրաստում
և հրատարակում
3) պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների,
երիտասարդության հարցերով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների, երիտասարդական
աշխատողների վերապատրաստման
դասընթացների կազմակերպում
40.
Նախադպրոցական և դպրոցական
տարիքի երեխաների շրջանում ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի դերի կարևորում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

111.1k.voroshum

41.

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ

տարելիցի միջոցառումները համակարգող

ՀՀ մարզերի քաղաքային և գյուղական
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
խոշոր համայնքներում նախադպրոցական
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հիմնարկների ավագ տարիքի երեխաների և
հավելվածի 2.4.6.3-րդ ենթակետ
դպրոցների 5-րդ և 6-րդ դասարանների
աշակերտների համար տարբեր մարզաձևերով
մարզվելու կողմնորոշում՝
1) ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և
զանգվածային մարզական միջոցառումների՝
սպորտլանդիաների անցկացում
2) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
նշանակության քարոզչություն
1. Պետությունների և միջազգային հանրության կողմից Հայոց ցեղասպանության
ճանաչմանը, դատապարտմանը,

1. ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.1.3-րդ կետ
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1

2
տարածաշրջանային հանձնախմբերի
աշխատանքների համակարգում և ծրագրի
իրականացում

111.1k.voroshum

3
հետևանքների վերացմանն ուղղված
Հայաստանի և սփյուռքի կարողությունների
և ջանքերի համախմբմանն աջակցություն՝
1.1. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ
տարելիցի միջոցառումները համակարգող
տարածաշրջանային հանձնախմբերի
(այսուհետ՝ հանձնախմբեր) կողմից
կազմակերպված միջոցառումների, նյութերի,
ձեռնարկների մասին տեղեկատվության
հավաքում, տարածում
1.2. հանձնախմբերի հետ իրավաբանների
միջազգային համաժողովի, իսլամացած
հայերի հիմնախնդիրներին նվիրված
համաժողովի և «Արևմտահայերենի
ուսուցման վիճակը Սփյուռքում» կլոր սեղանի
կազմակերպում
1.3. ցեղասպանությանը նվիրված
քաղաքական, քարոզչական,
կրթամշակութային միջոցառումների
կազմակերպում, համայնքային
ձեռնարկների իրականացում յուրաքանչյուր
համայնքում
1.4. հայագիտական կենտրոնների,
համայնքային կառույցների հետ
ցեղասպանությունը վերապրածների
ընտանիքների պատմությունների
հավաքագրմանն աջակցություն (100 ընտանիք)
1.5. հետազոտությունների, գրքերի,
քարոզչական նյութերի տպագրությանը և
տարածմանն օժանդակություն (առնվազն 10
անուն)

4
2. ՀՀ Նախագահի 2011 թ.
ապրիլի 23-ի ՆՀ-67-Ա
հրամանագրի 3-րդ կետ

21

1

2

3

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
42.
Հայաստանում գտնվող սիրիահայերի Հայաստան տեղափոխված սփյուռքահայերի
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
խնդիրների լուծմանն օժանդակություն.
և իրաքահայերի ինտեգրման ծրագրերի
հավելվածի 2.1.3-րդ կետ
2.1. մասնակցություն սփյուռքահայերի
իրականացում
ինտեգրման, կրթական, մշակութային
խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի
մշակմանը և իրականացմանը
(արևելահայերենի և ռուսաց լեզվի
դասընթացների կազմակերպում՝ առնվազն 50
անձի համար)
2.2. աջակցություն սիրիահայ ուսանողների
կրթական խնդիրների լուծմանը (առնվազն 150
ուսանողի համար)
2.3. սիրիահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող
կառույցների առնվազն 5 միջոցառմանն
օժանդակություն
2.4. աջակցություն Հայաստանում գործող
սփյուռքահայերի հասարակական
միավորումներին (3 կառույցի)

111.1k.voroshum
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43.
Հայոց լեզվի տարածում և հայ
երիտասարդության շրջանում հայերենի
իմացության մակարդակի բարձրացում , այդ
թվում՝ նորարարական մեխանիզմների
կիրառմամբ

3
3.1. հեռուստադպրոցի 50 հաղորդման
կազմակերպում
3.2. հայկական վիրտուալ համալսարանի
ունկնդիրների թվի ավելացում՝ մինչև 150 անձ
3.3. տարբեր դպրոցների (մեկօրյա, ամենօրյա
արևմտահայերեն, արևելահայերեն) հայոց
լեզվի ծրագրերի վերանայում և օրինակելի
ծրագրերի առաջարկում` կոնկրետ
համայնքներում
3.4. արևելահայերեն-արևմտահայերեն
փոխվերծանող ծրագրի զարգացում և
սփյուռքահայ այցելուների շրջանակների
ընդլայնում (առնվազն 5000 բառ)
3.5. ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների հայոց
լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստում՝
առնվազն 50 անձ
3.6. հայոց լեզվի մասնագետների
վերապատրաստում Ավստրալիայում, Մեծ
Բրիտանիայում
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3.7. սփյուռքի մեկօրյա դպրոցներում հայոց
լեզվի դասավանդման նոր մեթոդի մշակում և
փորձարկում Ավստրալիայի հայ համայնքում
(անգլախոս միջավայրում)
44.
Համահայկական կառույցների հետ
համագործակցության ընդլայնում և
զարգացում

4.1. համահայկական առնվազն 3
կազմակերպության հետ հուշագրերի կնքում
4.2. հայապահպանությանն ուղղված
համատեղ 6 միջոցառման իրականացում
Հայաստանում և սփյուռքում
4.3. սփյուռքի համայնքային կառույցների
առնվազն 30 աշխատողների ու
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3
ներկայացուցիչների համար ուսուցողական
դասընթացների, տարածաշրջանային
համաժողովների կազմակերպում
Հայաստանում և Սփյուռքում

4

4.4. համատեղ ծրագրերը ներկայացնող
ճանաչողական և քարոզչական բնույթի
նյութերի պատրաստում և տարածում
սփյուռքում
ՀՀ առողջապահության 45.
Առողջապահության համակարգի
նախարարություն
կառավարման բարելավում
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Առողջապահական համակարգի բարեփոխմանն
ուղղված միջոցառումներ՝
1) առողջապահական համակարգի
կառավարման խնդիրների վերհանում և
համակարգի կատարելագործման
ուղղությունների նախանշում
2) առողջապահական էլեկտրոնային
տեղեկատվական համակարգի փորձնական
(պիլոտային) ծրագրի իրականացում՝ առնվազն
4 բժշկական կազմակերպության ներգրավմամբ
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46. Բժշկական օգնության և
սպասարկման որակի կառավարման
բարելավման նպատակով
ապացուցողական գործելակարգերի
ներդրմանը և կադրային ներուժի
շարունակական զարգացմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում

3
Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային
ծառայությունների որակի կառավարման
բարելավում՝
1) հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային
բժշկական ծառայությունների առնվազն 10
կլինիկական ուղեցույցի հաստատում
2) բժշկական ծառայությունների առնվազն 10
գործելակարգի հաստատում
3) բժշկական, ստոմատոլոգիական,
դեղագիտական, հանրային առողջապահական
մասնագիտությունների և նեղ
մասնագիտությունների որակավորման
առնվազն 25 բնութագրի հաստատում
4) բժշկական օգնության և սպասարկման
տեսակների լիցենզավորման պարտադիր
պայմանների և պահանջների վերանայման,
դրանց արդի բժշկության պահանջներին
համապատասխանեցնելու աշխատանքների
իրականացում և անհրաժեշտ
փոփոխությունների մասին առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն
5) արտասահմանյան առաջավոր
կլինիկաներում բուժաշխատողների
վերապատրաստման համար ընտրության
կարգի սահմանում
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47.
Պետական պատվերի տեղադրման
համակարգի կատարելագործում

3
Պետական պատվերի տեղադրման
գործընթացում տարբերակված մոտեցումների
ներդրում`
1)
պետական պատվերի տեղադրման
տարբերակված` պարզեցված և բարդ
ընթացակարգերի մշակում և հաստատում
նորմատիվ իրավական ակտի տեսքով
2)
պետական պատվերի տեղադրման
նախապայմանների սահմանում նորմատիվ
իրավական ակտի տեսքով
3)
պետական պատվեր իրականացնող
կազմակերպությունների կառավարման
արդյունավետության գնահատման
ցուցանիշների սահմանում նորմատիվ
իրավական ակտի տեսքով
4) բժշկական օգնության և սպասարկման
առանձին տեսակների մեջ ընդգրկված
ծառայությունների` մրցութային կարգով ձեռք
բերելու և այդ գործընթացն աստիճանական
(ըստ տարիների) կարգով ներդնելուն ուղղված
առաջարկությունների ներկայացում
5) պետության կողմից երաշխավորված
անվճար բժշկական օգնության և
սպասարկման շրջանակներում մատուցվող
առնվազն 10 ծառայության գծով կլինիկական
ուղեցույցների վրա հիմնված գնի հաշվարկի
իրականացում
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48. Առողջապահական համակարգի
արդիականացում
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1. Մարզային բժշկական հաստատությունների
կառուցում, հիմնանորոգում և վերազինում
վարկային ծրագրերի շրջանակներում՝
1) «Բերդի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
հիմնական մասնաշենքի վերանորոգման և
կցակառույցի կառուցման շինարարական
աշխատանքների ավարտ
2) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ճամբարակի
առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական
ընկերության հիմնական շենքի հիմնանորոգման
ավարտ
3) ՀՀ Տավուշի մարզի «Ոսկևանի առողջության
առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության նոր շենքի
կառուցման ավարտ
4) «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական
կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության
նոր շենքի կառուցման շինարարական
աշխատանքների ավարտ
5) «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության շենքի
հիմնանորոգման շինարարական
աշխատանքների ավարտ
6) մարզային բժշկական հաստատություններին
բժշկական սարքավորումներով ապահովում և
կահույքով հագեցում
2. ՀՀ-ում արյունաբանական և
ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և
սպասարկման որակի բարելավման նպատակով
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ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2

3
4
միջազգային ցուցանիշներին համապատասխան
ենթակառուցվածքների ստեղծում՝
1) արյունաբանական կենտրոնի
արդիականացման և ոսկրածուծի
փոխպատվաստման նոր բաժանմունքի
ստեղծման նպատակով կենտրոնի
հիմնանորոգման շինարարական
աշխատանքների իրականացում
2) նոր ժամանակակից ճառագայթային
բուժման մասնաշենքի կառուցման մեկնարկ
49. ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների անվճար
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ
սկրինինգների իրականացում
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հայտնաբերում և վերահսկում
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի
ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերի համար՝
«Բժշկական օգնության
ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝
մատչելիության ապահովում»
1) հիպերտոնիա
ոլորտի չորրորդ պարբերություն
2) շաքարային դիաբետ
3) արգանդի պարանոցի քաղցկեղ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
50. Կրթության հասանելիության և որակի 1. Նախադպրոցական կրթության
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հասանելիության ընդլայնում՝
բարելավում
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի երրորդ
1)
ՀՀ մարզերում շուրջ 25 նախակրթարանի պարբերություն
հիմնում` առնվազն 550 երեխայի ընդգրկմամբ
«ՀՀ կրթության զարգացման
2011-2015 թթ. պետական ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի
1)
«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», (7-րդ գլխի 7.1-ին բաժնի 109-րդ
կետի 1-ին ենթակետ
«Քիմիա» և «Ֆիզիկա» և բնագիտական
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
առարկաների գծով հայալեզու էլեկտրոնային
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
2. Հանրակրթության որակի և մատչելիության
բարձրացում՝
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կրթական ռեսուրսների մշակում (ընդհանուր
առմամբ 8 անուն) և ներդնում միջին և ավագ
դպրոցներում
2)
«Պատանի երկրապահ» ակումբների
ստեղծում առնվազն 100 հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունում
3)
ռոբոտատեխնիկայի խմբակների ստեղծում 47 հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունում
4)
«Ազգային երգ ու պար» առարկայի
ներդնում հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների 5-րդ դասարաններում

5)
107 ավագ դպրոցի դպրոցական գույքով
վերազինում
6)
կրթության գերազանցության ազգային
ծրագրի մշակում և ներդնում
3. Ազգային փոքրամասնությունների
երեխաների համար որակյալ կրթություն
ստանալու հնարավորության ընդլայնում՝
1) 2 անուն դասագրքերի վերահրատարակում
եզդիերենով
2)
հանրակրթական դպրոցների հուներեն և
ասորերեն դասավանդող շուրջ 20 ուսուցչի
վերապատրաստում
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4
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
ութերորդ պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
իններորդ պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
տասներորդ պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
տասնմեկերորդ պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
հինգերորդ պարբերություն
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51.
Հայաստանի Հանրապետությունում
շախմատի Եվրոպայի համալսարանական
առաջնության անցկացում

3
1) շախմատի Եվրոպայի համալսարանական
առաջնության անցկացման նպատակով
կազմկոմիտեի ձևավորում
2) ուղեկցող անձնակազմի վերապատրաստում
3) Երևան քաղաք ժամանած մարզիկների և
մարզիչների այցելությունների կազմակերպում
ՀՀ պատմամշակութային վայրեր

4
«ՀՀ կրթության զարգացման
2011-2015 թթ. պետական
ծրագիրը հաստատելու մասին»
ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի
7.1-ին բաժնի 109-րդ կետի 9-րդ
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2012 թ.
հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշման
հավելվածի 3.2.6.3-րդ ենթակետ

52.
Նախնական (արհեստագործական) և 1. Համակարգի կառավարման
արդյունավետության բարձրացում
միջին մասնագիտական կրթության
համակարգի զարգացում
- պետական հավատարմագրում չունեցող
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով
նախորդ տարիներին կրթություն ստացած
անձանց պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու
համար պետական ամփոփիչ ատեստավորման
քննությունների կազմակերպման կարգի
մշակում և հաստատում
արհեuտագործական և միջին մաuնագիտական ուuումնական հաuտատությունների
շուրջ 50 տնoրենի և հավակնորդների
վերապատրաստում և հավաստագրում
2.
Արհեստագործական ուսումնարանների
տեխնիկական վերազինում
- 5 արհեստագործական (ՄԿՈՒ)
ուսումնարանների համալրում ժամանակակից
ուսուցման սարքավորումներով
53.
Բոլոնիայի գործընթացի
1) Եվրոպական բարձրագույն կրթական
սկզբունքների շարունակական ներդրմամբ տարածքի նախարարական 2015 թվականի

«Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ
հոդվածի 5-րդ մաս և 18.1-ին
հոդված
ՀՀ կառավարության 2012 թ.
հուլիսի 4-ի N 27 արձանագրային
որոշման 2-րդ կետ
«Մասնագիտական կրթության և
ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխման
շարունակություն և
զբաղվածության հայեցակարգի
մշակում» ծրագրի
ֆինանսավորման
համաձայնագրի N 3 լրացում,
6.4-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2012 թ.
ապրիլի 12-ի նիստի N 14
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բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության հետագա
զարգացում

3
գագաթաժողովի ու Բոլոնիայի քաղաքականության 4-րդ ֆորումի անցկացում Երևանում
արվեստի բուհերում ուսանող-դասախոս հարաբերակցության գործակցի վերանայում

4
արձանագրության 34-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման 1-ին
կետ

2) սոցիալական խոցելի խմբերին ուղղված
ուսման վարձի փոխհատուցման
մեխանիզմների վերանայում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

3) առնվազն մեկ բարձրագույն ուսումնական
հաստատության վերակազմակերպում՝
հիմնադրամի
4) մասնագիտությունների ցանկից բխող
համապատասխան կրթական աստիճաններով
ըստ մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի ցանկի հաստատում
54.
Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն - Հանրակրթական դպրոցների տարրական
սննդով ապահովման համակարգի
դասարանների աշակերտներին սննդով
ընդլայնում
ապահովման ծրագրի իրականացում ՀՀ
Արարատի մարզում (շահառուների միջին
տարեկան թիվը կկազմի 14062 երեխա)
55.
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 1. ՀՀ Նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 23-ի
շրջանակներում ստեղծագործական
«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին
ծրագրերի իրականացում
նվիրված միջոցառումները համակարգող
պետական հանձնաժողով ստեղծելու մասին»
ՆՀ-67-Ա հրամանագրին համապատասխան՝
Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչման և դատապարտման գործընթացի
խթանում և Հայոց ցեղասպանության 100-րդ
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ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
«բարձրագույն կրթություն»
ոլորտի երկրորդ պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2013 թ.
օգոստոսի 22-ի նիստի N 33
արձանագրային որոշման N 1
հավելվածի N 2 աղյուսակի 12-րդ
կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.5-րդ կետի
«արտերկրում հայկական
մշակույթի տեղորոշում և
հանրահռչակում» ոլորտի
երկրորդ և երրորդ
պարբերություններ
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տարելիցին նվիրված միջոցառումների
իրականացում`

1.1. երաժշտական ծրագրերի իրականացում
Հայաստանում և արտերկրում (15 համերգային
ծրագիր)
1.2. օպերային և բալետային ներկայացումների
իրականացում (2)
1.3. թատերական նախագծերի իրականացում
(3 նախագիծ)
1.4. կինոնախագծերի իրականացում (3)
1.5. կերպարվեստի ցուցահանդեսների
իրականացում Հայաստանում և արտերկրում (4)
1.6. միջազգային գրական ծրագրեր (1)
1.7. հրատարակությունների իրականացում`
հայերենով և օտար լեզուներով (31)
56.
Թատերական արվեստի զարգացմանը 1. Ազգային հենքի վրա ժամանակակից
նպաստում, թատերահամերգային
արվեստի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի
ծառայությունների որակի և մատչելիության
իրականացում՝
ապահովում
1.1. թատերական կազմակերպությունների
խաղացանկերի համալրում` հայ ժամանակակից
դրամատուրգների նոր պիեսների գնմամբ և (կամ)
բեմադրությունների իրականացմամբ (3)
2. Ստեղծագործող երիտասարդության ներուժի
բացահայտում և ստեղծագործական
գործընթացների խթանում`
2.1. Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի
ուսանողական թատրոն-լաբորատորիայի
ստեղծագործական ծրագրերի աջակցում (2)
2.2. մանկապատանեկան ուղղվածության
բեմադրությունների իրականացում՝ բարոյական
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ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.4.5-րդ
կետի «Ազգային հենքի վրա
ժամանակակից արվեստի
զարգացում, մշակութային
արտադրանքի տարածում,
ստեղծագործող
երիտասարդության ներուժի
բացահայտում և
ստեղծագործական
գործընթացների խթանում»
ոլորտի առաջին, երկրորդ և
երրորդ պարբերություններ,
«մշակութային
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բարձր չափանիշների, մարդասիրության,
հայրենասիրության, ազգային և համամարդկային
արժեքների քարոզման նպատակով (2)
3. Մշակութային արտադրանքի տարածում՝
3.1. թատերական միջազգային և հանրապետական փառատոների կազմակերպում (4)
4. Թատերահամերգային ենթակառուցվածքների
արդիականացում, մշակութային
ծառայությունների որակի բարելավում ու
մատչելիություն՝
4.1. թատերական կազմակերպությունների
շենքային և լուսատեխնիկական միջոցների
արդիականացում (2)
4.2. տեխնիկական վերազինմամբ
պայմանավորված` կադրերի վերապատրաստում
57.
ՀՀ մարզերի մանուկների և
ՀՀ մարզերում գեղագիտական
պատանիների համար դասական ու
դաստիարակության ծրագրերի իրականացում՝
ժամանակակից արվեստին հաղորդակցվելու 1.1. «Մշակութային կազմակերպություն-դպրոց»
մատչելիության ապահովում
աբոնեմենտային համակարգի ներդրման
փորձնական ծրագրի իրականացում (2700 երեխա)
1.2. Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային
փառատոնի մարզային փուլ
1.3. «Մենք ենք, մեր մարզը» մանկապատանեկան
մշակույթի օրերի կազմակերպում
1.4. «Կինոաշուն» ազգային կինոյի ամիս» ծրագրի
շրջանակներում մանկապատանեկան ֆիլմերի
ցուցադրությունների կազմակերպում
1.5. «Նռան հատիկ» մանկապատանեկան
թատերական փառատոնի կազմակերպում
58.
Հայկական կինոժառանգության
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայի ֆիլմաֆոնդի
պահպանում և օգտագործում
թվայնացում

4
ենթակառուցվածքների
արդիականացում, մշակութային
ծառայությունների որակի
բարելավում ու մատչելիություն»
ոլորտի երկրորդ և երրորդ
պարբերություններ

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.4.5-րդ կետ,
«գեղարվեստական կրթության
համակարգի զարգացում,
մանուկների և պատանիների
գեղագիտական
դաստիարակության ապահովում և
խթանում» ոլորտի երկրորդ և
երրորդ պարբերություններ

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա
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1

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

2

59.
Ինտեգրված սոցիալական
ծառայությունների տրամադրման ոլորտում
սոցիալական համագործակցության
զարգացում և խորացում

3

Սոցիալական ծառայությունների որակի
բարձրացում` տարածքային մարմինների,
ՏԻՄ-երի և ՀԿ-ների համագործակցության
մեխանիզմների բարելավմամբ
1. սոցիալական պաշտպանության ոլորտում
գործող հասարակական կազմակերպություների
ռեեստրի ձևավորում, դրա պարբերական
արդիականացման մեխանիզմների ներդրում
2. համալիր սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող ևս 10 տարածքային կենտրոնի
գործարկում
3. համալիր սոցիալական ծառայություններ
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4
որոշման հավելվածի 2.4.5-րդ կետ,
«Ազգային հենքի վրա
ժամանակակից արվեստի
զարգացում, մշակութային
արտադրանքի տարածում,
ստեղծագործող
երիտասարդության ներուժի
բացահայտում և
ստեղծագործական
գործընթացների խթանում»
ոլորտի երրորդ պարբերություն,
«մշակութային
ենթակառուցվածքների
արդիականացում, մշակութային
ծառայությունների որակի
բարելավում և մատչելիության
ապահովում» ոլորտի երկրորդ
պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
տասներորդ և տասնմեկերորդ
պարբերություններ
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տրամադրող տարածքային կենտրոնների
սոցիալական աշխատողների
վերապատրաստում

Բժշկասոցիալական փորձաքննության
60. Բժշկասոցիալական փորձաքննության
գործընթացում ֆունկցիաների միջազգային գործընթացում նոր մեխանիզմների
փորձնական կիրառում`
դասակարգման սկզբունքների ներդրում
1. ֆունկցիաների միջազգային
դասակարգման հիման վրա մշակված
չափորոշիչների փորձարկում
բժշկասոցիալական փորձաքննության
գործակալությունում
2. փորձարկման արդյունքների
վերլուծության հիման վրա չափորոշիչների
լրամշակում և փորձարկում ընտրված
բժշկասոցիալական փորձաքննության
հանձնաժողովներում
3. փորձարկումների արդյունքների
վերլուծություն և հաշվետվության ներկայացում
4. լրամշակված չափորոշիչների
վերաբերյալ բժշկասոցիալական
փորձաքննության գործընթացներում
ներգրավված աշխատողների
վերապատրաստում
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության
61.
Երեխայի իրավունքների
պետական քաղաքականության վերանայում՝
պաշտպանության համակարգի
ուղղված երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու
բարեփոխումների իրականացում
իրավունքի ապահովմանը՝
1. երեխաների խնամքի և
պաշտպանության հաստատություններում
խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների
111.1k.voroshum
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ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներորդ պարբերություն

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներեքերորդ պարբերություն
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ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2

62.
Շարունակել ազատազրկված անձանց
պահման պայմանները միջազգային
չափանիշներին համապատասխանեցնելը՝
ազատազրկման վայրերում մարդու
իրավունքների պաշտպանության բարձր
մակարդակ ապահովելու նպատակով

63.
Ապահովել շարժական գույքի
նկատմամբ ապահովված իրավունքների
էլեկտրոնային գրանցման իրականացումը՝
ներառյալ ստեղծել ինստիտուցիոնալ
կարողություններ

64.

111.1k.voroshum

Ապահովել անձնական տվյալների

3
կարիքների գնահատման մեթոդաբանության
հաստատում
2. երեխաների խնամքի համակարգի
բարեփոխումների ուղեցույցի (գլխավոր պլանի)
և ժամանակացույցի մշակում և հաստատում

4

- փակ տեսակի ուղղիչ հիմնարկի ստեղծում,
այդ թվում` «Արմավիր» քրեակատարողական
հիմնարկի` 800 լրակազմով նախատեսված
մասնաշենքի շինարարության շարունակում
-դատապարտյալների և կալանքի տակ
գտնվող անձանց պահելու վայրերում
պայմանների բարելավման անհրաժեշտ
միջոցառումների իրականացում` հիմք
ընդունելով Խոշտանգումների և անմարդկային
կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման
մասին Եվրոպական կոմիտեի (CPT) 2011
թվականի զեկույցը (շարունակական)
- շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված
իրավունքների էլեկտրոնային գրանցում
իրականացնելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմում
առանձնացված ստորաբաժանման ստեղծում
- շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված
իրավունքների գրանցման առանձնացված
ստորաբաժանման և էլեկտրոնային
համակարգի գործարկում

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.3-րդ գլուխ

- անձնական տվյալների պաշտպանությունն
իրականացնելու համար ՀՀ արդարադատու-

ՀՀ կառավարության 2014 թ.

«Շարժական գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունքների
գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ, 12-րդ, 23-րդ հոդվածներ
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1

2
պաշտպանությունը` ներառյալ ստեղծել
ինստիտուցիոնալ կարողություններ

65.
Հայաստանի Հանրապետությունում
ներդնել պրոբացիոն ծառայություն

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

66. Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության ռազմավարական
վերանայման գործընթացի 2015 թվականի
շրջափուլի իրականացում

3
թյան նախարարության աշխատակազմում
առանձնացված ստորաբաժանման ստեղծում
- անձնական տվյալների պաշտպանության
լիազոր մարմնի և էլեկտրոնային համակարգի
գործարկում
- պրոբացիոն ծառայության կողմից
խորհրդատվական զեկույցների ներկայացում
և այլընտրանքային պատժատեսակների
կատարում
գործընթացի ապահովման համար
պատասխանատու միջգերատեսչական բնույթ
ունեցող հանձնաժողովի և օժանդակ
փորձագիտական խմբերի գործունեության
արդյունքում «Զորային կառույց՝ զինված
ուժերի կազմ, կառուցվածք» փաստաթղթի
մշակում
- Հայաստանի Հանրապետության զինված
ուժերի զարգացման պլանի մշակում
- պաշտպանության ռազմավարական
վերանայման գործընթացից բխող
պաշտպանության ոլորտը կանոնակարգող
նորմատիվ իրավական ակտերի վերանայման
հայեցակարգային մոտեցումների մշակում
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փետրվարի 27-ի N 303-Ն
որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

ՀՀ Նախագահի 2012 թվականի
հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա
կարգադրությամբ հաստատված
միջոցառումների ցանկի 2.3-րդ
կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.1.1-ին կետի
չորրորդ պարբերություն
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ՀՀ արտաքին գործերի 67. Հայաստանի Հանրապետության
նախարարություն
Նախագահի կողմից ուրվագծված
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 ու
երաշխիքների ապահովման, համաշխարհային և
տարածաշրջանային գործընթացներում առավել
ընդգրկման, բարեկամ և գործընկեր երկրների
հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերությունների առավել զարգացման ու ամրապնդման,
միջազգային կազմակերպություններում գործուն
մասնակցության ապահովման արտաքին
քաղաքական ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը
նպատակաուղղելով`
- Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ
կարգավորմանը
- արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական բաղադրիչի ամրապնդմանը
- Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչմանն ու դատապարտմանը
- 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 հարաբերությունների հետագա
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ՀՀ Նախագահի նախընտրական
ծրագրի 2-րդ գլուխ (արտաքին
հարաբերություններ և
անվտանգություն) և ՀՀ
Նախագահի նախընտրական
ծրագրի 3-րդ գլուխ (մրցակցային,
նորամուծական տնտեսություն)
ՀՀ Նախագահի ելույթներ և
տրված մամլո ասուլիսներ
ՀՀ Նախագահի Եվրոպայի
երկրներ կատարած մի շարք
այցերի ընթացքում արված
հայտարարություններ
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.1.2-րդ կետ

2013 թ. Վիլնյուսում կայացած
Արևելյան գործընկերության
գագաթնաժողովի համատեղ
հռչակագիր
Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև 2013 թ.
նոյեմբերին Վիլնյուսում
ընդունված համատեղ
հայտարարություն
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զարգացմանը
- փոխշահավետ համագործակցության
ծավալման ուղղությամբ իրական քայլեր
ձեռնարկող ԱՊՀ մասնակից պետությունների
հետ հարաբերությունների խորացմանը
- հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց
նախապայմանների կարգավորմանը
- Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի և
Ասիայի այլ երկրների, Աֆրիկայի
պետությունների հետ համագործակցության
զարգացմանը
- Կանադայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների
հետ համագործակցության զարգացմանը
- Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր
երկրների հետ փոխգործակցության
զարգացմանը
- Եվրասիական տնտեսական միության
շրջանակներում ծավալվող համագործակցության
ակտիվ մասնակցությանը
- ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության
շարունակական խորացմանը
- Եվրոպական միության հետ
հարաբերությունների շարունակական
զարգացմանն ու ընդլայնմանը, ԵՄ-ի հետ
երկկողմ համագործակցության նոր
իրավական շրջանակի ձևավորմանը
- ԱՊՀ շրջանակներում ընթացող
գործընթացներին ակտիվ մասնակցությանը
- ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային
կազմակերպություններում առավել ակտիվ
ներգրավվածությանը և ՀՀ շահերի
պաշտպանությանը
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ՀՀ կառավարությանն 68. Համայնքային ոստիկանության
առընթեր
գործունեության ընդլայնում
ՀՀ ոստիկանություն
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- ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության
շարունակմանը, Անհատական գործընկերության
գործողությունների ծրագրի հետևողական
իրականացմանը
- միջազգային և տարածաշրջանային
տնտեսական և ֆինանսական կառույցների հետ
հարաբերությունների զարգացմանը
- Հայաuտանի տնտեսական անվտանգության
ապահովմանը, հաղորդակցության ուղիների
ապաշրջափակմանը, զարգացմանն ու դիվերսիֆիկացմանը, հայրենական արտադրանքի
արտահանման համար նոր շուկաների
բացահայտմանը և արտաքին ներդրումների
խրախուuմանը
- մշակութային համագործակցության
խթանմանը, հայկական մշակութային
ժառանգության պահպանմանը
- միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին
քաղաքականության դիրքորոշումներն ավելի
լսելի և ընկալելի դարձնելուն ուղղված քայլերի
իրականացմանը
- արտերկրում Հայաստանի քաղաքացիների և
իրավաբանական անձանց իրավունքների ու
շահերի պաշտպանությանը
-համայնքային ոստիկանության 6 հենակետի
ՀՀ կառավարության 2013 թ.
ստեղծում, անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկական փետրվարի 7-ի N 109-Ն որոշման
միջոցների ձեռքբերմանն ուղղված աշխատանք- N 2 հավելվածի 1-ին կետ
ների իրականացում
-համայնքներում քաղաքացիների խորհրդակցական խմբերի ստեղծում
-համայնքային ոստիկանության ծառայողների
վերապատրաստում
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69.
ՀՀ Կոտայքի և Տավուշի մարզերում
տրանսպորտային միջոցի գրանցման և
հաշվառման գործողությունների
իրականացման, ինչպես նաև վարորդական
վկայականների հատկացման գործընթացի
կատարելագործում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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ՀՀ կառավարության 2013 թ.
-Կոտայքի մարզում հաշվառման-քննական
փետրվարի 7-ի N 109-Ն որոշման
ստորաբաժանման վարչական շենքի և
քննական ավտոդրոմի շահագործման հանձնում N 2 հավելվածի 25-րդ կետ
-Կոտայքի մարզում հաշվառման-քննական
ստորաբաժանումներում տրանսպորտային
միջոցների գրանցման և հաշվառման
իրականացում «հոսքագծի» եղանակով
-Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական
ստորաբաժանման վարչական շենքի և
քննական ավտոդրոմի շահագործման համար
անհրաժեշտ նախագծահաշվարկային
աշխատանքների ապահովում, անհրաժեշտ
շինարարական աշխատանքների նախնական
փուլի իրականացում

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

