ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 հունվարի 2015 թվականի N 111 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ
ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 25-րդ կետերին համապատաuխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հաuտատել`
1) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գերակա
խնդիրները` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության
միջոցառումների հիմնավորումները` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գերակա
խնդիրների հիմնավորումները` համաձայն N 4 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2015 թ. մարտի 20

Երևան

Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունվարի 15-ի N 111 - Ն որոշման
ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
NN
ը/կ

Միջոցառման անվանումը

1

2

Ակնկալվող արդյունքը
3

Կատարողը
4

Համակատարողը
5

Ժամկետը

Ֆինանսական
ապահովումը

Հղումը

6

7

8

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
1.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի օգոստոսի 31-ի

Էներգետիկ փորձաքննության ՀՀ էներգետիկայի և
իրականացման կարգը
բնական պաշարների
նախարարություն
կհամապատասխանեցվի
«Հավատարմագրման մասին»,
N 1399-Ն որոշման մեջ
«Տեխնիկական կանոնափոփոխություններ և
կարգման մասին» և «Չափումլրացումներ կատարելու
ների միասնականության
մասին» ՀՀ կառավարության
ապահովման մասին» ՀՀ
որոշման նախագիծը ՀՀ կառաօրենքների պահանջներին։
վարություն ներկայացնելը

մայիսի
3-րդ տասնօրյակ

2.

«Էներգասպառող սարքերի և
սարքվածքների էներգախնայողության պիտակավորման
կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
«Էներգախնայողության և
ֆինանսավորում վերականգնվող
էներգետիկայի մասին»
չի պահանջվում։
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված

3.

«Էլեկտրական էներգիայի
բաշխման համակարգում
էլեկտրական էներգիայի
ապօրինի սպառման դեպքում
սպառված էլեկտրաէներգիայի

հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
«Էներգետիկայի մասին»
ֆինանսավորում ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի
չի պահանջվում։ 7-րդ մաս

111k.voroshum

Կսահմանվեն էներգասպառող ՀՀ էներգետիկայի և
սարքերի և սարքվածքների բնական պաշարների
պիտակավորման կարգն ու
նախարարություն
պիտակի ձևը, ինչը զերծ կպահի
սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցող գործոններից և
կտնտեսի զգալի վառելիքաէներգետիկ պաշարներ։
Կսահմանվի էլեկտրական
ՀՀ էներգետիկայի և
էներգիայի բաշխման
բնական պաշարների
համակարգում տեղի ունեցած նախարարություն
պատահարների ընթացքում
էլեկտրական էներգիայի

Լրացուցիչ
«Էներգախնայողության և
ֆինանսավորում վերականգնվող
էներգետիկայի մասին»
չի պահանջվում։
ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված,
«Հավատարմագրման
մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդված

1

4.

5.

6.

2
3
4
5
6
7
8
քանակի հաշվարկման մեթոդի- արտահոսքի հաշվարկման
կան հաստատելու մասին»
միացյալ մեթոդաբանությունը
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
դեկտեմբերի
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության 2014
«Արևային ֆոտովոլտայիկ (ՖՎ) Արևային ՖՎ կայանի (կայան- ՀՀ էներգետիկայի և
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում թվականի հուլիսի 31-ի
ների) կառուցման ներդրումային բնական պաշարների
կայանի (կայանների)
նախարարություն
չի պահանջվում։ N 836-Ն որոշման
ծրագիրը խթան կհանդիսանա
կառուցման ներդրումային
հավելվածի 10-րդ կետ
ծրագրին հավանություն տալու ներդրումներ ներգրավելու
մասին» ՀՀ կառավարության համար` էլեկտրաէներգետիկական համակարգում տարեարձանագրային որոշման
կան լրացուցիչ մինչև 100 մլն
նախագիծը ՀՀ
կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիայի
կառավարություն
արտադրության հնարավոներկայացնելը
րությամբ: Այդ կայանների
կառուցման արդյունքում
կնվազի Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունը
ներկրվող էներգակիրներից:
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
սեպտեմբերի 3-րդ ՀՀ օրենսդրու- ՀՀ կառավարության
հարկային օրենսդրության
Հայաստանի Հանրապետունախարարություն
տասնօրյակ
թյամբ չարգելված 2014 թ. մայիսի 19-ի
պարզեցում, համախմբում,
թյան հարկային օրենսգրքի
այլ աղբյուրներ N 511-Ա որոշման հավելհարկային օրենսդրության և
նախագծի մշակում
վածի 2.5.3-րդ կետի
հարկային համակարգի
առաջին պարբերություն
կայունության ու կանխատեսելիության ապահովում
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ կառավարության
մարտի 3-րդ
Լրացուցիչ
1) ճանապարհների ընթացիկ ՀՀ տրանսպորտի և
«Հայաստանի Հանրապետուտասնօրյակ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
կապի
թյան ընդհանուր օգտագործման պահպանման և հիմնանոչի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
ավտոմոբիլային ճանապարհ- րոգման համար հատկացվող նախարարություն
հավելվածի 2.2.8.3-րդ
ների պահպանման 2015-2025 պետական միջոցների
ենթակետի առաջին
ծավալների ընդլայնում,
թվականների ֆինանսավորպարբերություն
ճանապարհային ցանցում
ման ռազմավարությունը
պետական ներդրումների
հաստատելու մասին ՀՀ
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1

7.

8.

2
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
4
օպտիմալ մակարդակի
ապահովում, բյուջետային
հատկացումների արդյունավետության բարձրացմանն
ուղղված կառավարման ժամանակակից համակարգերի
ներդրում
2) հատկացվող պետական
միջոցների ծախսման
արդյունավետության
բարձրացում
3) ճանապարհաշինական և
պահպանման
կարողությունների
զարգացում
ՀՀ տրանսպորտի և
«Տրանսպորտային անվտան- տրանսպորտային համակապի
գության ապահովման մասին» կարգի կայուն և անվտանգ
նախարարություն
գործունեության ու տրանսՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
պորտային համակարգում
կառավարություն
անօրինական միջամտության
ներկայացնելը
գործողություններից անձի,
հասարակության և պետության շահերի պաշտպանության ապահովում, տրանսպորտային անվտանգության
ապահովման բնագավառի
նորմատիվ-իրավական
կարգավորում
ՀՀ տրանսպորտի և
հրավասու մարմնի գործա«Էլեկտրոնային հաղորդակկապի
ռույթների հստակեցում,
ցության մասին» ՀՀ օրենքում
նախարարություն
ոլորտում տրամադրվող
փոփոխություններ և լրացումլիցենզիաների և թույլտվուներ կատարելու մասին» ՀՀ
թյունների գործընթացի
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-
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5

6

7

8

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.3-րդ
ենթակետի առաջին
պարբերություն

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.4-րդ
ենթակետի առաջին

1
9.

10.

11.

12.

2
վարություն ներկայացնելը
«Ինտերնետի զարգացման
միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի
սեպտեմբերի 28-ի N 2388-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
4
կանոնակարգում
ՀՀ տրանսպորտի և
ինտերնետ կառավարման
կապի
հիմնական սկզբունքների
նախարարություն
հիման վրա զարգացման
քաղաքականության միջոցառումների ծրագրի մշակում

ՀՀ տրանսպորտի և
գազաբալոնային սարքակապի
վորումներով վերասարքանախարարություն
վորված տրանսպորտային
միջոցների անվտանգ
աշխատանքի և վերասարքավորված տրանսպորտային
միջոցների վերալիցքավորման ժամանակ դժբախտ
պատահարների կանոնակարգում
ՀՀ տրանսպորտի և
«Երկաթուղու առավել վտան- Կսահմանվեն երկաթուղու
կապի
առավել վտանգավոր
գավոր գոտիներում օբյեկտնախարարություն
գոտիներում օբյեկտների
ների տեղակայման և քաղատեղակայման և
քացիների գտնվելու կանոնները, այդ գոտիներում աշխա- քաղաքացիների գտնվելու,
երկաթուղային գծերով
տանքների իրականացումը,
երթևեկության և
երկաթուղային գծերով
երկաթուղային գծերի
երթևեկության և երկաթուղային գծերի անցման կանոն- անցման կանոնները։
ները հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
ընդհանուր օգտագործման
ՀՀ տրանսպորտի և
«Հայաստանի Հանրապեավտոմոբիլային ճանակապի
տության կառավարության
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5

6
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ
մարզպետա-

7

8
պարբերություն
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.4-րդ
ենթակետի առաջին
պարբերություն

օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.3-րդ
ենթակետի առաջին
պարբերություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.2.8.3-րդ
ենթակետի առաջին
պարբերություն,
«Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ
օրենքի 25-րդ հոդվածի
2-րդ կետ

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի

1

13.

14.

2
2008 թվականի սեպտեմբերի
11-ի N 1025-Ն որոշման մեջ
փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
4
5
6
7
8
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
նախարարություն
րաններ և
պարհները հաղորդակցուղիհավելվածի 2.2.8.3-րդ
Երևանի
ներով, ավտոմոբիլային
ենթակետի առաջին և
քաղաքապեճանապարհներով, երկայոթերորդ պարբերուտարան
թուղագծերով հատելու,
թյուններ
(համաձայօտարման շերտում և (կամ)
նությամբ)
պաշտպանական գոտում
դրանց տեղադրման և վերատեղադրման համաձայնեցման կարգի հստակեցում
նոյեմբերի
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ տրանսպորտի և
«Ավտոմոբիլային ճանապարհկապի
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
թյան ճանապարհներից
ների մասին» Հայաստանի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
անվճար օգտվող բեռնատար նախարարություն
Հանրապետության օրենքում
տրանսպորտային միջոցների
հավելվածի 2.2.8.3-րդ
փոփոխություններ և լրացումներ
ենթակետի յոթերորդ և
համար սահմանված
կատարելու մասին» և «Ճանաութերորդ պարբերությունառավելագույն
պարհային վճարի մասին»
բեռնատարողության
ներ
Հայաստանի Հանրապետության
նվազեցում
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետու- հանքային պարարտանյուՀՀ գյուղատնտեմարտի
ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
թյան հողօգտագործողներին թերի մատչելիության բարձսության նա3-րդ տասնօրյակ
բյուջե
2014 թ. մայիսի 19-ի
2015 թվականի գյուղատնտե- րացման արդյունքում`
խարարություն
N 511-Ա որոշման
սական աշխատանքների
1) գյուղատնտեսությունում
հավելվածի 2.2.2.1-ին
համար մատչելի գներով ազո- տնտեսավարողների համար
ենթակետի չորրորդ
տական, ֆոսֆորական և
պայմաններ կստեղծվեն գյուպարբերություն
կալիումական պարարտաղատնտեսական մշականյութերի ձեռքբերման նպաբույսերի մշակության ագրոտակով պետական աջակցու- տեխնիկական պահանջների
թյան ծրագիրը հաստատելու
կատարման համար.
մասին» ՀՀ կառավարության
2) կբարձրանան գյուղաորոշման նախագիծը ՀՀ կառա- տնտեսական մշակաբույսերի
վարություն ներկայացնելը
բերքատվությունը և արտադրության արդյունավետությունը, կավելանան արտա-
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1

15.

2

3
դրության ծավալները.
3) կբարձրանան բուսաբուծական մթերքների մրցունակությունը և ինքնաբավության
մակարդակը.
4) պայմաններ կստեղծվեն
հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման
մակարդակի բարձրացման
համար։
«Հայաստանի Հանրապետու- դիզելային վառելանյութի
թյան հողօգտագործողներին ձեռքբերման մատչելիության
2015 թվականի գյուղատնտե- բարձրացման արդյունքում`
1) գյուղատնտեսությունում
սական աշխատանքների
համար մատչելի գներով դիզե- տնտեսավարողների համար
լային վառելանյութի ձեռքբեր- պայմաններ կստեղծվեն գյուղատնտեսական աշխատանքման նպատակով պետական
ներն ագրոտեխնիկական
աջակցության ծրագիրը
ժամկետներում կատարելու
հաստատելու մասին» ՀՀ
համար.
կառավարության որոշման
2) կբարձրանա գյուղատնտենախագիծը ՀՀ
սական հողերի նպատակառավարություն ներկային օգտագործման մակայացնելը
կարդակը.
3) կբարձրանա գյուղատնտեսական մթերքների մրցունակությունը և կավելանան
տնտեսավարողների եկամուտները.
4) պայմաններ կստեղծվեն
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացման և
ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման համար։
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5

6

7

մարտի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

8

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2.1-ին
ենթակետի չորրորդ
պարբերություն

1
16.

17.

18.

19.

2
3
«Պեստիցիդների և ագրոքիմի- Կսահմանվեն պեստիցիդկատների արտադրությանը և ների և ագրոքիմիկատների
շրջանառությանը ներկայաց- արտադրությանը և շրջանավող պահանջները սահմանելու ռությանը ներկայացվող
և Հայաստանի Հանրապետու- պահանջները։
թյան կառավարության 2005
թվականի նոյեմբերի 3-ի
N 1899-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Հատատեղերի հատկացման և Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կընձեռվի խուտեղազննման կարգը
սափել կամ հնարավորինս
հաստատելու մասին» ՀՀ
նվազագույնի հասցնել հակառավարության որոշման
տատեղերի հատկացման
նախագիծը ՀՀ կառավարուանճշտությունները։
թյուն ներկայացնելը
«Կաթի և կաթնամթերքի ան- Կսահմանվեն կաթի և կաթվտանգության տեխնիկական նամթերքի որակին և անկանոնակարգը հաստատելու վտանգությանը ներկայացմասին» ՀՀ կառավարության վող պարտադիր պահանջները, կբացառվեն Եվրաորոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայաց- սիական տնտեսական միության անդամ երկրներ արնելը
տադրանքի արտահանման
խոչընդոտները, կավելանան
արտադրության և արտահանման ծավալները։
«Ձեթի և ճարպի արտադրանքի Կսահմանվեն ձեթի և ճարպի
տեխնիկական կանոնակարգը որակին ու անվտանգությանը
հաստատելու մասին» ՀՀ
ներկայացվող պարտադիր
կառավարության որոշման
պահանջները, կբացառվեն
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4
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

6
մայիսի
2-րդ տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
«Բուսասանիտարիայի
ֆինանսավորում մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
չի պահանջվում։ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ
կետ

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2005 թ. հուլիսի 21-ի
չի պահանջվում։ N 1232-Ն որոշման N 3 հավելվածի 17-րդ կետ

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիհուլիսի
կայի նախարա- 3-րդ տասնօրյակ
րություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման 2.1.2-րդ
կետի տասնչորսերորդ
պարբերություն

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիհուլիսի
կայի նախարա- 3-րդ տասնօրյակ
րություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման 2.1.2-րդ
կետի տասնչորսերորդ

1

20.

21.

22.

23.

2
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ երկրներից
արտադրանքի ներմուծման
խոչընդոտները։
«Հայաստանի Հանրապետու- Միջազգային սկզբունքներին
և փորձին համապատասխան՝
թյան կառավարության 2006
թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն կվերանայվեն սպանդի
որոշման մեջ փոփոխություն- կազմակերպմանը և իրականեր և լրացումներ կատարելու նացմանը ներկայացվող
մասին» ՀՀ կառավարության պահանջները։
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
Ամբողջական և հստակ
«Անասնաբուժական
կսահմանվի մաքսային միասվերահսկողության
իրականացման միասնական նական տարածքում անասընթացակարգը հաստատելու նաբուժական վերահսկողումասին» ՀՀ կառավարության թյան իրականացման
միասնական ընթացակարգը։
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
«Մրգային և բանջարեղենային Կսահմանվեն մրգային և
բանջարեղենային հյութերի
հյութերի տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու որակին ու անվտանգությանը
մասին» ՀՀ կառավարության ներկայացվող պարտադիր
պահանջները, կբացառվեն
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայաց- Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ երկրներ
նելը
արտադրանքի արտահանման խոչընդոտները, կավելանան արտադրության և
արտահանման ծավալները։
Ներկայումս գործող օրենս«Գյուղատնտեսական
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6

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիհոկտեմբերի
կայի նախարա- 3-րդ տասնօրյակ
րություն

ՀՀ գյուղատնտե-

նոյեմբերի

7

8
պարբերություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.2.2.1-ին ենթակետի
իններորդ պարբերություն,
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ
կետ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի 2.2.2.1-ին
ենթակետի ութերորդ
պարբերություն,
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման 2.1.2-րդ
կետի տասնչորսերորդ
պարբերություն

Լրացուցիչ

ՀՀ կառավարության

1

2
կոոպերատիվների մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
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3
դրությամբ չի կարգավորվում
գյուղատնտեսական կոոպերատիվների հետ կապված մի
շարք հարաբերություններ:
Այն, մասնավորապես, վերաբերում է գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների հիմնական
հասկացությունների իրավական հստակեցմանը,
կոոպերատիվների միջազգային
դաշինքի սկզբունքներին,
կոոպերատիվների տեսակներին, կոոպերատիվների
միությունների առանձնահատկություններին, կոոպերատիվի
շահույթի և ավելցուկի գոյացմանն ու դրանց բաշխման
հարաբերություններին,
պետություն-կոոպերատիվ
հարաբերություններին և այլն:
Նախագծի ընդունումից
ակնկալվում են հետևյալ
արդյունքները՝
1) կբարելավվեն գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման օրենսդրական
հիմքերը.
2) կհստակեցվեն գյուղատնտեսական կոոպերացիայի
զարգացման բնագավառում
պետական քաղաքականության
հիմնական ուղղությունները.
3) գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական,
մատակարարման, իրացման և

4
սության
նախարարություն

5

6
2-րդ տասնօրյակ

7
8
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավելվածի
2.2.2.1-ին ենթակետի
տասնութերորդ պարբերություն,
ՀՀ կառավարության
2010 թ. նոյեմբերի 4-ի
N 1476-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Հայաստանի
Հանրապետության գյուղի
և գյուղատնտեսության
2010-2020 թվականների
կայուն զարգացման ռազմավարություն», V գլուխ,
2-րդ մաս, 42-րդ կետ

1

24.

25.

26.

2

3
այլ խնդիրների համատեղ
լուծման արդյունքում կբարձրանա գյուղացիական տնտեսությունների գործունեության
արդյունավետությունը.
4) կբարձրանա երկրի պարենային անվտանգության
մակարդակը:
Կսահմանվեն հացահատիկի
«Հացահատիկի անվտանորակային հատկանիշներին
գության տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու և անվտանգությանը ներմասին» ՀՀ կառավարության կայացվող պարտադիր
պահանջները, կբացառվեն
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայաց- Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ երկրներից
նելը
ցորենի ներմուծման խոչընդոտները։
«Մսի և մսամթերքի անվտան- Կսահմանվեն մսի և մսամթերքի որակին և անվտանգության տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու գությանը ներկայացվող
մասին» ՀՀ կառավարության պարտադիր պահանջները,
որոշման նախագիծը ՀՀ կա- կբացառվեն Եվրասիական
ռավարություն ներկայացնելը տնտեսական միության անդամ երկրներ արտադրանքի
արտահանման խոչընդոտները, կավելանան արտադրության և արտահանման
ծավալները։
«Կերի շղթայի օպերատորի
Կսահմանվի կերի շղթայում
գործունեության վերաբերյալ
գործող օպերատորի գորեզրակացություն տալու կարգը ծունեության իրականացման
սահմանելու մասին» ՀՀ
համար պահանջվող եզրակառավարության որոշման
կացություն տալու կարգը։
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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4

5

6

7

8

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմինոյեմբերի
կայի նախարա- 3-րդ տասնօրյակ
րություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման 2.1.2-րդ
կետի տասնչորսերորդ
պարբերություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ էկոնոմինոյեմբերի
կայի նախարա- 3-րդ տասնօրյակ
րություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման 2.1.2-րդ
կետի տասնչորսերորդ
պարբերություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարա-

դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ֆինանսավորում մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
չի պահանջվում։ հավելվածի 2.2.2.1-ին ենթակետի տասյոթերորդ
պարբերություն,
«Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

1

2

3

4

5
րություն

6

7

8
օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 10-րդ կետ,
ՀՀ կառավարության 2011 թ.
նոյեմբերի 17-ի N 45 արձանագրային որոշման N 2
հավելվածի 9.1-ին կետ

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
27.

28.

29.

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Ավիացիայի մասին» ՀՀ
օրենքի համապատասխան
փոփոխություն` ավիացիայի
ոլորտում ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումների իրականացման իրավական հիմքի
ապահովման նպատակով

Օրենքի նախագծի ընդունՍտուգումների մասին ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- մամբ ակնկալվում են ռիuկի
վրա հիմնված uտուգումների
վարություն ներկայացնելը
համակարգի ներդրում բոլոր
տեuչական մարմիններում,
ստուգումների իրականացման պարզ, թափանցիկ և
կանխատեuելի ընթացակարգեր, ինչի արդյունքում
բարենպաստ պայմաններ
կապահովվեն գործարար և
ներդրումային միջավայրի
բարելավման համար:
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության
մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ օրենքի
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Օրենսդրական նախաձեռնությունն ուղղված է վարչական վիճակագրության
բարելավմանը, ծառայությունների որակի բարձրաց-

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր
վարչություն

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
ՀՀ
2014 թ. մայիսի 19-ի
օրենսդրությամբ
չարգելված այլ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի
աղբյուրներ
2.2.8.3-րդ ենթակետի
իններորդ պարբերություն

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2-րդ գլխի 2.2.1ին կետ, «տեսչական
բարեփոխումների
իրականացումը» ոլորտն
ամբողջությամբ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.2.2-րդ կետի 2.2.2.5-րդ
ենթակետ

1

30.

2
նախագծի և առնչվող
իրավական ակտերի
նախագծերի փաթեթը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
մանը (դրանց նկատմամբ
պարտադիր պահանջների ու
կամավոր որակավորման
պահանջների սահմանման,
զբոսավարների և ուղեկցորդների գործունեության կանոնակարգման, զբոսաշրջային
օպերատորների, զբոսաշրջային տրանսպորտային
միջոցների, ռեստորանների
կամավոր որակավորման
միջոցով), ոլորտի շահագրգիռ
կողմերի համագործակցության և ռեսուրսների
օգտագործման առավել
արդյունավետության
ապահովմանը, օրենքով
սահմանված պահանջների
պահպանման նկատմամբ
հսկողության մեխանիզմների
և պատասխանատվության
միջոցների բարելավմանը:

Ծրագրի իրականացման արդ«Տեղեկատվական տեխնոլոյունքում կտրամադրվի մինչև
գիաների ոլորտի խթանման
ծառայությունների 2016
5 դրամաշնորհ, տարեկան
թվականի ծրագիրը և ծրագրի
մինչև 3 անգամ կկազմակերպկատարումն ապահովող
վեն ՏՏ-ի ոլորտի մասնավոր
միջոցառումների
հատվածի հետ արտագնա հանիրականացման ժամանադիպում-քննարկումներ (այդ
կացույցը հաստատելու մաթվում` մեկ բիզնես ինովացիոն
սին» ՀՀ կառավարության
ֆորում), կկազմակերպվի մեկ
որոշման նախագիծը ՀՀ կառացուցահանդես (նախատեսվում է
վարություն ներկայացնելը
առնվազն 24000 այցելու)

111k.voroshum

4

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

5

6

7

8

ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
Հայաստանի
2014 թ. մայիսի 19-ի
բյուջե
Հանրապետության
N 511-Ա որոշման
2016 թվականի
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի
օրենքով
պետական բյուջեի
2.2.2.4-րդ ենթակետի
չարգելված
մասին ՀՀ օրենքի
ֆինանսավորման երկրորդ, երրորդ և
ընդունմանը
այլ աղբյուրներ վեցերորդ պարբերուհաջորդող
թյուններ
տասնօրյակ

1
31.

2
«Գյումրու և Վանաձորի
տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության իրականացման 2016 թվականի
ծրագիրը և միջոցառումների
ցանկը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
Գյումրու տեխնոլոգիական
կենտրոնում մինչև 300 տեխնոլոգիական մասնագետների
պատրաստում և վերապատրաստում, առնվազն 3 ընկերությունների ներգրավում, շուրջ
20 թիմերի և ընկերությունների
համար բիզնես աջակցության և
խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և
(կամ) միջոցառումների կազմակերպում, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում
ուսումնական լաբորատորիայի
հիմնում, կրթական ծրագրերի
իրականացում, մինչև 200 տեխնոլոգիական մասնագետների
պատրաստում և վերապատրաստում, շուրջ 10 թիմերի և
ընկերությունների համար
բիզնես աջակցության և
խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում,
հիմնանորոգված կենտրոնի
բացում և գործարկում

4
ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

5

6
7
8
ՀՀ կառավարության
ՀՀ պետական
Հայաստանի
2014 թ. մայիսի 19-ի
բյուջե
Հանրապետության
N 511-Ա որոշման
2016 թվականի
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի
օրենքով
պետական բյուջեի
2.2.2.4-րդ ենթակետի
չարգելված
մասին ՀՀ օրենքի
ֆինանսավորման չորրորդ, հինգերորդ,
ընդունմանը
այլ աղբյուրներ յոթերորդ, ութերորդ և
հաջորդող
իններորդ պարբերուտասնօրյակ
թյուններ

1
32.

2
«Աջակցություն փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության
սուբյեկտներին» 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
2016 թ. նախատեսվում է
սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն
(ուսուցողական աջակցություն) շուրջ 400 սկսնակ
գործարարի, տեղական
արտադրանքի արտահանմանն աջակցության և ՓՄՁ-ի
սուբյեկտների միջազգային
համագործակցության
ընդլայնման ապահովման
ուղղությամբ աջակցություն
շուրջ 250 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի,
գործարար տեղեկատվական
և խորհրդատվական աջակցություն շուրջ 8000 ՓՄՁ-ի
սուբյեկտի` ապահովելով
16000 աջակցության
թվաքանակ, գործարար
ուսուցողական (տեղեկատվական) աջակցություն
շուրջ 350 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի,
վարկային երաշխավորությունների տրամադրում
շուրջ 250 գործող և սկսնակ
ՓՄՁ-ի սուբյեկտի`
նախապատվություն տալով
կին գործարարներին,
տեղական տնտեսական
զարգացման ուղղությամբ
մրցակցային առավելությունների գնահատում ՀՀ մի
շարք համայնքներում
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ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն
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ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
Հայաստանի
Հայաստանի
2014 թ. մայիսի 19-ի
բյուջե
ՓՄՁ ԶԱԿ Հանրապետության
N 511-Ա որոշման
(համաձայ2016 թվականի
հավելվածի
օրենքով
նությամբ)
պետական բյուջեի
2.2.2-րդ կետի 2.2.2.3-րդ
չարգելված
մասին ՀՀ օրենքի
ֆինանսավորման ենթակետի 1-ին, 3-10
ընդունմանը
այլ աղբյուրներ պարբերություններ,
հաջորդող
«Փոքր և միջին ձեռնարտասնօրյակ
կատիրության պետական
աջակցության մասին» ՀՀ
օրենքի 4-րդ հոդված

1
33.

34.

2

3

«Հայաստանի գործարար մի- Հայաստանում գործարար
միջավայրի բարելավմանն
ջավայրի բարելավման միջոցառումների 2016 թվականի ուղղված բարեփոխումների
ծրագիրը հաստատելու մասին» շարունակականության ապաՀՀ կառավարության որոշման հովում՝ Համաշխարհային
բանկի «Գործարարությամբ
նախագիծը ՀՀ կառավարուզբաղվելը» ինդեքսի բաղաթյուն ներկայացնելը
դրիչների ուղղությամբ:

«Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ»
2016 թվականի ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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2016 թ. ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում
են Հայաստանում ժամանակակից և մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորում, զբոսաշրջային արդյունքի
դիվերսիֆիկացում, համայնքներում զբոսաշրջության
զարգացում և զբոսաշրջային
սեզոնի երկարաձգում
(պետական աջակցությամբ
մինչև 6 ավանդական
փառատոների և տոնակատարությունների կազմակերպման ապահովում),
միջազգային զբոսաշրջային
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ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

5

6
7
8
Լրացուցիչ
Հայաստանի
ՀՀ կառավարության
Հանրապետության ֆինանսավորում
չի պահանջվում։ 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
2016 թվականի
որոշման հավելվածի
պետական բյուջեի
մասին ՀՀ օրենքի
2.2.1-ին կետի`
ընդունմանը
• «բարենպաստ
հաջորդող
գործարար միջավայրի
տասնօրյակ
ձևավորումը` որպես
ներդրումների ներգրավման գրավական» ոլորտ,
1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
պարբերություններ
• «Հայաստանի ներդրումային հեղինակության
բարելավումը, վստահելի
գործընկերոջ համբավի
ամրապնդումը» ոլորտ,
երրորդ պարբերություն
ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
Հայաստանի
Հայաստանի
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
բյուջե
զարգացման Հանրապետության
որոշման հավելվածի
հիմնադրամ
2016 թվականի
2.2.2-րդ կետի 2.2.2.5-րդ
օրենքով
(համաձայ- պետական բյուջեի
ենթակետի՝
չարգելված
նությամբ)
մասին ՀՀ օրենքի
ֆինանսավորման • «Ինստիտուցիոնալ
ընդունմանը
այլ աղբյուրներ բարեփոխումներ» ոլորտ,
հաջորդող
առաջին պարբերություն
տասնօրյակ
• «Ենթակառուցվածքների զարգացում, համաչափ տարածքային տնտեսական զարգացում»
ոլորտն ամբողջությամբ
• «Մարքեթինգային
քաղաքականության
առավել ակտիվացում»

1

35.

36.
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շուկայում հայկական
զբոսաշրջային արդյունքը
պատշաճ ներկայացնելը
(առնվազն 4 միջազգային
զբոսաշրջային ցուցահանդեսի մասնակցության
ապահովում):

2016 թ. ծրագրի իրականաց«Պետական աջակցություն
մամբ ակնկալվում է նպաստել
Հայաստանի ՀանրապետուՀՆԱ-ի կառուցվածքում
թյան արտահանմանն ուղղված
արդյունաբերական արտաարդյունաբերական քաղաքադրանքի կշռի և արդյունաբերականության ռազմավարությամբ
կան արտադրանքի արտանախատեսված միջոցառումների
հանման ծավալների աճին:
իրականացման 2016 թվականի Նպատակադրվում է խթանել
ծրագիրը և միջոցառումների
հայրենական մրցունակ նոր
ցանկը հաստատելու մասին» արդյունաբերական արտաՀՀ կառավարության որոշման դրատեսակների և արտահաննախագիծը ՀՀ կառավարուման ներուժ ունեցող ապրանքթյուն ներկայացնելը
ների արտահանման ծավալ-
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ոլորտն ամբողջությամբ
• «Մարդկային ռեսուրսների զարգացում» ոլորտն
ամբողջությամբ
• «Միջազգային
համագործակցություն»
ոլորտն ամբողջությամբ,
«Զբոսաշրջության և
զբոսաշրջային
գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի
4-րդ և 6-րդ կետեր
ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
Հայաստանի
Հայաստանի
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
բյուջե
զարգացման Հանրապետության
որոշման հավելվածի
հիմնադրամ
2016 թվականի
2.2.2-րդ կետի 2.2.2.2-րդ
օրենքով
(համաձայ- պետական բյուջեի
ենթակետի առաջին
չարգելված
նությամբ)
մասին ՀՀ օրենքի
ֆինանսավորման պարբերություն
ընդունմանը
այլ աղբյուրներ
հաջորդող
տասնօրյակ

ների աճը, նպաստել արտահանման ապրանքային և
աշխարհագրական
դիվերսիֆիկացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
հունիսի 3-րդ
Լրացուցիչ
«Հայաստանի Հանրապետու- պետական կառավարչական ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
տասնօրյակ
ֆինանսավուրում
հիմնարկներին և
թյան կառավարության 2003
գույքի կառավարման
չի պահանջվում։
թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն կազմակերպություններին
վարչություն
որոշման մեջ փոփոխություն- ամրացված անշարժ և

111k.voroshum

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.5.1-ին կետի ութերորդ

1

37.

38.

39.
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պարբերություն
ներ և լրացումներ կատարելու շարժական գույքի օտարման
մասին» ՀՀ կառավարության գործընթացի ավելի
արդյունավետ
որոշման նախագիծը ՀՀ
կազմակերպում
կառավարություն
ներկայացնելը
ՀՀ կառավարությանն
հուլիսի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
«Հայաստանի Հանրապետումասնավորեցվող պետական
առընթեր պետական
տասնօրյակ
ֆինանսավուրում 2014 թ. մայիսի 19-ի
թյան կառավարության 1998
գույքի՝ շուկայական մեթոդով
գույքի կառավարման
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
թվականի մարտի 27-ի N 209
գնահատման գործընթացի
վարչություն
հավելվածի 2.5.1-ին կետի
որոշման մեջ փոփոխուհստակեցում
ութերորդ պարբերություն
թյուններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
ՀՀ կառավարությանն ՀՀ քաղաքա- հոկտեմբերի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
պետական անշարժ գույքի
«Պետական անշարժ գույքի
առընթեր պետական
շինության
տասնօրյակ
ֆինանսավուրում 2014 թ. մայիսի 19-ի
վերանորոգման և
վերանորոգման և ապամոնգույքի կառավարման նախարարուչի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
տաժման արդյունքում պիտանի ապամոնտաժման
վարչություն
թյուն
հավելվածի 2.5.1-ին կետի
համարվող գույքի տնօրինման արդյունքում պիտանի
ութերորդ պարբերություն
համարվող գույքի հետագա
պայմանները սահմանելու
մասին» ՀՀ կառավարության տնօրինման գործընթացի
կանոնակարգում
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
հունիսի
Լրացուցիչ
Համաձայն 2008
ՀՀ կառավարությանն
«Զվարթնոց» միջազգային
«Զվարթնոց» միջազգային
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում թվականի դեկտեմբերի
առընթեր
օդանավակայանի տարածքում օդանավակայան տարածքում
չի պահանջվում։ 25-ի N 1559-Ն որոշմամբ
քաղաքացիական
գտնվող նախկին հանրակացա- գտնվող նախկին հանրահաստատված
ավիացիայի
րանների սենյակներում փաս- կացարանների սենյակներում
«Զվարթնոց» և «Շիրակ»
փաստացի բնակվող բնակիչ- գլխավոր վարչություն
տացի բնակվող բնակիչների
օդանավակայանների
մասին» ՀՀ կառավարության ներին նոր, հարմարավետ
2008-2012 թվականների
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- բնակարաններով
Մաստեր Պլանի
ապահովում
վարություն ներկայացնելը
7.3.1.3.2-րդ կետի
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40.

41.

42.

2
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ՀՀ կառավարությանն
«Հայաստանի Հանրապետու- համապատասխանեցում
առընթեր
թյան կառավարության 2004 ԵԿԱԿ-ի Դոկ.30 փաստաթղթով
քաղաքացիական
թվականի մայիսի 27-ի N 944-Ն սահմանված անվտանգուավիացիայի
որոշման մեջ փոփոխություն- թյան չափորոշիչներին
գլխավոր վարչություն
ներ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

5

6
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
համապատասխանեցում
ֆինանսավորում Եվրոպական քաղաքաչի պահանջվում։ ցիական ավիացիայի
կոնֆերանս /ԵԿԱԿ/ Դոկ.
30 փաստաթղթով
սահմանված նոր
չափորոշիչներրին

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
«Ֆինանսական կազմակերպու- Նախագծով կարգավորվում
ՀՀ կենտրոնական
մարտի
Լրացուցիչ
Արժույթի միջազգային
թյունների և նրանց
են օրենքներով, նորմատիվ
բանկ
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում չի հիմնադրամին
հաճախորդների միջև ծագած իրավական այլ ակտերով
պահանջվում: ներկայացված
հարաբերություններում
կամ ֆինանսական
Մտադրությունների
ծանուցման երաշխիքների
կազմակերպության և
մասին նամակի (Letter of
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը հաճախորդի միջև կնքված
Intent) 26-րդ մասից բխող
ՀՀ կառավարություն
պայմանագրով սահմանված
պարտավորություն
դեպքերում ֆինանսական
ներկայացնելը
կազմակերպության կողմից
իր հաճախորդին, ինչպես
նաև ֆինանսական կազմակերպության ու հաճախորդի
միջև ծագած հարաբերություններում ֆինանսական կազմակերպության հաճախորդին
օրենքով նախատեսված
սուբյեկտների կողմից պատշաճ ծանուցման կարգն ու
պայմանները:
«Հայաստանի Հանրապետու- Նախագիծը նպատակ ունի
ՀՀ կենտրոնական
ապրիլի
Լրացուցիչ
Համաշխարհային բանկի
բանկ
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում չի «Զարգացման քաղաթյան կենտրոնական բանկի
կարգավորելու ֆինանսական
մասին» Հայաստանի Հանրակազմակերպությունների
պահանջվում: քականության գործառնություն» ծրագրից բխող
պետության օրենքում փոփոխու- խմբերի նկատմամբ
թյուններ և լրացումներ կատա- կոնսոլիդացված
պարտականություն
րելու մասին» ՀՀ օրենքի
վերահսկողության կարգն ու
պայմանները։
նախագիծը ՀՀ կառավա-
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43.

44.
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րություն ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության Նախագծերի հիմնական նպաքաղաքացիական օրենսգրքում տակը հաջորդող գրավադրման,
լրացումներ և փոփոխություններ հաջորդող գրավի առարկայի
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի և իրացման, ինչպես նաև հիփոթեքով ապահովված արժեթղթեդրանից բխող իրավական
րի թողարկման և շրջանառուակտերի նախագծերը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը թյան իրավական կարգավորումների կատարելագործումն ու
առկա իրավական խոչընդոտների վերացումն է:
«Գյուղատնտեսական ռիսկերի Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական
ապահովագրության համակարգի ներդրման վերաբերյալ ռիսկերի ապահովագրության
հայեցակարգին հավանություն համակարգի ներդրման
տալու մասին» ՀՀ կառավարու- հնարավորությունների
թյան արձանագրային որոշման բացահայտում և
հայեցակարգային
նախագիծը ՀՀ կառավարումոտեցումների մշակում
թյուն ներկայացնելը

4

5

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

6

7

հունիսի
2-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության 2010 թ.
ֆինանսավորում նոյեմբերի 4-ի N 1476-Ն
չի պահանջվում։ որոշման N 2 հավելվածի
6-րդ կետ,
ՀՀ կառավա-րության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2.1-ին
ենթակետի տասնութերորդ
պարբերություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
մարտի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ՀՀ տարածքային
ՀՀ կառավարության արձա«Մարզերի տնտեսական
տասնօրյակ
ֆինանսավորում 2012 թ. փետրվարի 2-ի
կառավարման և
նագրային որոշման նախագծի
զարգացման ներուժի գնաչի պահանջվում։ N 135-Ն որոշման
արտակարգ
հատման մեթոդաբանությանը ընդունման արդյունքում հնահավելվածի 5-րդ կետ
իրավիճակների
հավանություն տալու մասին» ՀՀ րավոր կլինի ունենալ մեթոդանախարարություն
բանություն, որով մարզի
կառավարության արձանամրցակցային առավելությունգրային որոշման նախագիծը
ների հիման վրա կգնահատվի
ՀՀ կառավարություն
վերջինիս տնտեսական զարներկայացնելը
գացման ներուժը: Գնահատականների հիման վրա հնարավորություն կստեղծվի
հետագայում իրականացնելու
ավելի նպատակային
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ՀՀ կենտրոնական
բանկ

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

8

1
46.

47.

48.

2

3
զարգացման ծրագրեր:
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ կառավարության որոշման
ընդունմամբ կապահովվեն
կառավարության 2011 թվաքաղաքացիներին մատուցվող
կանի մայիսի 5-ի N 665-Ն
որոշման մեջ լրացում կատա- ծառայությունների կատարերելու մասին» ՀՀ կառավարու- լագործումը և որակի
բարձրացումը, տեղեկության
թյան որոշման նախագիծը
ստացման համար ծախսվող
ՀՀ կառավարություն
ժամանակի կրճատումը,
ներկայացնելը
պետական պաշտոնյանների
հետ քաղաքացիների շփման
նվազեցումը։
Հայեցակարգի ընդունման
«Տեղական տուրքերի և
վճարների հայեցակարգին
արդյունքում ակնկալվում են
հավանություն տալու մասին» հստակորեն սահմանել և
ՀՀ կառավարության
տարանջատել «տեղական
տուրքեր» և «տեղական
արձանագրային որոշման
վճարներ» հասկացությունները,
նախագիծը ՀՀ
վեր հանել տեղական տուրքերի
կառավարություն
և վճարների հետ կապված ՀՀ
ներկայացնելը
օրենսդրության մեջ առկա
թերությունները և բացերը,
միատեսակ մոտեցում ցուցաբերել տեղական տուրքերի ու
վճարների տեսակները և դրանց
դրույքաչափերը սահմանելիս և
հստակեցնել ՏԻՄ-երի
լիազորություններն այդ
հարցում:
«Քաղաքացիական պաշտռազմական դրության և
պանության ոլորտի կառաարտակարգ իրավիճակների
վարման մարմինների միջև
ժամանակ կառավարման
փոխգործողությունների պլանը մարմինների, ինչպես նաև
քաղաքացիական պաշտպահաստատելու մասին» ՀՀ
նության ուժերի միջև
կառավարության որոշման
փոխգործողությունների
նախագիծը ՀՀ կառավա-
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. հունվարի 30-ի
չի պահանջվում։ N 4 արձանագրության
24-րդ կետով հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման
N 1 հավելվածի 30-րդ
կետի 3-րդ ենթակետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.5.2-րդ կետի
երրորդ պարբերություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

մայիսի
3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
չի պահանջվում: 2012 թ. մայիսի 24-ի
N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 14-րդ
կետ

1
49.

50.

51.

52.

2
րություն ներկայացնելը
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
կազմակերպում
Օրենքի ընդունմամբ
կհստակեցվի արտաքին
գովազդը կանոնակարգող
օրենսդրության նկատմամբ
համայնքի ղեկավարի վերահսկողության մեխանիզմը,
ինչպես նաև հնարավոր կլինի
անձանց ենթարկել պատասխանատվության՝ գովազդի
մասին օրենսդրության
խախտման դեպքում, ինչի
արդյունքում կավելանան
համայնքի բյուջետային
եկամուտները:
«Քաղաքացիական պաշտՔաղաքացիական պաշտպապանության ոլորտին վերանության ինժեներատեխնիկաբերող նորմատիվատեխնիկան և շինարարական
կական փաստաթղթերի մշակ- նորմերին և կանոններին
ման ծրագիրը հաստատելու
վերաբերող անհրաժեշտ
մասին» ՀՀ կառավարության փաստաթղթերի հետ
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- կապված հարաբերությունների կարգավորում
վարություն ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության Գյուղական համայնքների
գյուղական համայնքների 5-րդ կայուն զարգացմանն
համաժողովի նախապատաջակցություն՝ ոլորտում
րաստման ու անցկացման
գործող բոլոր դերականպատակով Հայաստանի Հան- տարների երկխոսության,
րապետության տարածքային փորձի փոխանակման,
կառավարման և արտակարգ իրականացվող ծրագրերի և
իրավիճակների նախարարու- քաղաքականությունների
թյանը գումար հատկացնելու մասին տեղեկատվության
մասին» ՀՀ կառավարության
փոխանակման միջոցով
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
«Տեղական տուրքերի և վճար- Օրենքի ընդունման արդյունքում
ների մասին» Հայաստանի
ակնկալվում է միատեսակ
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5

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

6
հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

7

8

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.5.2-րդ կետի երրորդ
պարբերություն

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
չի պահանջվում: 2012 թ. մայիսի 24-ի
N 679-Ն որոշմամբ
հաստատված ծրագրի
15-րդ կետ

այլ աղբյուրներ

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.5.2-րդ կետի երրորդ
պարբերություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա

1

53.

54.

55.

2
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
մոտեցում ցուցաբերել տեղական տուրքերի և վճարների
տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելիս և հստակեցնել ՏԻՄ-երի լիազորություններն այդ հարցում:
«Հայաստանի Հանրապետության Ծրագրերի իրականացման
Գեղարքունիքի մարզի 2016-2019 արդյունքում նախատեսվում է
թվականների սոցիալ-տնտեմարզերում կրճատել աղքատուսական զարգացման ծրագիրը
թյունը, զարգացնել ենթակառուցհաստատելու մասին» ՀՀ կառա- վածքները, բարենպաստ պայվարության որոշման նախագիծը մաններ ստեղծել ՓՄՁ-ների
ՀՀ կառավարություն
զարգացման համար, որոնցով
ներկայացնելը
պայմանավորված` կբարելավվեն
մարզերի սոցիալ-տնտեսական
պայմաններն ու բնակչության
կենսապայմանները:
«Հայաստանի Հանրապետության Ծրագրերի իրականացման
Տավուշի մարզի 2016-2019 թվա- արդյունքում նախատեսվում է
կանների սոցիալ-տնտեսական մարզերում կրճատել աղքատությունը, զարգացնել ենթակազարգացման ծրագիրը
ռուցվածքները, բարենպաստ
հաստատելու մասին» ՀՀ
պայմաններ ստեղծել ՓՄՁ-ների
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն զարգացման համար, որոնցով
պայմանավորված` կբարելավներկայացնելը
վեն մարզերի սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ու բնակչության կենսապայմանները:
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ կառավարության որոշման
ընդունմամբ կապահովվեն ՀՀ
արխիվային հավաքածուի
արխիվային հավաքածուի
փաստաթղթերի համալրման,
հաշվառման, պահպանության և փաստաթղթերի, այդ թվում՝
էլեկտրոնային փաստաթղթերի,
օգտագործման միասնական
համալրման, հաշվառման,
կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառա- պահպանության և օգտագործ-
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արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

5

6

7
8
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.5.2-րդ կետի
երրորդ պարբերություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.2.7-րդ կետի վեցերորդ
պարբերություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.2.7-րդ կետի վեցերորդ
պարբերություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. հունվարի 30-ի
չի պահանջվում։ N 4 արձանագրության
24-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 1
հավելվածի 30-րդ կետի

1

56.

57.

58.

2
վարության մի շարք որոշումներ
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
4
5
6
ման նկատմամբ առավել
արդյունավետ ձևերի ու մեթոդների ներդրումը և օգտագործումը, այդ փաստաթղթերի
երաշխավորված և անվտանգ
պահպանության ապահովումը։
ՀՀ տարածքային
նոյեմբերի
ՀՀ կառավարության որոշման
«Էլեկտրոնային փաստա3-րդ տասնօրյակ
թղթաշրջանառության
ընդունմամբ կապահովվի կանո- կառավարման և
արտակարգ
նակարգել ՀՀ էլեկտրոնային
միասնական համակարգի
իրավիճակների
մասին» ՀՀ կառավարության
փաստաթղթաշրջանառության
նախարարություն
որոշման նախագիծը ՀՀ
կազմակերպումը, դրանց հաշկառավարություն ներկայացնելը վառումը և պահպանումը,
էլեկտրոնային փաստաթղթերի
արխիվի ստեղծումը, որը
ներառում է այդ փաստաթղթերի
ստեղծումից մինչև դրանց օգտագործումը՝ հաշվառման, նկարագրման և որոնողական համակարգի ստեղծման միջոցով:
նոյեմբերի
ՀՀ տարածքային
«Համայնքների խոշորացման ՀՀ կառավարության
3-րդ տասնօրյակ
կառավարման և
պիլոտային փնջերում տեղա- որոշման ընդունմամբ
արտակարգ
խոշորացվող համայնքների
կան հանրաքվեներ նշանաիրավիճակների
կելու, անցկացնելու և հանրա- պիլոտային փնջերում
նախարարություն
քվեների նախապատրաստման կստեղծվեն տեղական
հանրաքվեների անցկացման
ու անցկացման ծախսերը
ֆինանսավորելու մասին» ՀՀ իրավական հիմքեր։
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ
սեպտեմբերի
Սևանա լճի էկոհամակար«Սևանա լճի էկոհամա3-րդ
գերի վերականգնման, պահ- բնապահպանության
կարգերի վերականգնման,
տասնօրյակ
պանության, վերարտադրման և նախարարություն
պահպանման,
օգտագործման միջոցառումվերարտադրման և
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2-րդ ենթակետ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. հունվարի 30-ի
չի պահանջվում։ N 4 արձանագրության
24-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 1
հավելվածի 30-րդ կետի
5-րդ ենթակետ

ՀՀ պետական
բյուջե

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

ՀՀ Սահմանադրության
110-րդ հոդված,
ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.5.2-րդ կետ

«Սևանա լճի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ
հոդվածի 4-րդ մաս,

1

59.

2

3
4
ների իրականացման ապաօգտագործման
հովում, այդ թվում` Սևանա
միջոցառումների
լճի և նրա ջրհավաք ավազանի
2016 թվականի տարեկան
ծրագիրը հաստատելու մասին» գետերի ջրերի աղտոտվածության, հիդրոկենսաբանական,
ՀՀ կառավարության
հիդրոօդերևութաբանական,
որոշման նախագիծը ՀՀ
ինժեներաերկրաբանական
կառավարություն
մոնիթորինգի իրականացման,
ներկայացնելը
ջրածածկման ենթակա
տարածքներում անտառամաքրման, աղբավայրերի
բարեկարգման և անխափան
աղբաթափման, արժեքավոր
ու հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության,
«Սևան» ԱՊ-ի գիտական
ուսումնասիրությունների և
անտառատնտեսական
աշխատանքների, ինչպես
նաև այլ միջոցառումների
իրականացման ապահովում
ՀՀ
Ջրավազանային կառավար«Արարատյան դաշտի
բնապահպանության
ջրավազանային կառավարման ման պլանի մշակումը և
նախարարություն
պլանը հաստատելու մասին» կազմումը նպատակաուղղված
է հավասարակշռելու ջրօգտաՀՀ կառավարության
գործողների՝ ներառյալ
որոշման նախագիծը ՀՀ
համայնքների, էներգետիկառավարություն
կայի, արդյունաբերության և
ներկայացնելը
գյուղատնտեսության փոխկապակցված փոխհարաբերությունները: Պլանի մշակումը
նպաստելու է ջրային
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6

դեկտեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

7

8
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.4-րդ կետի
յոթերորդ պարբերություն

ՀՀ պետական ՀՀ ջրային օրենսգիրք,
բյուջե` ծրագրային «Ջրի ազգային ծրագրի
ֆինանսավորում մասին» ՀՀ օրենք,
ՀՀ վարչապետի 2003 թ.
հունվարի 10-ի N 5-Ն
որոշում,
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.4-րդ կետի
երրորդ պարբերություն

1

2

3
ռեսուրսի արդյունավետ
կառավարմանը և պահպանմանը, ինչպես նաև ջրային
ռեսուրսի խնայողությանը,
ջրի ազգային ու ռազմավարական պաշարների պահպանմանը և ավելացմանը:

4

5

6

7

8

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն
60.

«Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի ընդունմամբ
առաջարկվում է վերապետական պարգևների և
կանգնել Հայաստանի
պատվավոր կոչումների
Հանրապետության վաստամասին» Հայաստանի
կավոր շինարարի
Հանրապետության օրենքում
պատվավոր կոչումը:
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարություն

ՀՀ
շինարարների
միություն

մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
«Քաղաքաշինության
ֆինանսավորում
մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին
չի պահանջվում։ հոդված

1
61.

62.

63.

2
Քաղաքաշինության մասին
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներակայացնելը

3
4
5
6
ՀՀ քաղաքահոկտեմբերի 3-րդ
Փոփոխությունները նպաշինության նախարատասնօրյակ
տակաուղղվելու են քաղարություն
քաշինական ծրագրային
փաստաթղթերով ՀՀ
համայնքներն ապահովելու
ժամկետը երկարաձգելուն,
ինչպես նաև գլխավոր
հատակագծերի և գոտևորման նախագծերի մշակման
գործընթացի օպտիմալացմանը` ՀՀ գյուղական
համայնքների որոշակի
խմբերի տարածական
զարգացման խնդիրները մեկ
ընդհանուր փաստաթղթի
շրջանակներում ամփոփելու
միջոցով (կախված տարաբնակեցման համակարգում
դրանց ունեցած դերից ու
նշանակությունից և քաղաքաշինական իրադրության
առանձնահատկություններից։
նոյեմբերի
ՀՀ օրենքի ընդունմամբ սահ«Ճարտարապետական
ՀՀ ճարտարաՀՀ
3-րդ տասնօրյակ
մանվելու են ՀՀ տարածքում
գործունեության մասին» ՀՀ
պետների
քաղաքաշինության
ճարտարապետական
օրենքի նախագիծը ՀՀ
միավորում
նախարարություն
գործունեությունը կառավարելու
կառավարություն
և ճարտարապետների
ներկայացնելը
մասնագիտական գործունեության համակարգման
հիմունքները:
ՀՀ
ՀՀ
նոյեմբերի
«Բազմաբնակարան շենքի
բազմաբնակարան
քաղաքաշինության
արդարադա- 3-րդ տասնօրյակ
կառավարման մասին» Հայաս- բնակարանային ֆոնդի
տության
տանի Հանրապետության
կառավարման, պահպանման նախարարություն
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Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության
չի պահանջվում։ 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման 2.2.6-րդ կետի
հինգերորդ պարբերություն,
«Քաղաքաշինության
մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին
հոդված,
ՀՀ կառավարության 2009 թ.
սեպտեմբերի 3-ի նիստի
N 36 արձանագրային
որոշմամբ հաստատված
հայեցակարգի 8-րդ
բաժնի 38-րդ և 39-րդ
կետեր

Լրացուցիչ
«Քաղաքաշինության
ֆինանսավորում
մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին
չի պահանջվում։ հոդված

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թվականի մայիսի 19չի պահանջվում։ ի

1

64.

2
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
ու շահագործման
բնագավառում առկա
խնդիրների կարգավորում,
ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումների
իրականացում

4

5
նախարարություն

6

7

ՀՀ
ֆինանսների
նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
մարտի
Լրացուցիչ
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրապե3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում
տության հողային ֆոնդի՝ ըստ
թյան հողային ֆոնդի՝ ըստ
չի պահանջվում։
նպատակային նշանակության նպատակային նշանակության
ՀՀ կառավարությանն
(կատեգորիաների) հողերի 2015
(կատեգորիաների) հողերի՝
առընթեր
2015 թվականի կադաստրային թվականի կադաստրային
անշարժ գույքի
գների (արժեքների) և
գները (արժեքները) և
կադաստրի պետական
կադաստրային զուտ եկամտի կադաստրային զուտ եկամտի
կոմիտե
չափերը հաստատելու մասին» չափերի սահմանում
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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N 511-Ա որոշում, 2.2.6-րդ կետ
(8-րդ պարբերություն)
ՀՀ կառավարության 2011
թվականի սեպտեմբերի
29-ի N 38 արձանագրային
որոշմամբ հավանության
արժանացած ՀՀ
բազմաբնակարան
բնակարանային ֆոնդի
կառավարման,
պահպանման և
շահագործման
բարելավման 5-ամյա
ռազմավարական
ծրագրով նախատեսված
միջոցառումների ցանկի
1.1-ին կետ
Հայաստանի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի
2-րդ մաս

1
65.

66.

2
«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի
առկայության և բաշխման
վերաբերյալ 2015 թվականի
հաշվետվության (հողային
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
Հայաստանի
Հանրապետության հողային
ֆոնդի առկայության և
բաշխման վերաբերյալ 2015
թվականի հաշվետվության
(հողային հաշվեկշռի)
հաստատում

4
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե

5

6
սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի
չի պահանջվում։ N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 11-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
Ատոմային էներգիայի
նոյեմբերի
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարությանն
Ռադիոակտիվ նյութերի և
«Ռադիոակտիվ նյութերի և
1-ին տասնօրյակ ֆինանսավուրում միջազգային գործաառընթեր միջուկային
ռադիոակտիվ նյութեր
ռադիոակտիվ նյութեր
չի պահանջվում։ կալության (ԱԷՄԳ)
անվտանգության
պարունակող սարքերի
պարունակող սարքերի
անվտանգության
կարգավորման
ֆիզիկական պաշտպանության ֆիզիկական պաշտպաստանդարտներ՝«Ռապետական կոմիտե
նության նկատմամբ
պահանջները հաստատելու
դիոակտիվ աղբյուրների
մասին» ՀՀ կառավարության պահանջների սահմանումը՝
պահպանությունը
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- անձնակազմի, բնակչության
(srcurity), N 11,
և շրջակա միջավայրի
վարություն ներկայացնելը
«Ռադիոակտիվ նյութերի
պաշտպանության
պահպանությունը
նպատակով
փոխադրման ժամանակ»
N 14,
ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.4.4-րդ կետի
տասներեքերորդ
պարբերություն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
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1
67.

68.

69.

70.

2
3
«Ոռոգման նպատակով 2015
ջրօգտագործողներին
թվականին Սևանա լճից ջրառի անհրաժեշտ քանակի
մասին» ՀՀ կառավարության ոռոգման ջրով ապահովում
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

4
5
ՀՀ
ՀՀ
գյուղատնտեսության բնապահպանախարարության
նության
ջրային տնտեսության նախարարուպետական կոմիտե
թյուն

6
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
«Սևանա լճի էկոհամաֆինանսավորում կարգի վերականգնման,
չի պահանջվում։ պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման
միջոցառումների տարեկան
ու համալիր ծրագրերը
հաստատելու մասին» ՀՀ
օրենքի 2-րդ հոդվածով
հաստատված տարեկան և
համալիր ծրագրի 6.1-ին կետ

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
ՀՀ սպորտի և երիտասարդուփետրվարի
ՀՀ պետական
ՀՀ սպորտի և
«Հայաստանի Հանրապետության հարցերի նախարարուերիտասարդության
բյուջե
թյան կառավարության 2006
2-րդ տասնօրյակ
թյանը վերապահված քաղաքահարցերի
թվականի մայիսի 4-ի N 587-Ն
կանության արդյունավետ
նախարարություն
որոշման մեջ փոփոխությունիրականացում՝ պարբերաբար
ներ կատարելու մասին» ՀՀ
կատարելագործվող
կառավարության որոշման
միջազգային չափորոշիչներին
նախագիծը ՀՀ կառավարուհամապատասխան
թյուն ներկայացնելը
հանրապետության մարզափետրվարի
ՀՀ պետական
«Հայաստանի ՀանրապեՀՀ սպորտի և
տության մանկապատանեկան դպրոցների, մարզական
2-րդ տասնօրյակ
բյուջե
երիտասարդության
քոլեջների, մարզաձևերի
մարզադպրոցները, մարզահարցերի
ձևերի ազգային ֆեդերացիա- ազգային ֆեդերացիաների և
նախարարություն
այլ մարզական հասարաները և այլ մարզական
կական կազմակերպությունհասարակական կազմակերպություններ գույքով ապահո- ների նյութատեխնիկական
վելու մասին» ՀՀ կառավարու- բազայի ամրապնդում, ժամաթյան որոշման նախագիծը ՀՀ նակակից մարզագույքով և
կառավարություն ներկայացնելը մարզասարքերով ապահովում

«Հայաստանի Հանրապետության մանուկների և պատանիների՝
ՀՀ սպորտի և
կառավարության 2005 թվաֆիզիկական կուլտուրայով և
երիտասարդության
կանի սեպտեմբերի 1-ի
սպորտով զբաղվելու պայմանհարցերի
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ՀՀ առողջապահության
նախարարու-

մարտի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

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

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

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի

1

71.

72.

73.

2
3
4
5
6
ների նվազագույն չափորոշիչ- նախարարություն
թյուն
N 1428-Ն որոշման մեջ
լրացումներ և փոփոխություն- ների հստակեցում, նոր
դրույթների ընդգրկում
ներ կատարելու մասին» ՀՀ
իրավական դաշտ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
ապրիլի 2-րդ
ՀՀ
«Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի
ՀՀ սպորտի և
տասնօրյակ
աշխատանքի և
պետական բյուջեից ֆինանսա- Հանրապետության
երիտասարդության
սոցիալական
վորվող մանկապատանեկան պետական բյուջեից
հարցերի
հարցերի
ֆինանսավորվող
մարզադպրոցներում աշխանախարարություն
նախարարուտող մարզիչ-մանկավարժների մանկապատանեկան
թյուն
մարզադպրոցներում
և ղեկավար անձնակազմի
պաշտոնային դրույքաչափերի աշխատող մարզիչու հավելավճարների վճարման մանկավարժների և ղեկավար
կարգը հաստատելու մասին» անձնակազմի սոցիալական
ՀՀ կառավարության որոշման վիճակի բարելավում
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
հոկտեմբերի
երիտասարդական աշխաՀՀ սպորտի և
«Երիտասարդական աշխա2-րդ տասնօրյակ
տանքի խթանում, երիտասարերիտասարդության
տողի ինստիտուտի կանոնադական աշխատողի կարողուհարցերի
կարգը հաստատելու մասին»
թյունների, հմտությունների
նախարարություն
ՀՀ կառավարության որոշման
զարգացում, որակավորման
նախագիծը ՀՀ կառավաբարձրացում
րություն ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն
մինչև 1100 սփյուռքահայ 13-18
«Սփյուռքի երիտասարդների
տարեկան պատանիների և
հայրենաճանաչության «Արի
տուն» ծրագրին հավանություն աղջիկների երկշաբաթյա
տալու մասին» ՀՀ կառավարու- այցելություն Հայաստան,
թյան արձանագրային որոշման նրանց հյուրընկալում հայաստանյան ընտանիքներում,
նախագիծը ՀՀ կառավարուսփյուռքահայ երիտասարդթյուն ներկայացնելը
ների համար Հայաստանի
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

ՀՀ
տարածքային

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

7

8
2.4.6.3-րդ ենթակետի
յոթերորդ պարբերություն

ՀՀ պետական
բյուջե

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

ՀՀ պետական
բյուջե

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.4.6.2-րդ ենթակետի
երրորդ և հինգերորդ
պարբարություններ

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշմամբ
հաստատված հավելվածի
ՀՀ
2.1.3-րդ կետի իններորդ
օրենսդրությամբ պարբերություն
չարգելված այլ
աղբյուրներ
ՀՀ պետական
բյուջե

1

2

3
պատմաճարտարապետական
վայրեր 6-օրյա ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպում, մասնակիցների և
մինչև 200 հյուրընկալող
հայաստանցի պատանիների
ու երիտասարդների 4-օրյա
հանգստի կազմակերպում
«Արի տուն» ճամբարում

4

5
կառավարման
և արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ կրթության
և գիտության
նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
Երևանի
քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
ՀՀ
մարզպետարաններ
ՀՀ
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6

7

8

1

74.

2

«Սփյուռք» ամառային դպրոց»
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3

4

5
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

6

«Սփյուռք» ամառային դպրոցի գործունեության ապահովում 6 ուղղություններով`
սփյուռքի տարբեր համայնքներից մինչև 250 անձի մասնակցությամբ՝

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

1) հայոց լեզվի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) արագացված դասընթացներ՝ չորս
շաբաթ տևողությամբ.
2) սփյուռքի հայկական
կրթօջախների ուսուցիչների
վերապատրաստում՝ երեք
շաբաթ տևողությամբ.
3) լրագրողների ամառային
դպրոց՝ երկշաբաթյա
տևողությամբ.
4) երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոց՝
երկշաբաթյա տևողությամբ.
5) սփյուռքի հայկական
համայնքային գործի կազմակերպիչների, համայնքային
կառույցների ներկայացուցիչների դասընթաց՝
երկշաբաթյա տևողությամբ.
6) ազգային երգի, պարի
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ՀՀ կրթության
և գիտության
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

«Երևանի
պետական
համալսարան»
հիմնադրամ

7

8

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.1.3-րդ կետի
տասնմեկերորդ
ՀՀ
օրենսդրությամբ պարբերություն
չարգելված այլ
աղբյուրներ
ՀՀ պետական
բյուջե

1

75.

76.

77.

2

3
ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց՝
երկշաբաթյա տևողությամբ։

փառատոնի ծրագրի, դրանից
«Երգում ենք Կոմիտաս»
համահայկական փառատոնի բխող մշակութային միջոցամասին» ՀՀ կառավարության ռումների իրականացում, մինչև
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա300 մարդու (անհատ կատավարություն ներկայացնելը
րողներ, երգչախմբեր)
մասնակցություն սփյուռքից,
Հայաստանից, Արցախից

4

5

6

8

(համաձայնությամբ)
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

ապրիլի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
մարտի 3-րդ
Մարդու վերարտադրողական հղիության արհեստական, այդ ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
տասնօրյակ
առողջության և վերարտադրո- թվում՝ սեռով պայմանավորված
ղական իրավունքների մասին ընդհատումների նվազեցում և
Հայաստանի Հանրապետության կանխարգելում` օրենսդրական
օրենքում լրացումներ և փոփոխու- լրացուցիչ կարգավորումների ու
մեխանիզմների սահմանման
թյուններ կատարելու մասին»
միջոցով (սեռով պայմանաՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը վորված հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի
սահմանում, հղիության
արհեստական ընդհատման
հետևանքների վերաբերյալ
բուժաշխատողի կողմից կնոջն
իրազեկելու պարտադիր
պահանջի սահմանում)
ՀՀ
սեպտեմբերի
հոգեկան խանգարումներով
«Հոգեբուժական օգնության
առողջապահության
1-ին տասնօրյակ
մասին» Հայաստանի Հանրա- տառապող անձանց իրանախարարություն
վունքների իրացման և իրապետության օրենքում փոփովական պաշտպանության
խություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի մեխանիզմների վերանայում
և կատարելագործում`
նախագիծը ՀՀ կառավա-
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ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշմամբ
հաստատված հավելվածի
2.1.3-րդ կետի
ՀՀ
օրենսդրությամբ տասներկուերորդ
չարգելված այլ պարբերություն
աղբյուրներ
ՀՀ պետական
բյուջե

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. փետրվարի 27-ի
չի պահանջվում։ N 303-Ն որոշման
հավելվածի 5-րդ կետ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի ապրիլի 17-ի
նիստի N 15 արձանագրության 1-ին կետով
հավանության արժանացած արձանագրային

1

78.

2
րություն ներկայացնելը

«Հանրային առողջապահության մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
4
սահմանելով դրույթներ
նրանց իրավունքների ցանկի,
ինչպես նաև դատահոգեբուժական փորձաքննություններին ներկայացվող
ընդհանուր պահանջների,
ոչ հոժարակամ հոսպիտալացված անձանց բուժումը
շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ բժշկի
կողմից պարտադիր եզրակացություն ներկայացնելու
ժամկետների վերաբերյալ
ՀՀ առողջապահության
հանրային առողջության
նախարարություն
պահպանման ընդհանուր
օրենսդրական պահանջների
սահմանման միջոցով վարակիչ հիվանդությունների
իմունականխարգելման,
վերահսկման և հակահամաճարակային միջոցառումների
կազմակերպման գործընթացի
կարգավորում, հիվանդությունների միջազգային տարածման կանխարգելում և ՀՀ
տարածքի սանիտարական
պաշտպանության ապահովում,
Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու օրգանիզմի
վրա շրջակա միջավայրի
վնասակար ու վտանգավոր
գործոնների ազդեցության
նվազեցում կամ բացառում,

5

6

7

8
որոշման N 2 հավելվածի
1.1-ին կետ

նոյեմբերի
1-ին տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.4.2-րդ կետ,
«Հանրային
առողջապահական
ծառայությունների
հզորացում» ոլորտ,
առաջին պարբերություն

1

79.

80.

81.

2

3
4
5
6
7
քրոնիկ ոչ վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների
կանխարգելում
Լրացուցիչ
ՀՀ առողջապահության
նոյեմբերի 1-ին
առողջապահական համաԱռողջապահական համաֆինանսավորում
նախարարություն
տասնօրյակ
կարգի մարդկային, նյութակարգի կառավարման բարեչի պահանջվում։
կան, ֆինանսական ռեսուրսլավման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին ների առավել նպատակային և
թիրախային օգտագործում,
ՀՀ կառավարության արձաառողջապահական ծառայունագրային որոշման նախաթյունների որակի ու դրա
գիծը ՀՀ կառավարություն
կառավարման արդյունավեներկայացնելը
տության, ինչպես նաև բնակչության՝ այդ ծառայություններից
գոհունակության մակարդակի
բարձրացում
Լրացուցիչ
ՀՀ առողջապահու- ՀՀ տարածքային
նոյեմբերի
«Հայաստանի Հանրապետության մահացության և հաշմանդաֆինանսավորում
թյան
կառավարման
2-րդ
բնակչության շտապ բժշկական մության ցուցանիշների
չի պահանջվում։
նախարարություն
նախարարունվազեցում` շտապ օգնության
տասնօրյակ
օգնության և սպասարկման
թյուն
որակյալ և մատչելի ծառայու2016-2020 թվականների
ռազմավարությունը հաստա- թյունների մատուցման
Երևանի
եղանակով, շտապ և
տելու մասին» ՀՀ կառավաքաղաքապերության որոշման նախագիծը անհետաձգելի բուժօգնություն
տարան
պահանջող մի շարք
ՀՀ կառավարություն ներ(համաձայվիճակների դեպքերում շտապ
կայացնելը
նությամբ)
օգնության ծառայության արագ
և որակյալ արձագանքում
«Առավել տարածված ոչ
բնակչության առողջության
ՀՀ
նոյեմբերի
Լրացուցիչ
վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշների բարելավում, ոչ առողջապահության
2-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում
դեմ պայքարի 2016-2020
վարակիչ հիվանդությունների
նախարարություն
չի պահանջվում։
թվականների ծրագիրը
հետևանքով առաջացած
հաստատելու մասին» ՀՀ
հաշմանդամության և
կառավարության որոշման
վաղաժամ մահացության
նախագիծը ՀՀ կառավանվազեցում
րություն ներկայացնելը
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ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.4.2-րդ կետ, «Բժշկական
օգնության կազմակերպման որակ» ոլորտ,
հինգերորդ պարբերություն

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի
2.4.2-րդ կետ, «Հանրային
առողջապահական
ծառայությունների
հզորացում» ոլորտ,
երկրորդ պարբերություն

1
82.

83.

84.

85.

2

3
4
5
6
7
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
«Նախադպրոցական կրթության նախադպրոցական
ՀՀ կրթության և
հոկտեմբերի
Լրացուցիչ
զարգացման 2016-2025 թվակրթության հասանելիության
գիտության
1-ին տասնօրյակ
ֆինանսավորում
կանների ռազմավարական
ընդլայնում
նախարարություն
չի պահանջվում։
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման
2016-2025 թվականների
պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների ցանկերը
հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի
հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
«Ասպիրանտուրայի
ընդունելության և ուսուցման
կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառա-
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«Հայաստանի Հանրապետության կրթության
զարգացման 2011-2015 թթ.
պետական ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
օրենքի 7-րդ գլխի 7.1-ին
բաժնի 109-րդ կետ,
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի
երրորդ պարբերություն
Լրացուցիչ
«Հայաստանի Հանրապեֆինանսավորում տության կրթության
չի պահանջվում։ մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
հոդվածի 5-րդ մաս

ՀՀ կրթության կայուն
զարգացման գերակա և
ծրագրային ուղղությունների,
ռազմավարության և
նպատակային ցուցանիշների
սահմանում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

նոյեմբերի
1-ին տասնօրյակ

համապատասխանեցում
մասնագիտական կրթության
և ուսուցման
որակավորումների ազգային
շրջանակի ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
կողմից մշակված կրթական
միջազգային բաղադրիչներին

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
«Նախնական մասնաֆինանսավորում գիտական (արհեստաչի պահանջվում։ գործական) և միջին մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ
հոդվածի 5-րդ և 6-րդ
կետեր

հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում ասպիրանտուրայի
ընդունելության և ուսուցման
մեխանիզմների վերանայում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Լրացուցիչ
«Բարձրագույն և հետֆինանսավորում բուհական մասնագիչի պահանջվում։ տական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի
1-ին մաս և 21-րդ հոդվածի

1
86.

2
վարություն ներկայացնելը
«Դոկտորանտուրայի և
հայցորդության ձևակերպման
կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3

4

հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում դոկտորանտուրայի և
հայցորդության ձևակերպման
մեխանիզմների վերանայում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

5

6
նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

7

8
2-րդ մասի 3-րդ կետ
Լրացուցիչ
«Բարձրագույն և հետֆինանսավորում բուհական մասնագիչի պահանջվում։ տական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի
1-ին մաս և 21-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 3-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն
87.

88.

հուշարձանների պահպանության, ուսումնասիրման,
վերականգնման, ամրակայման, նորոգման, օգտագործման, փոփոխման,
տեղափոխման, հանրահռչակման հարաբերությունների
կարգավորում, իրավական
դաշտի ամբողջականացում`
համապատասխանեցում
միջազգային կոնվենցիաների
պահանջներին

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

«Հայաստանի Հանրապետության նորահայտ հուշարձանների
կառավարության մի շարք
ուսումնասիրում, պահպանություն, պետական ցուցակորոշումներում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու ներում ընդգրկում, հուշարձանմասին» ՀՀ կառավարության ների կարգավիճակի և հասորոշման նախագիծը ՀՀ
ցեների ճշտում, պետական
կառավարություն
ցուցակից գոյություն չունեցող
ներկայացնելը
հուշարձանների հանում,

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

նոյեմբերի

«Պատմության և մշակույթի
անշարժ հուշարձանների ու
պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

պահպանական գոտիների
կազմում, նորահայտ հուշարձանների հանրահռչակում
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3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
ֆինանսավորում որոշման հավելվածի
չի պահանջվում։ 2.4.5-րդ կետ, «մշակութային ժառանգության
պահպանություն և
ազգային ավանդույթների վերարտադրում»
ուղղություն, առաջին
պարբերություն
Լրացուցիչ

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշֆինանսավորում չի ման հավելվածի 2.4.5-րդ
պահանջվում
կետ, «մշակութային ժառանգության պահպանություն և
ազգային ավանդույթների
վերարտադրում» ուղղություն, առաջին պարբերություն,
«Պատմության և մշակույթի
անշարժ հուշարձանների և
պատմական միջավայրի
պահպանության և
օգտագործման մասին» ՀՀ
Լրացուցիչ

1

2

3

4

5

6

7

8
օրենքի 12-14-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 2002 թ.
ապրիլի 20-ի N 438 որոշմամբ հաստատված կարգի
15-րդ կետ

89.

90.

91.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Սոցիալական համագործակցության ռազմավարական
ուղղություններին և կազմակերպման ձևերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Զբաղվածության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

111k.voroshum

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
նպաստների նշանակման և
ՀՀ աշխատանքի և
հունվարի
Լրացուցիչ
վճարման բնականոն ընթացքի
սոցիալական
3-րդ տասնօրյակ ֆինանսավորում
չի պահանջվում։
ապահովում
հարցերի
նախարարություն

սոցիալական ծառայությունՀՀ աշխատանքի և
ների որակի և մատչելիության
սոցիալական
բարձրացում` տարածքային
հարցերի
նախարարություն
մարմինների, գործադիր
իշխանության հանրապետական մարմինների, ՏԻՄ-երի և
ՀԿ-ների համագործակցության
մեխանիզմների բարելավմամբ
ՀՀ աշխատանքի և
իրավակիրառական պրակտիսոցիալական
կայի ընթացքում ի հայտ եկած
հարցերի
խնդիրների լուծում, մասնանախարարություն
վորապես, սեզոնային զբաղվածության ծրագրում
ընդգրկվող շահառուների
կարգավիճակի հստակեցում,
հաշմանդամություն ունեցող և
տարիքային կենսաթոշակի
իրավունք տվող՝ տարիքը
չլրացած անձի աշխատանքի
տեղավորման համար
քվոտայի պահանջի
հստակեցում

ապրիլի
3-րդ տասնօրյակ

օգոստոսի
1-ին տասնօրյակ

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

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ֆինանսավորում մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
չի պահանջվում։ հավելվածի 2.4.1-ին կետի
10-12-րդ պարբերություններ,
ՀՀ կառավարության 2012 թ.
հուլիսի 26-ի N 952-Ն
որոշման N 1 հավելվածի
35-րդ կետ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
2.4.1-ին կետի իններորդ
պարբերություն

1
92.

93.

2
«Նվազագույն ամսական
աշխատավարձի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
4
ՀՀ աշխատանքի և
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
սոցիալական
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշմամբ
հարցերի
հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով ամրագրված նախարարություն
դրույթների ապահովում,
մասնավորապես`
1) աշխատող աղքատների թվի
կրճատում.
2) բնակչության եկամուտների
աճի ապահովում` բաշխման
առավել արդար մեխանիզմների կիրառմամբ.
3) միջազգային պայմանագրերով նախատեսված` նվազագույն աշխատավարձի
սահմանման մեխանիզմների
հետևողական ներդրում և
կիրառման ապահովում։
ՀՀ աշխատանքի և
հաշմանդամություն ունեցող
«Հաշմանդամություն ունեցող
սոցիալական
անձանց կարիքներին
անձանց կարիքներին
հարցերի
համարժեք՝ մշակութային և
մշակութային և մարզական
նախարարություն
շինությունների հարմարեցման մարզական շինություններում
մատչելի պայմաններ
կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման ստեղծելու գործընթացի
կանոնակարգում
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

5

7
8
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա
չի պահանջվում։ որոշման հավելվածի
1-ին գլխի երրորդ
պարբերություն, 2.4.1-ին
կետի չորրորդ
պարբերություն
ՀՀ 2015-2017 թթ. պետական
միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագիր, 4-րդ գլուխ, 4.5-րդ
կետ

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն
Երևանի
քաղաքապե-
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6
օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

հոկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներորդ
պարբերություն

1

94.

95.

2

«Բնակչության սոցիալական
ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված
միջգերատեսչական համագործակցության կանոնակարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հոգեկան առողջության
խնդիրներ ունեցող անձանց
խնամքի և սոցիալական
սպասարկման ծառայությունների տրամադրման կարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3

միջգերատեսչական
համագործակցության
ապահովում` տեղական
մակարդակում, սոցիալական
պաշտպանության,
առողջապահական, կրթական
կազմակերպությունների,
ոստիկանության
տեղամասային տեսուչների,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
ներկայացուցիչների, ինչպես
նաև մասնավոր հատվածի
միջև

հոգեկան առողջության
խնդիրներ ունեցող անձանց
խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների
տրամադրման գործընթացի
կանոնակարգում

4

5
6
տարան
(համաձայնությամբ)
հոկտեմբերի
ՀՀ աշխատանքի և ՀՀ տարածքային
կառավարման և 3-րդ տասնօրյակ
սոցիալական
արտակարգ
հարցերի
նախարարություն իրավիճակների
նախարարություն

7

8

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
տասնմեկերորդ
պարբերություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ առողջաՀՀ աշխատանքի և
պահության
սոցիալական
նախարարուհարցերի
թյուն
նախարարություն

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
տասնութերորդ
պարբերություն

1
96.

2
«Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց վերականգնողական
անհատական ծրագրերի
կազմման և իրականացման
կարգը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

97.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց վերականգնողական
անհատական ծրագրերի
կազմման, դրանց իրականացման ու արդյունավետության
գնահատման հետ կապված
հարաբերությունների կանոնակարգում, վերականգնողական անհատական ծրագրերի
իրականացման արդյունավետության բարձրացում
իրավակիրառական պրակտիկայի ընթացքում ծագած
խնդիրների լուծում, մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի
17-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված կարգերում սահմանված ժամկետների հստակեցում, նպատակային սոցիալական վճարներ կատարելու
մասին կամ դրանց վճարները
հաշվարկելու և փոխանցելու
(գանձելու) պարտավորություն
նախատեսող դրույթների
սահմանում,
Փոքր ձեռնարկատիրական
գործունեությանն աջակցության ծրագրի շրջանակներում
աջակցության տրամադրման
ուղղությունների ավելացում, մի
շարք ծրագրերում սեզոնային
բնույթի աշխատանքների
տեղավորման հնարավորու-
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4
ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

5

6
նոյեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներկուերորդ
պարբերություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
իններորդ պարբերություն

1
98.

99.

100.

101.

2

3
թյան ընձեռում և այլն
«Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակների չափերի
շարունակական աճի
կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն ապահովում
որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխայի՝
կառավարության մի շարք
որոշումներում փոփոխություն- ընտանիքում խնամքի
ներ ու լրացումներ կատարելու կազմակերպման
մասին» ՀՀ կառավարության
ապահովումը
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
մանկատուն, երեխաների
«Երեխաների խնամքի և
խնամքի և պաշտպանության
պաշտպանության հաստատություններ՝ կյանքի դժվարին գիշերօթիկ հաստատություն,
ցերեկային կենտրոն և
իրավիճակում հայտնված
երեխայի աջակցության
երեխաների ուղեգրման և
կենտրոն երեխաների
ընդունելության կարգերը,
մեխանիզմներն ու չափորոշիչ- ուղեգրման հստակ
ները հաստատելու մասին» ՀՀ մեխանիզմների և
չափանիշների ապահովում
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Երեխաների խնամքի ու
Հաստատությունների
պաշտպանության հաստատու- բեռնաթափման մեխաթյունների բեռնաթափման
նիզմների սահմանում և
ծրագիրը և միջոցառումների
երեխաների խնամքի ու
ժամանակացույցը հաստապաշտպանության
տելու մասին» ՀՀ կառավահաստատությունների
րության որոշման նախագիծը բեռնաթափման
ՀՀ կառավարություն
միջոցառումների ցանկի
ներկայացնելը
հաստատում
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6
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ
նոյեմբերի
տարածքային 3-րդ տասնօրյակ
կառավարման
և արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և
նոյեմբերի 3-րդ
սոցիալական
տասնօրյակ
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ
տարածքային
կառավարման
և արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ կրթության

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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ՀՀ կառավարության
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսանհինգերորդ
պարբերություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներեքերորդ
պարբերություն
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներեքերորդ
պարբերություն

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետի
քսաներեքերորդ
պարբերություն

1

2

102.

103.

104.
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4

5
6
և գիտության
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

7
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մարտի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ Նախագահի 2012 թ.
ՀՀ
ՀՀ կառավաֆիզիկական և իրավաբանատասնօրյակ
ֆինանսավորում հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա
արդարադատության
րությանն
կան անձանց մեկ պատուչի պահանջվում։ կարգադրության N 2
առընթեր
հանի սկզբունքով կենտրոնաց- նախարարություն
հավելվածի 8.5-րդ կետ,
անշարժ գույքի
ված ծառայությունների
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
կադաստրի
մատուցում՝ համապատասմայիսի 19-ի 511-Ա որոշման
պետական
խան ծրագրային ապահովհավելվածի 2.5.1-ին կետ
կոմիտե
ման միջոցով, որը հնարավորություն կտա միասնական
միջերեսի միջոցով միանալ և
տեղեկատվություն
փոխանակել գործող
տվյալների բազաների հետ
ՀՀ արդարադասեպտեմբերի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ Նախագահի 2012
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ արդարադատության
տության
տասնօրյակ
ֆինանսավորում թվականի հունիսի 30-ի
նախարարության կազմում
պրոբացիոն ծառայության
չի պահանջվում։ ՆԿ-96-Ա կարգադրության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը գործող պրոբացիոն ծառայու- նախարարություն
N 1 հավելվածի 2.3-րդ կետ,
թյուն, որն իրականացնելու է
ՀՀ կառավարություն
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ազատազրկման հետ չկապված
ներկայացնելը
մայիսի 19-ի 511-Ա որոշման
պատժատեսակների կատահավելվածի 2.3-րդ գլուխ
րումը, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս և
պատժից պայմանական
վաղաժամկետ ազատվելիս՝
վերահսկողությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ քաղաքացիական օրենսՀՀ
հոկտեմբերի 3-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ Նախագահի 2012 թ.
քաղաքացիական օրենսգրքում գրքում փոփոխություններ և արդարադատության
տասնօրյակ
ֆինանսավորում հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա
փոփոխություններ և լրացում- լրացումներ կատարելու
նախարարություն
չի պահանջվում։ կարգադրության N 2
հավելվածի 4.1-ին կետ
ներ կատարելու մասին» ՀՀ
միջոցով մասնավոր
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- իրավահարաբերությունների
վարություն ներկայացնելը
ժամանակակից
մոտեցումներին
«Հանրային ռեգիստրների վարման միասնական սպասարկման
կենտրոնների ներդրման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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105.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
նոր օրենսգրքի նախագիծը և
հարակից օրենքներում
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ
օրենքների նախագծերի
փաթեթը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
համապատասխանեցում

4

Գործող օրենսգիրքն ընդունվել
ՀՀ
է 1986 թվականին: Ներկայումս արդարադատության
վարչական պատասխանախարարություն
նատվություն է սահմանվում
50-ից ավելի նորմատիվ
իրավական ակտերով:
Օրենքի նախագծի նպատակն է
մեկ միասնական օրենսգրքով
համապարփակ կերպով
նախատեսել բոլոր վարչական իրավախախտումները,
իսկ այլ օրենքներից համապատասխանաբար հանել ներկայումս առկա վարչական
իրավախախտման դեպքերը:
Բացի դրանից՝ օրենքի
նախագծով պետք է վերանայվեն սահմանված պատասխանատվության միջոցները՝
ելնելով արարքի և դրա համար
նախատեսված պատասխանատվության համաչափության
սկզբունքից: Օրենքի նախագծով
պետք է իրականացնել որոշ
արարքների ապաքրեականացում և դրանք նախատեսել
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր
օրենսգրքում՝ որպես զանցանք:
Դրա հետ միաժամանակ օրենքի
նախագծով որոշ արարքների համար ներկայումս
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նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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Լրացուցիչ
ՀՀ Նախագահի 2012 թ.
ֆինանսավորում չի հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա
պահանջվում: կարգադրության N 2
հավելվածի 3.6-րդ կետ
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107.

108.

109.

3
4
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6
նախատեսված վարչական
պատասխանատվությունն
ընդհանրապես պետք է հանվի:
ՀՀ փաստաբանանվճար իրավաբանական
նոյեմբերի
«Փաստաբանության մասին»
ՀՀ արդարադաների պալատ
օգնության տրամադրման
1-ին տասնօրյակ
Հայաստանի Հանրապետուտության
չափանիշներ, որոնց հիման
(համաձայնության օրենքում փոփոխություննախարարություն
վրա հնարավոր կլինի
թյամբ)
ներ և լրացումներ կատարելու
գնահատել անձի գույքային
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
դրությունը
ՀՀ կառավարություն
անվճար իրավաբանական
ներկայացնելը
օգնության տրամադրման
այլընտրանքային
մեխանիզմներ
ՀՀ կրթության և
միջին և բարձրագույն
նոյեմբերի 1-ին
ՀՀ
«Իրավական համաուսուցման,
գիտության
մասնագիտական
տասնօրյակ
արդարադատության
իրավական դաստիարակունախարարուիրավաբանական որակյալ
նախարարություն
թյան և իրավաբանական
թյուն
կրթություն
կրթության համակարգի վերակառուցման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
ՀՀ կրթության և
միջին և բարձրագույն
նոյեմբերի 3-րդ
ՀՀ
«Իրավաբանական կրթության
գիտության
մասնագիտական
տասնօրյակ
արդարադատության
բարեփոխման ծրագիրը
նախարարուիրավաբանական որակյալ
նախարարություն
հաստատելու մասին» ՀՀ
թյուն
կրթություն
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ պաշտպանության նախա- ՀՀ պաշտպանության
հունիսի 3-րդ
պաշտպանության նախարա- րարության կայազորային
նախարարություն
տասնօրյակ
րության կայազորային կարգա- կարգապահական մեկուսա-
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Լրացուցիչ
ՀՀ Նախագահի 2012
ֆինանսավորում թվականի հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա կարգադրուչի պահանջվում։
թյան N 2 հավելվածի
6.1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.3-րդ գլուխ

ՀՀ Նախագահի 2012
Լրացուցիչ
թվականի հունիսի 30-ի
ֆինանսավորում չի
ՆԿ-96-Ա կարգադրության
պահանջվում:
N 2 հավելվածի 9.2.3-րդ
կետ

ՀՀ Նախագահի 2012
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի թվականի հունիսի 30-ի
պահանջվում: ՆԿ-96-Ա կարգադրության
N 2 հավելվածի 9.2.2-րդ
կետ

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավել-
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պահական մեկուսարանների րանների ներքին կանոնակարգը սահմանող
ներքին կանոնակարգը հասդրույթների վերանայում,
տատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավա- ձերբակալված կամ կալանքի
ձևով պատժի դատապարտված
րության 2008 թվականի
մայիսի 22-ի N 595-Ն որոշումն զինծառայողների իրավունքների և պարտականությունուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ՀՀ կառավարության ների, կարգապահական
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- մեկուսարաններում նրանց
պահելու պայմանների
վարություն ներկայացնելը
հստակեցում
«Ռազմական ոստիկանության ՀՀ պաշտպանության նախա- ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
մասին» Հայաստանի Հանրա- րարության ռազմական
պետության օրենքում
ոստիկանության խնդիրների և
փոփոխություններ և լրացում- գործառույթների հստակեցում`
ներ կատարելու մասին» ՀՀ
կարգապահական վաշտերում,
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- կարգապահական գումարտավարություն ներկայացնելը
կում և կարգապահական
մեկուսարաններում համապատասխան գործունեության
իրականացման ուղղությամբ,
ռազմական ոստիկանության
համապատասխան պաշտոն
զբաղեցնող ծառայողների
գործառնական պարտականությունների, մասնագիտական
գործունեությանը և աշխատանքային ունակություններին
ներկայացվող պահանջների
հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում
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հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ
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վածի 2.1.1-ին կետի
տասներեքերորդ
պարբերության
պահանջների կատարման
ապահովում

Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
ֆինանսավորում 2014 թ. մայիսի 19-ի
չի պահանջվում։ N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.1.1-ին կետի
տասներկուերորդ և
տասներեքերորդ
պարբերությունների
պահանջների կատարման
ապահովում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն
«Օտարերկրացիների մասին» վարչական պատասխանաՀՀ կառավարությանն
ՀՀ
սեպտեմբերի 2-րդ
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարության
Հայաստանի Հանրապետության տվության հիմքով Հայաստանի
առընթեր ՀՀ
տարածքային
տասնօրյակ
ֆինանսավուրում 2014 թ. հուլիսի 17-ի
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օրենքում լրացումներ և փոփո- Հանրապետություն մուտքի
մերժման հստակեցում, մուտքի
խություններ կատարելու
վիզայի հասկացության և
մասին» ՀՀ օրենքի նախաընթացակարգերի հստակեցում,
գիծը ՀՀ կառավարություն
կամայական որոշումների
ներկայացնելը
սահմանափակում և
խտրականության վերացում,
կացության կարգավիճակների
տեսակների և հիմքերի
համապատասխանեցում
միջազգային չափանիշներին,
Հայաստանի Հանրապետությունից արտաքսման մեխանիզմի հստակեցում, կամավոր
վերադարձի գործընթացի
հստակեցում
«Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ քաղաքացիների`
քաղաքացիների՝ Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու և
Հանրապետություն մուտք
Հայաստանի Հանրապետուգործելու և Հայաստանի
թյունից ելքի հետ կապված
Հանրապետությունից ելքի
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը հարաբերությունների կանոնակարգում, Հայաստանի
ՀՀ կառավարություն
Հանրապետություն մուտք
ներկայացնելը
գործելու և Հայաստանի
Հանրապետությունից ելքի
հետ կապված հարաբերություններում առկա օրենսդրական բացերի լրացում ու
հասկացությունների վերացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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ոստիկանություն

5
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարության
միգրացիոն
պետական
ծառայություն
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չի պահանջվում։ N 769-Ն որոշում

ՀՀ
տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարության
միգրացիոն
պետական
ծառայություն

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Իրավական ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

