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                                                                                                                    Հավելված N 1 
                                                                                            ՀՀ կառավարության 2016  թվականի 

                                                                                                             հունվարի 14 -ի N 131  -  Ն որոշման 
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ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

NN 
ը/կ Միջոցառման անվանումը Ակնկալվող արդյունքը Կատարողը Համակատարողը Ժամկետը Ֆինանսական 

ապահովումը Հղումը 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն 
1.   «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2015 
թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը  ՀՀ 
կառավարություն 
ներկայացնելը 
 

կառուցապատման թույլ-
տվությունների տրամա-
դրման ընթացակարգերի 
պարզեցում և կատարելա-
գործում՝ փոխկապակց-
ված օբյեկտների 
ռիսկայնության 
աստիճանի հետ 

ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարություն 

 մարտի       
3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

 «Քաղաքաշինու- 
թյան մասին» ՀՀ 
օրենքի 10-րդ,  
10.1-ին,  17-րդ 
հոդվածներ 
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2.  «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան 2016 թվականի պետա-
կան բյուջեով  նախատեսված 
հատկացումների հաշվին 
աղետի գոտու բնակա-
վայրերում երկրաշարժի 
հետևանքով անօթևան 
մնացած ընտանիքների բնա-
կարանային ապահովման 
պետական աջակցության 
միջոցառումները հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն 
ներկայացնելը 
 

Կամրագրվեն 2008 թվա-
կանին մեկնարկած` 
աղետի գոտու բնակա-
վայրերում երկրաշարժի 
հետևանքով անօթևան 
մնացած ընտանիքների 
բնակարանային ապա-
հովմանն ուղղված 
պետական աջակցության 
ծրագրի շրջանակներում 
ՀՀ 2016 թվականի 
պետական բյուջեով   
նախատեսված 
1,849,525.0 դրամ 
հատկացումների հաշվին 
Գյումրի և Սպիտակ 
քաղաքներում, ինչպես 
նաև Ախուրյան 
համայնքում  բնակարա-
նային պայմանները 
բարելավելու իրավունք 
ունեցող ընտանիքներին  
տրամադրվող պետական 
աջակցության մոտեցում-
ները և դրա հետ 
կապված հարցերը:   

ՀՀ քաղաքաշինու-
թյան  

նախարարություն 

ՀՀ Շիրակի և  
Լոռու  մարզպետա-

րաններ 

մարտի 
 2-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

ՀՀ կառավարու-
թյան 2014 թվա-
կանի մայիսի 19-ի 
N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  
2.2.6-րդ կետ 
 

3.  Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2003 
թվականի օգոստոսի 8-ի  

Հայաստանի Հանրապե-
տությունում տարած-
քային (ռեգիոնալ մակար-

ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարություն 

 մայիսի       
3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Քաղաքաշինու- 
թյան մասին» ՀՀ 
օրենքի 17-րդ 
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N 997-Ն և  Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարու-
թյան 2011 թվականի դեկտեմ-
բերի 29-ի N 1920-Ն որոշում-
ներում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին»   ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն 
ներկայացնելը 

դակի) և  համակցված 
(միկրոռեգիոնալ մակար-
դակի)  տարածական 
պլանավորման փաստա-
թղթերի մշակման 
գործընթացի կանոնա-
կարգում 

հոդվածի 4-րդ և 
20-րդ մասեր,  
10.1-ին հոդված, 
14.4-րդ հոդված 

4.  «Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 
2009 թվականի հունիսի 26-ի  
N 728-Ն և Հայաստանի 
Հանրապետության կառա-
վարության 2009 թվականի 
հունիսի 26-ի N 792-Ն 
որոշումներում  փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարու-
թյուն ներկայացնելը 
 
 
 

ՀՀ Տավուշի մարզի 
Դիլիջանի քաղաքային 
համայնքի վարչական 
սահմաններում որպես 
քաղաքաշինական 
հատուկ կարգավորման 
օբյեկտ առանձնացված 
տարածքներում 
քաղաքաշինական 
գործընթացի կանոնա-
կարգում` կառուցա-
պատման հատուկ 
ռեժիմի սահմանման 
միջոցով 
 

ՀՀ 
 քաղաքաշինու- 

թյան 
նախարարություն 

 հունիսի 
3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Քաղաքաշինու- 
թյան մասին» ՀՀ 
օրենքի 10.1-ին 
հոդվածի «բ» կետ,  
«Հայաստանի 
Հանրապետու- 
թյան Տավուշի 
մարզի Դիլիջան 
քաղաքային 
համայնքի և 
հարակից 
տարածքների 
զարգացման և 
ներդրումների 
խրախուսման 
մասին» ՀՀ 
օրենքի 9–րդ 
հոդված 

5.  «Հայաստանի Հանրապետու- ՀՀ տարածքում ՀՀ քաղաքա- - նոյեմբերի   Ֆինանսավորում  ՀՀ կառավարու-
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թյունում շենքերի սեյսմակայու-
նության բարձրացման 
նպատակային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավա-
րություն ներկայացնելը  

գոյություն ունեցող 
բնակելի, հասարա-
կական և արտադրական 
նշանակության շենքերի 
ու շինությունների 
տեխնիկական վիճակի 
հետազննության, անձնա-
գրավորման և սեյսմիկ 
խոցելիության գնահատ-
ման արդյունքում դասա-
կարգում՝ ըստ շահա-
գործման հնարավորու-
թյան և անվտանգ շահա-
գործման նպատակով 
սեյսմակայունության 
բարձրացման անհրա-
ժեշտ նախադրյալների 
ստեղծում  
 

շինության 
նախարարություն 

 
 

3-րդ 
տասնօրյակ 

չի պահանջվում: թյան 2014  թվա-
կանի  մայիսի 19-ի 
 N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 
 2.2.6-րդ կետ 
 ՀՀ կառավարու-
թյան 2013  թվա-
կանի  դեկտեմ-
բերի 26-ի նիստի 
N 53 արձանա-
գրության 44-րդ 
կետով հավանու-
թյան արժանա-
ցած արձանա-
գրային որոշման 
 N 2 հավելվածի 
 7-րդ կետ 
ՀՀ կառավարու-
թյան 2013 թվա-
կանի մարտի 7-ի 
նիստի N 9 արձա-
նագրության 20-րդ 
կետով հավանու-
թյան արժանա-
ցած արձանա-
գրային որոշման 
 N 2 հավելվածի 
 1-ին կետ  
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6.  «Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում կիսակառույցների 
շինարարության ավարտման և 
հետագա օգտագործման ծրա-
գրին  հավանություն  տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության  
արձանագրային որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավա-
րություն ներկայացնելը 

 բնակավայրի քաղաքա-
շինական միջավայրի 
բարելավում, 
 քաղաքաշինության 
ոլորտում պետություն -
մասնավոր հատված 
համագործակցության 
ծրագրերի մշակում, 
սոցիալական բնակֆոնդի 
համալրում (բնակարա-
նային ապահովման 
պետական աջակցության 
ծրագրեր), 
հասարակական  և 
արտադրական նշանա-
կության անհրաժեշտ 
օբյեկտների կառուցում 

 

ՀՀ քաղաքաշինու-
թյան 

նախարարություն 

 նոյեմբերի 
3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

ՀՀ կառավարու-
թյան 2014 թվա-
կանի մայիսի 19-ի 
N 511-Ա որոշման  
հավելվածի 
 2.2.6-րդ կետ, 
ՀՀ  կառավարու-
թյան  2015 թվա-
կանի սեպտեմ-
բերի 10-ի  
N 1024- Ն որոշման  
2-րդ կետ 

 

 
 
 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

   ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

 


