Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
հունվարի 14-ի N 131 - Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Պատասխանատու
մարմինը
1
ՀՀ էներգետիկայի և
բնական պաշարների
նախարարություն

Գերակա խնդիրները
2
1. Տարածաշրջանային ինտեգրման
ապահովում

2. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի
շահագործման նախագծային ժամկետի
երկարաձգման աշխատանքների
իրականացում
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Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը

Հղումը

3
- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի
շրջանակներում սարքավորումների ներկրման,
հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման
և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների
մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման
բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ
ընկերություն )

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.1-ին ենթակետ

- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման
ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն
(Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW)
- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների
իրականացում և ավարտ
(Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ)

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման
հավելվածի 12-րդ և 13-րդ կետեր

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ. մարտի
27-ի նիստի N 12 արձանագրության
11-րդ կետով հավանության
արժանացած արձանագրային
որոշման հավելված

2

1

2

3
Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում
առաջնային էներգակրի պարամետրերի
ման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային
ծրագրի նախապատրաստական աշխատանք- որոշման համար հորատանցքերի հորատման
աշխատանքների կատարում`
ների իրականացում
- մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի
ընտրություն
- հորատման աշխատանքների մեկնարկ
(Համաշխարհային բանկի միջոցով
տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային
հիմնադրամների Վերականգնվող
էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)

3. Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայն-

4. «Հանրապետական երկրաբանական
ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների
թվայնացում և հրապարակում
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երկրաբանական տեղեկության առնվազն
35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան
ինտերնետ կայքի ստեղծում
(ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման
գործակալություն (USAID)

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման
հավելվածի 9-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հուլիսի 31-ի նիստի N 32 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած Բաց
կառավարման գործընկերություն»
նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ գործողությունների ծրագրի 1-ին կետ

3

1
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
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2
Հարկային վարչարարության
կատարելագործում

5.

3
4
- հարկային համակարգի կառուցվածքային
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ստորաբաժանումների օպտիմալացում՝ 4
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
տարածքային հարկային տեսչությունների
հավելվածի 2.5.3-րդ կետ
վերակազմավորման արդյունքում հարկային
տեսչությունների թվաքանակի նվազեցում
(նախկին 22-ի փոխարեն կգործի 20 հարկային
տեսչություն)
- ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
չձևակերպված վարձու աշխատողների հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների
կատարելագործում՝ գործատուների կողմից
գրանցման հայտերի և աշխատանքային պայմանագրերի նույնականացման և գրանցման հայտերի ներկայացման ժամկետների խնդիրների
կարգավորման նպատակով համապատասխան
օրենսդրական նորմատիվ ակտերում փոփոխությունների իրականացում
- փաստաթղթերի՝ բացառապես էլեկտրոնային
եղանակով դուրսգրմամբ պայմանավորված
կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրությունների իրականացման և ստուգման ակտերով
պարտավորությունների առաջադրման
համակարգի լայնածավալ կիրառում
- արտադրության և ծառայությունների ոլորտներում գործունեություն ծավալող շրջանառության հարկ վճարողների գործունեության ռիսկերի գնահատում (պայմանավորված փաստաթղթերի՝ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով
դուրսգրմամբ), գործարքների փաստաթղթաշրջանառության հսկողության բարելավում
- օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների
արդյունքում տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից առանց դուրս գրված համապատասխան
հաշվարկային փաստաթղթերի ապրանքների
տեղափոխման և ծառայությունների մատուցման
հայտնաբերմանն ու բացահայտմանն ուղղված

4

1

2

6. Արդիականացված սահմանային
անցակետերի գործարկում

7. Պետական ծախսերի կառավարման
արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրային բյուջետավորման
ներդրման համար իրականացվող
բարեփոխումներ

3
աշխատանքների իրականացում և փաստաթղթավորման նկատմամբ հսկողության շարունակականության ապահովում
- հարկման առումով (շրջանառության հարկով
հարկվող) փոխկապակցված անձանց հայտնաբերելու նպատակով միջոցառումների իրականացում

4

Հայաստանի Հանրապետության պետական
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա», «Գոգա- մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
վան» անցման կետերի արդիականացում» ծրագրի հավելվածի 2.5.3-րդ կետ
ծրագրային փաստաթղթին համապատասխան
արդիականացված անցումային կետերի
գործարկում`
- տարանցման հայտարարագրերի ներկայացման ենթահամակարգի ներդրում` ապահովելով
փոխադրման ամփոփագրի փոխարինումը
տարանցման հայտարարագրով
- նախնական տեղեկատվության տրամադրման
համակարգի ներդրում
- 16 գերատեսչության կողմից 17 բյուջետային
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ծրագրի նկարագրերի (անձնագրերի) ներկայացում մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
- բյուջետային ծրագրերի նկարագրերի (անձհավելվածի 2.2.4-րդ կետ
նագրերի) կազմման հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում համապատասխան
գերատեսչություններին

- ծրագրի գործարկումն ապահովելու համար
ներքին
իրավական ակտի ընդունում
կան աշխատանքների իրականացում
- տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված
ծրագրային աշխատանքների 50 տոկոսի
կատարում
9. Հարկային մարմնում տվյալների մշակման - Երևանում և Դիլիջանում միջազգային
և վերլուծությունների իրականացման գործա- չափանիշներին համապատասխանող տվյալների
մշակման կենտրոնների գործարկման
ռույթների կենտրոնացում, մոնիթորինգի
հնարավորության ստեղծում: Այդ նպատակով`
հիման վրա ռիսկերի գնահատում

8. Մեկ հարկային հաշվի ներդրման նախնա-
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ՀՀ Նախագահի 2011 թ. մայիսի
18-ի ՆԿ-92-Ն կարգադրությունը
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր պե-

5

1

2

ՀՀ տրանսպորտի և
10. Հայաստանի Հանրապետության տեղեկապի նախարարություն կատվական անվտանգության տեխնիկական
ենթակառուցվածքների շահագործման ապահովման համար տեխնիկական լուծումների
մշակման ավարտ

3
- ժամանակակից հաշվողական և ցանցային
սարքավորումների ձեռքբերում, տեղադրում,
փորձարկում
- անվտանգության չափանիշների համապատասխան տվյալների մշակման կենտրոնների ենթակառուցվածքի ստեղծում
- համապատասխան գլոբալ համակարգչային
ցանցի ստեղծում

-Երևանի հեռուստահաղորդիչ կենտրոնի
ֆունկցիոնալությունն ապահովող շարժական
կայանի ստեղծմանն ուղղված տեխնիկական
լուծումների մշակում
-մարզային կայանի ֆունկցիոնալությունն
ապահովող շարժական կայանի ստեղծմանն
ուղղված տեխնիկական լուծումների մշակում
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տական եկամուտների կոմիտեի
հարկային և մաքսային համակարգերի բարեփոխումների 20112013 թվականների ծրագրերը
հաստատելու մասին»
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
համակարգում բիզնես գործընթացների վերակազմակերպման և
իրականացման միջոցառումների
ժամանակացույցը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ.
հունիսի 30-ի N 1017-Ն որոշման 9-րդ
կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.4-րդ ենթակետ

11. Հեռահաղորդակցության ոլորտում ծառայու- համագործակցելով Հանրային ծառայությունները ՀՀ կառավարության 2014 թ.
թյունների աշխարհագրության ընդլայնում և
նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առաջարկվող ծառայությունների բազմազանության
ու միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձր որակի ապահովում, մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում համացանցի օգտագործման
հնարավորությունից օգտվողների մակարդակի
աճ (առնվազն 5 տոկոսով)

131.2k.voroshum

կարգավորող հանձնաժողովի հետ՝ ինտերնետային մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
ցանցի, այդ թվում՝ նոր սերնդի էլեկտրոնային
հավելվածի 2.2.8.4-րդ ենթակետ
հաղորդակցության ցանցի ընդլայնում, որի
արդյունքում ՀՀ տարածքում համացանցի
օգտագործման հնարավորությունից օգտվողների
մակարդակը կաճի առնվազն 5 տոկոսով
(ներկայումս համացանցից օգտվողների թիվը
կազմում է 55,23 տոկոս)
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12. Միասնական երթուղային ցանցի
ձևավորում
ՀՀ գյուղատնտեսու13. Հանրապետության պարենային
թյան նախարարություն անվտանգության վիճակի բարելավում

14. Անասնապահության մասնագիտացում
ունեցող գյուղական համայնքներին
տրամադրվող աջակցության ընդլայնում

131.2k.voroshum

3
ՀՀ ամբողջ տարածքում կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հասանելիության ապահովում

4
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.3-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2.1-ին ենթակետ

- գյուղատնտեսական հողատեսքերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ավելացում՝ շուրջ 10 հազար
հեկտարով
- տեղական սերմնարտադրողներից 100 տ
գարնանացան գարու ձեռքբերում
- գյուղտնտեսական մշակաբույսերի սերմնապահովության ծրագրի իրականացում, հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմերի
նկատմամբ ՀՀ մարզերի պահանջարկի
ապահովում
- գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, շուրջ 30 գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների ստեղծում
- Արարատյան դաշտավայրի ձկնաբուծական
մեկ տնտեսությունում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ ջրի խնայողության
համակարգի ներդրում
- հեռագնա արոտների անցանելիության ապա- ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հովմանը, ջրարբիացմանը, արոտների վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների շարունա- հավելվածի 2.2.2.1-ին ենթակետ
կում շուրջ 70 հազ. հա արոտների վրա
- համայնքներում արոտօգտագործողների
սպառողական կոոպերատիվների ձևավորում և
ստեղծված արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվների կարողությունների
հզորացմանն ուղղված միջոցառումների շարունակում (կտրամադրվի շուրջ 200 միավոր
գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում՝ 45
միավոր անիվավոր տրակտոր)
- տոհմային և անասնաբուժական աշխատանքների բարելավման միջոցառումների իրականացում
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15. Ձկան և մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի - ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հսկողության մոնիթորինգային ծրագրի
շարունակում

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

16. Տնտեսական աճի ապահովման ներքին
հնարավորությունների ընդլայնում

17. Հայաստանի ներդրումային
հեղինակության բարելավում

131.2k.voroshum

մոնիթորինգային պլանի կազմում
- մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության
մոնիթորինգային պլանի կազմում
- սահմանված կարգով նմուշառում և նմուշների
ներկայացում լաբորատոր փորձաքննության նպատակով (մեղր՝ շուրջ 120 նմուշ, ձուկ՝ շուրջ 150 նմուշ)
- մնացորդային նյութերի բացահայտման և հաստատման լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում (մեղր (բացահայտող)՝ շուրջ 721 նմուշ,
մեղր (հաստատող)՝ շուրջ 363 նմուշ, ձուկ (բացահայտող)՝ շուրջ 700 նմուշ, ձուկ (հաստատող)՝ շուրջ
290 նմուշ)
- արտահանման վրա հիմնված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ
նախատեսված ծրագրերի իրականացում
- ՓՄՁ պետական աջակցության 2016 թվականի
ծրագրի իրականացում
- «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի
խթանման ծառայություններ» 2016 թվականի
ծրագրի իրականացում
- ՀԲ-ի «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» վարկային ծրագրի
մեկնարկ

Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների 2016 թվականի ծրագրի
իրագործում՝
- Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային
քաղաքականության հայեցակարգի և հայեցա-

մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2.1-ին ենթակետ
«2015-2017 թվականների
Եվրամիության փորձարկման
ռեֆերենս մեթոդներով ձկան և
մեղրի փորձաքննությունների
ծրագիրը հաստատելու մասին»
միջնաժամկետ ծախսային
ծրագիր

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի`
‐ 2.2.2.2-րդ ենթակետի 1-ին
պարբերություն
‐ 2.2.2.3-րդ ենթակետի 1-ին և
3-10-րդ պարբերություններ
‐ 2.2.2.4-րդ ենթակետի 7-րդ
պարբերություն
‐ 2.2.2.5-րդ մարքեթինգային
քաղաքականության առավել
ակտիվացում
2.2.2.5-րդ ենթակետի
ենթակառուցվածքների
զարգացում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.1-ին կետ
‐ 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.4-րդ
ենթակետ
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ՀՀ կառավարությանն
առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն
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կարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցի
իրականացում
- Միջազգային ներդրումային ֆորումի անցկացման համար անհրաժեշտ գործընթացների
ապահովում
- ազգային ինովացիոն համակարգի
բաղադրիչների զարգացում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
18. Հայաստանի Հանրապետության օդային - բնութագրերի վրա հիմնված՝ «Շիրակ»
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
աերոդրոմում
նավիգացիայի
(PBN)
վայրէջքային
տարածքում և օդանավակայաններում
հավելվածի 2.2.8.3-րդ ենթակետ
սխեմաների հաշվարկում
քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային
- «Զվարթնոց» աերոդրոմի սխեմաների
կազմակերպության (ԻԿԱՕ) բնութագրերի
արդիականացում և համապատասխանեցում
վրա հիմնված նավիգացիայի (PBN)
ԻԿԱՕ-ի բնութագրերի վրա հիմնված
կոնցեպցիայի ներդրում
նավիգացիայի (PBN) կոնցեպցիային
- ՀՀ օդային տարածքում մայրուղիների
արդիականացում և համապատասխանեցում
ԻԿԱՕ-ի շրջանային նավիգացիայի
(ԱՐՆԱՎ/RNAV) պահանջներին
- անվտանգության մակարդակի գնահատում և
անվտանգության փաթեթի մշակում
- շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ
նախագծի համաձայնեցում և հաստատում
- «Զվարթնոց» և «Շիրակ» աերոդրոմներում
նավիգացիայի (PBN) վայրէջքային սխեմաների
հրապարակում
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

2

19. Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում սեյսմիկ վտանգի գնահատման
հուսալիության բարձրացում

20. Համայնքների խոշորացման պիլոտային
ծրագրերի շարունակականության
ապահովում

3
4
սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության դիտա- ՀՀ կառավարության 2012 թ.
ցանցի արդիականացում` Գառնիի երկրաֆիզի- մարտի 15-ի N 374-Ա որոշման
կական դիտարանում դեֆորմոգրաֆի ամբողջա- 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
կան վերականգնում, մասնավորապես` հյուսիսհարավ բաղադրիչին համալրող արևելք-արևմուտք
բաղադրիչի վերականգնում, փորձարկում և
գործարկում
- խոշորացման գործընթացի կիրարկումն
ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի
մշակում
- այցելություններ պիլոտային ծրագրում ներառված համայնքներ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ խոշորացման գորընթացի վերաբերյալ իրազեկող ու պարզաբանող բնույթի հանդիպումներ անցկացնելու
նպատակով
- պիլոտային ծրագրում ներառված համայնքներում միասնական ցանցային կառավարման
էլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման
աշխատանքների իրականացում

ՀՀ կառավարության 2011 թ.
նոյեմբերի 10-ի նիստի N 44
արձանագրային որոշում
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.5.2-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ՀՀ բնապահպանության 21. Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազա- Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջեի հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ. դրամով մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
նախարարություն
նում ձկան ու խեցգետնի պաշարների
հավելվածի 2.4.4-րդ կետ
հաշվառման աշխատանքների իրականացում Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում`
- սիգի արդյունագործական պաշարների,
գիրացող և ձվադրող վտառի, գծային ու քաշային
աճի որոշում և գիտականորեն հիմնավորված
որսաչափի գնահատում
- կարասի արդյունագործական պաշարների,
բեղունության, ձվադրավայրերի, ձվադրման
ժամկետների, գծային ու քաշային աճի որոշում և
131.2k.voroshum
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22. Էկոտուրիզմի տեղեկատվական
կենտրոնի ստեղծում

ՀՀ քաղաքաշինության 23. Քաղաքաշինության ոլորտում
նախարարություն
ներդրումային միջավայրի գրավչության
խթանում, կառուցապատման
ընթացակարգերի պարզեցում

131.2k.voroshum

3
գիտականորեն հիմնավորված որսաչափի
գնահատում
- էնդեմիկ ձկնատեսակների (գեղարքուն,
ամառային իշխան, կողակ) վտառի, ձվադրավայրերի վիճակի գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի, կենսաբանական
վիճակի, ձվադրմանը խոչընդոտող պայմանների
որոշում
- խեցգետնի սննդառության, արդյունագործական պաշարների, սեզոնային բաշխվածության`
ըստ խորության և տարածքի, գծային և քաշային
աճի` ըստ տարիքաչափսային խմբերի, բեղունության որոշում և գիտականորեն հիմնավորված
որսաչափի գնահատում

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
Երևանում գտնվող «Հայաստանի բնության
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տարածքում
հավելվածի 2.4.4-րդ կետ
միջազգային ֆինանսավորմամբ Հայաստանի
Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում Էկոտուրիզմի տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում
Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցաՀՀ կառավարության 2014 թ.
պատման ներդրումային միջավայրի շարունակա- մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
կան բարելավում` հնարավորինս պարզեցված
հավելվածի 2.2.6-րդ կետ
պայմաններով (ըստ օբյետների ռիսկայնության
աստիճանի) թույլտվությունների տրամադրման
ընթացակարգերի կատարելագործման և
դրանցում կոռուպցիոն ռիսկերի հետևողական
նվազեցման միջոցով: Այդ թվում`
- ավարտված շինարարության ընդունող հանձնաժողովներում ՀՀ քաղաքաշինական պետա-

11

1

131.2k.voroshum

2

3
4
կան տեսչության պարտադիր ներգրավվածության
ապահովումը նախատեսել` ելնելով շինարարության օբյեկտների ռիսկայնության աստիճանի
դասակարգումից
- պարզեցնել շինարարության իրականացման և
տեխնիկական հսկողության լիցենզիաների
տրամադրման կարգերը` հիմք ընդունելով
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված նորմերը
- հստակեցնել քաղաքաշինական համալիր
փորձաքննության իրականացման կարգը` հիմք
ընդունելով «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված նորմերը
- ճշգրտել կառուցապատման էլեկտրոնային
թույլտվությւնների տրամադրման կարգը` ՀԲ-ի
կողմից տրամադրված դրամաշնորհի (ԻԶՀ No.
TF012782) միջոցներով՝ Քաղաքաշինական
թույլտվությունների էլեկտրոնային մշակման և
մեկ պատուհանից տրամադրման՝ ներկայումս
ավարտված ծրագրին լիարժեք համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
24. Հայաստանի Հանրապետության համայնք- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական
պլանավորման)
փաստաթղթերի
բացակայության
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
ներում քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի համա- հետևանքով բազմաթիվ համայնքներում իրակա- հավելվածի 2.2.6-րդ կետ
նացվող անկանոն կառուցապատման կանոնակարգի համալրում` դրանց մշակման և հաստատման գործառույթների օպտիմալացման կարգում, թույլտվությունների տրամադրման
վերաբերյալ սուբյեկտիվ որոշումների կայացման
ու պարզեցման նոր լծակների ամրագրման
հնարավորությունների և, հետևաբար նաև,
միջոցով
կոռուպցիոն դրսևորումների բացառում: Այդ
թվում` հիմք ընդունելով «Քաղաքաշինության
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված նորմերը`
- կանոնակարգել մինչև 15000 բնակիչ ունեցող
համայնքների խմբերի (միկրոտարածաշրջա-
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25. Կառուցապատման ներդրումային
ծրագրերի իրականացում

26. Շինարարական աշխատանքների
արժեքի գնագոյացման նոր
մեթոդաբանության մշակում
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նային միավորների) համար գլխավոր
հատակագծերի և պարզեցված գոտիավորման
նախագծերի (հողօգտագործման ու
կառուցապատման կանոնների) մշակման ու
հաստատման գործառույթները` մեկ ընդհանուր`
համակցված միկրոտարածաշրջանային
տարածական պլանավորման փաստաթղթում
դրանք ամփոփելու միջոցով
- գործող իրավական ակտերը համապատասխանեցնել համակցված միկրոտարածաշրջանային տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման և հաստատման նոր
կարգավորումներին
- իրականացնել համակցված միկրոտարածաշրջանային տարածական պլանավորման
փաստաթղթերի մշակման և համակարգման
գործառույթներ
Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում`
- տարածքների կառուցապատման հայեցակարգերի և ներդրումային փաթեթների մշակում
(ներառյալ` ծավալատարածական և
գործառութային համալիր լուծումները)
- ներդրողների հետ բանակցային գործընթացի
համակարգում
- գնագոյացման ոլորտում նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում
- ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի
23-ի N 879-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված
կարգի մեջ համապատասխան փոփոխությունների
կատարում

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.6-րդ կետ

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքի 101 հոդված
ՀՀ կառավարության 2003 թ.
փետրվարի 20-ի N 156-Ն
որոշման 1-ին կետ
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ՀՀ կառավարությանն
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- շինարարական աշխատանքների արժեքի
հաշվարկման նոր կարգի մշակում
- շինարարությունում գնման գործընթացի պարզեցման նպատակով առաջարկների մշակում
«Գույքահարկի մասին» և «Հողի հարկի մասին»
27. Հայաստանի Հանրապետությունում
գույքահարկի և հողի հարկի 2017-2019 թվական- ՀՀ օրենքների պահանջների համաձայն՝ նոր
եռամյա ժամանակահատվածի` 2017-2019 թթ.
ների հարկման բազաների ձևավորում
հարկման բազաների ձևավորման համար 2016 թ.
հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալների
հիման վրա իրականացված՝ ՀՀ տարածքում
գտնվող, հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և
շինությունների, հողամասերի կադաստրային
արժեքների նոր գնահատությունները ՀՀ կառավարության 2003 թ. մայիսի 22-ի N 641 որոշմամբ
հաստատված կարգի 2.3-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջների համաձայն հարկվող օբյեկտ
համարվող, տվյալ տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ
հաշվառված ու գնահատված շենքերի, շինությունների ամփոփ ցուցակները մինչև գնահատման
(վերագնահատման) տարվա սեպտեմբերի 1-ը
կտեղադրվեն կադաստրի պետական կոմիտեի
պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թ.
ապրիլի 19-ի N 465 որոշմամբ հաստատված
կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների
համաձայն՝ հողի հարկ վճարողներին uեփականության կամ անհատույց (մշտական) oգտագործման իրավունքով պատկանող հողամասերի հաշվառման ու գնահատման տվյալների ամփոփ
ցուցակները մինչև գնահատման (վերագնահատման) տարվա oգոuտոuի 1-ը կտեղադրվեն
կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում
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մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ
հոդվածներ
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Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրու- ՀՀ կառավարության 2005 թ.
28. Հայաստանի Հանրապետության
հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների (շահառու- օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «թ» և 5-րդ
հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության
ների) համար Երևան քաղաքում բազային
2005 թ. հունվարի 20-ի «Հայաստանի Հանրապեերկրատեղեկատվական համակարգի
տության երկրատեղեկատվական համակարգի
ներդրում
ստեղծման և վարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 197-Ն որոշման պահանջները`
Երևան քաղաքում ստեղծել բազային
երկրատեղեկատվական համակարգ:
Սույն ծրագրի նպատակը Երևան քաղաքում
ժամանակակից պահանջները բավարարող
բազային երկրատեղեկատվական միասնական
համակարգի ներդրումն է: Երևան քաղաքում
ներդրվող բազային երկրատեղեկատվական
համակարգը հիմք է հանդիսանալու գերատեսչական տարբեր բնագավառների, այդ թվում`
քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, տարածքների պլանավորման, հողերի օգտագործման
և գոտիավորման սխեմաների կազմման, գույքահարկի և գնահատման բազաների ճշգրտման,
վարչական և տնտեսական գործունեության,
անտառտնտեսության, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ որոշումների կայացման, համայնքի և առանձին տարածքների զարգացման, օպտիմալ պլանավորման և
այլ բնագավառների խնդիրների լուծման համար:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է
կատարել հետևյալ միջոցառումները՝
Առաջին տարում՝
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
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ստեղծման ու վարման համար ծրագրային
փաթեթի ձեռքբերում
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
համար տվյալների նույնականացում, համակցում՝
ըստ համայնքների, տեղափոխում նոր ծրագրային
միջավայր
- բազային և թեմատիկ երկրատեղեկատվական
համակարգերի ստեղծման ու վարման համար
համապատասխան սերվերների և տվյալների
պահոցի ձեռքբերում
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
թվային պայմանական նշանների մշակում և
էլեկտրոնային դասակարգչի ստեղծում
- բազային և թեմատիկ երկրատեղեկատվական
համակարգի ստեղծման և ներդրման համար
խորհրդատվական ծառայություններ
- երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և վարման համար կադրերի ուսուցում
- Երևան քաղաքի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքերի
տեղափոխումը WGS-84 կոորդինատային
համակարգի UTM պրոյեկցիա
- բազային երկրատեղեկատվական քարտեզների
և անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի
տվյալների փոխանակման կարգի մշակում,
ծրագրային ապահովածության ստեղծում
- երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման համար անհրաժեշտ նորմատիվ
իրավական ակտերի ստեղծում:
Աշխատանքների գումարը առաջին տարում
կկազմի 554 211 000 դրամ:
Երկրորդ տարում՝
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
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համար տվյալների համար ծրագրավորման
աշխատանքներ
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
թվային պայմանական նշանների մշակում և
էլեկտրոնային դասակարգչի ստեղծում
- բազային և թեմատիկ երկրատեղեկատվական
համակարգի ստեղծման և ներդրման համար
խորհրդատվական ծառայություններ,
- երկրատեղեկատվական համակարգի
ստեղծման և վարման համար կադրերի ուսուցում
- Երևան քաղաքի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքերի
տեղափոխումը WGS-84 կոորդինատային համակարգի UTM պրոյեկցիա
- բազային երկրատեղեկատվական քարտեզների
և անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի
տվյալների փոխանակման կարգի մշակում,
ծրագրային ապահովածության ստեղծում
- երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման համար անհրաժեշտ նորմատիվ
իրավական ակտերի ստեղծում
- բազային երկրատեղեկատվական համակարգի
տեղեկատվական բանկի ստեղծման, պահպանման, թարմացման, տեղեկատվության փոխանակման և տրամադրման կարգի մշակում:
Աշխատանքների գումարը երկրորդ տարում
կկազմի 135 200 000 դրամ:
Պետական մակարդակով երկրատեղեկատվական համակարգերի վարումը և ներդրումը թույլ
կտա բացառել ոչ բավարար հիմնավորում ունեցող որոշումների ընդունումը և անցնել պետական
կառավարման որակապես նոր մակարդակի:
Պետական կառավարման և տեղական ինքնա-
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29. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի
շահագործման նախագծային ժամկետի

3
կառավարման բնագավառում ժամանակակից
երկրատեղեկատվական համակարգի օգտագործումը կնպաստի`
- Երևան քաղաքի տնտեսական ծրագրերի
արդյունավետ մշակմանը
- կառավարման համար անհրաժեշտ տվյալների
հավաքագրման և մշակման ստանդարտացման
աստիճանի բարձրացմանը
- տնտեսության տարբեր ոլորտներում օգտագործվող տարածական տեղեկատվության անհարկի կրկնօրինակման և տվյալների հակասականության բացառմանը
- տարածական տվյալների ստեղծման գործընթացի հեշտացմանը, օպերատիվության բարձրացմանը և ծախսերի նվազեցմանը
- տարածական տվյալների մատչելիության
ապահովմանը
- հանրության համար տեղեկատվության
հասանելիության ապահովմանը
- տվյալների ամբողջականության, հավաստիության, ճշտության ստուգման ներքին
մեխանիզմների մշակմանը
- տարածական տվյալների արդիականության և
անընդհատության ապահովմանը:
Երևան քաղաքի երկրատեղեկատվական
համակարգի ներդրման, վարման ծախսերը
կազմում են 689 411 000 դրամ:
Համապատասխան ֆինանսավորման դեպքում
աշխատանքները կիրականացվեն երկու տարում:
շահագործող կազմակերպության կողմից
ներկայացված՝ Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգա-

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
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անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

2
3
4
հավելվածի 2.2.8.1-ին ենթակետ
երկարաձգման առաջին փուլի լիցենզավորում բլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի
երկարաձգման 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

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության
ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե

վարկային, դրամաշնորհային, ինչպես նաև
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
ջրամատակարար
կազմակերպությունների
սեփամայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
աստիճանական ավելացում, ջրի կորուստների
կան միջոցների հաշվին ծրագրերի իրականացում հավելվածի 2.2.8.2-րդ ենթակետ
կրճատում ՝ շուրջ 7-10 տոկոսով, Արմավիր և
Մեծամոր քաղաքների համար կեղտաջրերի
ՀՀ կառավարության 2015 թ.
մաքրման կայանների կառուցման նախապատհուլիսի 8-ի N 755-Ն որոշման
րաստական աշխատանքների իրականացում,
14.1.1-ին գլուխ
ջրամատակարարման ու ջրահեռացման
ոլորտներում շուրջ 300 կմ ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգման ու կառուցման
աշխատանքների իրականացում,
Արփա-Սևան թունելի առանձին վթարված
հատվածների վերականգնում
միջազգային ֆինանասական կազմակերպություն- «ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի
31. Ջրամբարաշինության (Վեդի, Կապս,
մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
Եղվարդ, Մաստարա) և ենթակառուցվածքների ների հետ նոր ներդրումային ծրագրերի համար
բանակցությունների վարում
արդիականացման ծրագրերի նախապատՀՀ կառավարության 2014 թ.
րաստում
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.2.8.2-րդ ենթակետ
ջրամատակարար ընկերությունների կողմից սպա- ՀՀ ջրային օրենսգիրքի 49-րդ
32. «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի»,
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» սարկվող գույքի՝ վարձակալությամբ փոխանցման հոդված
մրցույթի նախապատրաստման, անցկացման և
և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական
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ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու
պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ
գույքի օգտագործման իրավունքը վարձակալությամբ փոխանցելու գործընթացի իրականացում՝ վարձակալի ընտրություն

ՀՀ սպորտի և երիտա- 33. Երիտասարդական հասարակական
սարդության հարցերի կազմակերպությունների կարողությունների
նախարարություն
զարգացմանն աջակցություն, մասնակցային
գործընթացների խթանում

34. Հայաստանի Հանրապետությունում
մանկապատանեկան սպորտի զարգացման
խթանում

131.2k.voroshum
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արդյունքների ամփոփման ապահովում

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

ՀՀ կառավարության 2014 թ. օգոստոսի 14-ի N 883-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ և 8-րդ ու N 888-Ն
որոշման 1-ին կետեր
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
- ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարության երիտասարդական պետական մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.6.2-րդ ենթակետ
քաղաքականության շրջանակներում գործող
առցանց դրամաշնորհային համակարգի
արդիականացում
- ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարության երիտասարդական պետական
քաղաքականության շրջանակներում գործող
առցանց դրամաշնորհային համակարգում
գրանցված հասարակական կազմակերպությունների անդամների վերապատրաստում
- ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարության երիտասարդական պետական
քաղաքականության շրջանակներում գործող
առցանց դրամաշնորհային համակարգի
փորձագետների վերապատրաստում
- «Լավագույն երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն» մրցանակաբաշխության
կանոնակարգի հաստատում և մրցանակաբաշխության իրականացում
- անկապատանեկան սպորտի զարգացման
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
հայեցակարգի մշակում
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
- մանկապատանեկան սպորտի ոլորտը կարգա- հավելվածի 2.4.6.3-րդ ենթակետ
վորող իրավական և մեթոդական դաշտի

20

1

2

3

4

կատարելագործում
- մարզական հերթափոխի պատրաստման
համար անհրաժեշտ պայմանների բարելավում՝
նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում և
բարելավում, կադրերի վերապատրաստում
35. «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» - «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մար- «Ֆիզիկական կուլտուրայի և
զաձևի զարգացման հայեցակարգի մշակում «Հայ- սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ
մարզաձևի զարգացման խթանում
կական կոխ ըմբշամարտի ֆեդերացիա» հասա- հոդված
րակական կազմակերպության հետ համատեղ
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևին վերաբերվող նորմատիվ
իրավական ակտերի մշակում և հաստատում
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևի կամավոր հիմունքներով ստեղծվող
միավորումներին, սիրողական և պրոֆեսիոնալ
մարզական ակումբներին, ասոցիացիաներին և
այլ կազմակերպություններին, մանուկների և
երիտասարդների շրջանում «Հայկական
ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մարզաձևի
հանդեպ առաջնահերթության սերմանում
- հանրապետության ըմբշամարտի (ազատ և
հունա-հռոմեական), սամբոյի և ձյուդոյի մարզիչների վերապատրաստում, «Հայկական ազգային
կոխ» ըմբշամարտ» մարզաձևի մասնագետների
պատրաստում, որակավորման բարձրացում
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևի մրցումների կանոնների մշակում
«Հայկական կոխ ըմբշամարտի ֆեդերացիա»
հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ և հրատարակում, գիտամեթոդական ու
հանրամատչելի գրականության հրատարակում
և տարածում
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մար131.2k.voroshum
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
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զաձևի քարոզչություն՝ մամուլի, զանգվածային
լրատվամիջոցներով և նախարարության կայքէջի
միջոցով
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևի պարապմունքների համար մարզագույքով, կահավորված մարզադահլիճներով և
բաց հրապարակներով ապահովում
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևի մեծահասակների և պատանիների
ՀՀ առաջնությունների, գավաթի խաղարկությունների և այլ պաշտոնական մրցումների
կազմակերպում և անցկացում
- սփյուռքի հայկական համայնքներում և Արցախում «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ»
մարզաձևի զարգացման ծրագրի տարածում
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մարզաձևի ընդգրկում Համահայկական խաղերի
ծրագրում
Հայաստան
տեղափոխված սփյուռքահայերի
36. Հայրենիք վերադարձող սփյուռքահայերի,
այդ թվում՝ սիրիահայերի, հասարակությանն խնդիրների լուծմանն օժանդակություն՝
ինտեգրման գործընթացի և կառուցակարգերի - մասնակցություն սփյուռքահայերի ինտեգրման,
կրթական, մշակութային խնդիրների լուծմանը
կատարելագործում
նպաստող ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը (արևելահայերենի ու ռուսաց լեզվի դասընթացների կազմակերպում՝ առնվազն 30 անձի
համար)
- աջակցություն սիրիահայ ուսանողների կրթական
խնդիրների լուծմանը (առնվազն 130 ուսանողի համար)
- սիրիահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող
կառույցների առնվազն 3 միջոցառմանն օժանդակություն
- աջակցություն Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի հասարակական միավորումներին
(3 կառույցի)

4

ՀՀ կառավարության 2009 թ.
օգոստոսի 20-ի նիստի
N 34 արձանագրության 29-րդ
կետով հավանության
արժանացած արձանագրային
որոշման հավելվածի 56-րդ կետի
«ժ» ենթակետ
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37. Այլ պետություններում հայ երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության
մակարդակի բարձրացմանը նպաստում
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- ՀՀ օրենսդրությանը ծանոթացում՝ դասընթացներ կազմակերպելու միջոցով
- սփյուռքահայերի կողմից արտադրված ապրանքների ցուցահանդեսների կազմակերպում՝
Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակին
նվիրված
- «Արի տուն» ծրագրի շրջանակում մայրենի
լեզվի և հայրենագիտության դասընթացների
ներառում
- «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրով
առնվազն 115 սփյուռքահայ երիտասարդի համար
հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում
- հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի մինչև
40 հաղորդման կազմակերպում
- աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝
մայրենիի ուսուցման համացանցային հեռավար
ծրագրերը համայնքներում տարածելու միջոցով
- հայկական վիրտուալ համալսարանի խմբերի
անհատ ունկնդիրների ավելացում՝ մինչև 50 անձ

4

ՀՀ կառավարության 2009 թ.
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե» ենթակետ
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38. Համայնքներում կրթական և մշակութային
կյանքի զարգացմանն ու աշխուժացմանը
նպաստում, այդ թվում՝
- Հայաստանի Հանրապետության անկախության
25-ամյակին նվիրված ծրագրերի իրականացում

3
4
Համայնքների կրթական խնդիրներին աջակցություն՝ ՀՀ կառավարության 2009 թ.
օգոստոսի 20-ի նիստի N 34
- «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրի
արձանագրության 29-րդ կետով
շրջանակներում՝
հավանության արժանացած
ա. հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների
արձանագրային որոշման 56-րդ
առնվազն 60 ուսուցչի վերապատրաստում,
կետի «դ» և «է» ենթակետեր
բ. սփյուռքում գործող երգի-պարի խմբերի
- «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրի
ղեկավարների վերապատրաստում
ընդլայնում
- հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների
առնվազն 50 ուսուցչի վերապատրաստում
սփյուռքում (Հյուսիսային Ամերիկայում)
- ՀՀ տնտեսության մեջ ներդրումային
ծրագրերի մասին սփյուռքի տեղեկատվության - «Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրները Ռուսաստանի Դաշնության հայ համայնքներում» հայոց
մակարդակի բարձրացում
լեզվի ուսուցիչների տարածաշրջանային գիտագործնական եռօրյա համաժողովի կազմակերպում
(ՌԴ հարավային դաշնային օկրուգ)
- Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՊՀ երկրների հայ
համայնքներում սփյուռքի մեկօրյա դպրոցներում
հայոց լեզվի դասավանդման նոր մեթոդների
փորձարկում
- սփյուռքի տարածաշրջանների առանձնահատկություններին համապատասխան, ինչպես նաև
լեզուների հիմքով՝ դասագրքերի, ուսումնաօժանդակ և մեթոդական նյութերի, արագացված ուսուցման ձեռնարկների, զրուցարանների ձեռքբերում ու
տրամադրում հայկական կրթօջախներին
- տարբեր դպրոցների (մեկօրյա, ամենօրյա՝
արևմտահայերեն, արևելահայերեն) հայոց լեզվի
ծրագրերի վերանայում և օրինակելի ծրագրերի
առաջարկում` կոնկրետ համայնքներում
- արևելահայերեն-արևմտահայերեն փոխվերծանող ծրագրի զարգացում և սփյուռքահայ այցելուների
շրջանակների ընդլայնում (առնվազն 5000 բառ)
- «Քույր դպրոցներ» ծրագրով համագործակցու-
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ՀՀ առողջապահության 39. Առողջապահական համակարգի
նախարարություն
արդիականացում
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թյան հաստատում առնվազն 20 հայաստանյան և
սփյուռքյան դպրոցների միջև
- Հայաստանի գործարար ու ներդրումային միջավայրի բարեփոխումների և նախատեսվող ներդրումային ծրագրերի մասին սփյուռքի գործարարներին
և առևտրաարդյունաբերական պալատներին ու
համահայկական մասնագիտացված ընկերակցություններին տեղեկատվության տրամադրում
Նպաստում համայնքների մշակութային կյանքի
զարգացմանը՝ Հայաստանի անկախության 25 –
ամյակին նվիրված՝
- «Հայաստանի Հանրապետության անկախության
25-ամյակին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի կազմակերպում` սփյուռքի
գեղարվեստական խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ (ազգային երգ, պար,
երգչախմբային արվեստ, ասմունք, դուդուկ)՝
առնվազն 600 մասնակից
- սփյուռքի մշակութային գործիչներին նվիրված
միջոցառումների, մեծարման երեկոների կազմակերպում՝ Հայաստանի անկախության առթիվ
- «Մեր մեծերը» ծրագրի իրականացում

4

մարզային բժշկական օգնություն և սպասարկում ՀՀ կառավարության 2014 թ.
իրականացնող հաստատությունների կառուցում, մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հիմնանորոգում և վերազինում վարկային
հավելվածի 2.4.2-րդ կետ
ծրագրերի շրջանակներում՝
- 5 գյուղական համայնքների ամբուլատորիաների
կառուցման ավարտ (ՀՀ Արագածոտնի մարզի
Բյուրականի, ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի, ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի Շատինի, ՀՀ Արարատի
մարզի Մխչյանի և Լանջազատի համայնքներ)
- ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական
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կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի
հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների
ավարտ, շինարարական աշխատանքների
մեկնարկ
- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի բժշկական
կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի
կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ավարտ,
շինարարական աշխատանքների մեկնարկ
- մարզային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններին
բժշկական սարքավորումներով ապահովում և
կահույքով հագեցում
- արդիականացված մարզային բժշկական
օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունները բժշկական անհրաժեշտ կադրերով ապահովելուն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն

4
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- ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան արյունա- ՀՀ կառավարության 2014 թ.
40. Հայաստանի Հանրապետությունում
բանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիմնանորոգման և մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
արյունաբանական և ուռուցքաբանական
բժշկական օգնության ու սպասարկման որակի կցակառույցի կառուցման շինարարական աշխա- հավելվածի 2.4.2-րդ կետ
բարելավման նպատակով ենթակառուցվածք- տանքների ավարտ և հագեցում բժշկական
կահույքով ու սարքավորումներով
ների ստեղծում
- ոսկրածուծի փոխպատվաստման նոր
բաժանմունքի ստեղծման աշխատանքների
ավարտ
- ՀՀ առողջապահության նախարարության
«Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական
կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության
բժշկական անձնակազմի, այդ թվում՝ նաև ոսկրածուծի փոխպատվաստման ստեղծվող բաժանմունքի առնվազն վեց բժշկի վերապատրաստում
արտասահմանում
ոչ վարակիչ հիվանդությունների անվճար
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ սկրինինգների իրականացում ՀՀ բնակչության
ռիսկային խմբերի համար՝ ըստ հետևյալ
հավելվածի 2.4.2-րդ կետ
հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և
հիվանդությունների՝
վերահսկում
- հիպերտոնիա
- շաքարային դիաբետ
- արգանդի պարանոցի քաղցկեղ
- գնահատում իրականացնելու համար անհրա42. Առանձին ոլորտներում Հայաստանի
ժեշտ մեթոդաբանության մշակում
Հանրապետության բնակչության
առողջապահական կարիքների գնահատում - մշակված մեթոդաբանությանը համապատասխան՝ շաքարային դիաբետի և ուղեղի արյան
շրջանառության սուր խանգարումների բուժման
մասով հանրապետության բնակչության (տնային
տնտեսություններ) առողջապահական կարիքների
գնահատման իրականացում
43. Առողջապահության տարբեր ոլորտների - առողջապահության ոլորտում ընդունված ու
իրականացված չորս ռազմավարությունների և

41. Հայաստանի Հանրապետության

131.2k.voroshum

27

1

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

2
բարելավման նպատակով ընդունված և
իրականացված ռազմավարությունների ու
ծրագրերի արդյունավետության գնահատում

44. Նախադպրոցական կրթության
մատչելիության բարձրացում

45. Հանրակրթության որակի և
արդյունավետության բարձրացում

46. Հայաստանի Հանրապետության
նախնական (արհեստագործական) և միջին
131.2k.voroshum

3
ծրագրերի արդյունավետության գնահատման
մեթոդաբանության մշակում
- մշակված մեթոդաբանության հիման վրա
ռազմավարությունների և ծրագրերի
արդյունավետության ու առողջապահության
համակարգի վրա ազդեցության գնահատում
- գնահատման արդյունքների հիման վրա նույն
ոլորտներում նոր ռազմավարությունների և
ծրագրերի ընդունման կամ շարունակման
անհրաժեշտության հիմնավորում
շուրջ 30 նախակրթարանի հիմնում և նախադպրոցական կրթությունում ընդգրկվածության
մեծացում` շուրջ 600 երեխա
- 12 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման մեկնարկ
- կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի
ներդնում
- «Ազգային երգ ու պար» առարկայի ներդնում
ՀՀ Շիրակի մարզի՝ 163, ՀՀ Արմավիրի մարզի՝
118, Երևանի 100 ուսումնական հաստատությունների 5-րդ դասարաններում
- տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հեռահաղորդակցության հիմունքներ և միկրոէլեկտրոնիկա առարկաների ներդրում 10 ավագ
դպրոցում
- ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների
համար 4 անուն դասագրքի վերահրատարակում
(եզդիերեն)
- հանրակրթական դպրոցների եզդիերենի՝ շուրջ
20 և քրդերենի՝ շուրջ 16 ուսուցչի
վերապատրաստում
Մասնագիտական կրթության և ուսուցման
(ՄԿՈՒ) պլանավորման ու կատարողականի

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.3-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2012 թ.
հուլիսի 4-ի նիստի N 27 արձա-
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մասնագիտական կրթության համակարգի
զարգացում և եվրոպական մասնագիտական
կրթական տարածքին ինտեգրում

3
կառավարման կարողությունների հզորացման
նպատակով ՄԿՈՒ ուսումնական հաստատությունների շուրջ 145 տնօրենների, փոխտնօրենների, վարչական աշխատողների վերապատրաստման իրականացում

47. Բարձրագույն և հետբուհական մասնա-

- առնվազն երկու բարձրագույն ուսումնական
հաստատության անցում կազմակերպաիրավական նոր ձևի
- առնվազն երկու բարձրագույն ուսումնական
հաստատության ինստիտուցիոնալ կամ ծրագրային
2014 թ. մայիսի 23-ի ՀՀ ու Վերահավատարմագրում
կառուցման և զարգացման
- 6 բարձրագույն ուսումնական հաստատությումիջազգային բանկի միջև
նում նորարարական ծրագրերի իրականացում
ստորագրված «Կրթության
բարելավման ծրագիր» վարկային
համաձայնագիր
ժամանակակից կերպարվեստի հանրահռչակմանն ՀՀ կառավարության 2014 թ. մայիսի
19-ի N 511-Ա որոշման հավելվածի
ուղղված գործընթացների խթանում՝
2.4.5-րդ կետ
- ժամանակակից հայ կերպարվեստի
շտեմարանի ստեղծում
- Առաջին երևանյան միջազգային բիենալեի
կազմակերպում
- նպատակային ցուցահանդեսների
կազմակերպմանն աջակցում (2)
- միջազգային նախագծերին մասնակցության
ապահովում (5)
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
թանգարանների արդիականացում և նոր
մշտական ցուցադրությունների կազմակերպում՝ մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
- անվանի արվեստագետների վերանորոգված
հավելվածի 2.4.5-րդ կետ

գիտական կրթության արդյունավետության
բարձրացում՝ Բոլոնիայի գործընթացի
սկզբունքների իրագործմամբ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

48. Ժամանակակից հայ կերպարվեստի
հանրահռչակում

49. Հայ մշակույթի զարգացմանն ուղղված
ժամանակակից գործընթացների խթանում
131.2k.voroshum
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նագրության 16-րդ կետով
հավանության արժանացած
արձանագրային որոշման
հավելվածի 1-ին և 2-րդ կետեր
«Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման
հավելվածի 460-րդ կետի 4-րդ և
6-րդ ենթակետեր
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50. Հայաստանի Հանրապետության
անկախության 25-րդ տարեդարձի
շրջանակներում ստեղծագործական
ծրագրերի իրականացմանն աջակցում
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4
տուն-թանգարանների վերաբացում` նոր
մշտական ցուցադրություններով (4)
- միջազգային ցուցահանդեսի կազմակերպում (4)
- մշակութային արժեքների շտեմարանի
ներբեռնում
երաժշտարվեստի ոլորտում՝
- առաջին հայկական երաժշտական հանրագիտարանի հրատարակչական աշխատանքների
իրականացում
- «Կոմիտաս» միջազգային գիտական համաժողովի և փառատոնի կազմակերպում
կինոարվեստի ոլորտում՝
- «Հայկական կինո» տեղեկատվական
շտեմարանի ստեղծում
- համատեղ կինոարտադրության խթանում (4)
- ֆիլմերի թվայնացում (7 ֆիլմ)
հրատարակչական ծրագրերի խթանում՝
- ալբոմային գրականության հրատարակում
(7 գիրք-ալբոմ)
պատմության և մշակութի անշարժ հուշարձանների կադաստրի կազմման և վարման
ծրագրի մշակում՝
- պետական միասնական կադաստրում
գրանցման նպատակով համապատասխան
տվյալների ձեռքբերում, պահանջվող ձևաչափով
(թվային) տվյալների մշակում, նորերի կազմում,
ներդրում և տրամադրման ապահովում
ՀՀ Նախագահի 2010 թ.
նպատակային ծրագրերի իրականացում
հոկտեմբերի 2-ի N ՆԿ-160-Ա
տարբեր ոլորտներում՝
- երաժշտական ծրագրերի իրականացում (3)
կարգադրություն
- թատերական նախագծերի իրականացում (1)
- պարային բեմադրությունների իրականացում (1)
- կերպարվեստի ցուցահանդեսների
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կազմակերպում (1)
- գրքերի տպագրություն (2)
մասնակցություն միջազգային ծրագրերին՝
- «Անկախ կենսապատկեր» խորագիրը կրող
ցուցահանդեսով մասնակցության ապահովում
15-րդ միջազգային ճարտարապետական
բիենալեին
51. Ավանդական մշակույթի արդիականացում տարազի ավանդական և ժամանակակից
դրսևորումների ցուցադրություն ու կատալոգի
հրատարակում
հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալաՀՀ աշխատանքի և
52. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
սոցիալական հարցերի սոցիալական ներառմանն ուղղված բարեփո- կան ներառումն ապահովող միջոցառումներ՝
- հաշմանդամության բնագավառի օրենսդրունախարարություն
խումների իրականացում
թյան կատարելագործում
- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2016-2021 թթ. համալիր
ծրագրի մշակում
- առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային
դասակարգման հիման վրա հաշմանդամության
սահմանման նոր չափորոշիչների մշակում,
փորձնական կիրառում և առաջարկությունների
ներկայացում
53. Ինտեգրված սոցիալական ծառայություն- սոցիալական աշխատողների համընդհանուր
ների տրամադրման գիտելիքահեն գործընթացի վերապատրաստում և համալիր սոցիալական
ներդրում և համալիր սոցիալական ծառայու- ծառայություններ տրամադրող նոր տարածքային
կենտրոնների գործարկման պայմանների
թյուններ տրամադրող նոր տարածքային
ստեղծում՝
կենտրոնների ստեղծում
- սոցիալական համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացիայի նպատակով սոցիալական
ծառայություններ տրամադրող տարածքային
մարմինների, ՏԻՄ-երի և սոցիալական ծառայու131.2k.voroshum

4

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.5-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետ

ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.4.1-ին կետ
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54. Երեխաների խնամքի տրամադրման
այլընտրանքային սոցիալական
ծառայությունների զարգացում

131.2k.voroshum

3
4
թյուններ տրամադրող կազմակերպությունների
միջև համագործակցության մեխանիզմներին
վերաբերող հանդիպումների, կլոր սեղանների,
սեմինարների, ուսուցման դասընթացների
կազմակերպում
- «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտացման կամ որակավորման բարձրացման դասընթացների ծրագրերի մշակում, կազմակերպում
- սոցիալական աշխատողների ռեգիստրի
ձևավորում
- համալիր սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ևս 20 տարածքային կենտրոնների
գործարկման պայմանների ապահովում
երեխաների խնամքի տրամադրման այլընտրան- ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
քային սոցիալական ծառայությունների համահավելվածի 2.4.1-ին կետ
կարգի զարգացում` բնակչության սոցիալական
պաշտպանության հաստատությունների (մանկատուն և երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն) վերակազմակերպման միջոցով՝
- ՀՀ-ում երեխաների խնամքի տրամադրման
այլընտրանքային սոցիալական ծառայությունների
քարտեզագրում և ըստ մարզերի ծառայությունների
կարիքների գնահատում
- ըստ գնահատված կարիքների՝ երեխաների
խնամքի տրամադրման այլընտրանքային սոցիալական ծառայությունների ստեղծման պլան-ժամանակացույցի մշակում և հաստատում
- բնակչության սոցիալական պաշտպանության
հաստատությունների (մանկատուն և երեխաների
խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն) վերակազմակերպմանն ուղղված իրավական ակտերի
մշակում
- վերակազմակերպվող հաստատությունների
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ՀՀ արդարադատության նախարարություն

131.2k.voroshum

2

55. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական
ծառայությունների արդիականացում

3
4
աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների իրականացում
- քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկաՀՀ կառավարության 2014 թ.
կան ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող փետրվարի 27-ի N 303-Ն
որոշման հավելվածի 3-րդ կետ
օրենսդրության արդիականացում
- քրեակատարողական ծառայողների համար
մարդու իրավունքների և բժշկական էթիկայի
վերաբերյալ կրթական ծրագրերի մշակում
- 800 քրեակատարողական ծառայողի համար
մարդու իրավունքների և բժշկական էթիկայի
վերաբերյալ դասընթացների իրականացում
- 10 քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասերի հագեցում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցման համար
անհրաժեշտ սարքավորումներով և
պարագաներով
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ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
ՀՀ ոստիկանություն
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56. Հայաստանի Հանրապետության զինված
ուժերում «Հրամանատրում` առաջադրանքի
միջոցով» համակարգի ներդրում

57. Համայնքային ոստիկանության
գործունեության ընդլայնում

3
4
- պատերազմի (ռազմական և մարտական
գործողությունների) վարման առավել օպտիմալ
ձևերի ու եղանակների մշակում
- ՀՀ ԶՈւ կառավարման համակարգում կառավարման մարմինների լիազորությունների և
գործառույթների շրջանակների որոշում
- համակարգի ներդրման շրջանակներում ՀՀ ԶՈՒ
անձնակազմի վերապատրաստման նպատակով
գործընկեր երկրների ռազմաուսումնական կենտրոններում անցկացվող դասընթացներին (անհատական պատրաստություն) և զորավարժություններին (հավաքական պատրաստություն)
մասնակցություն
- ՀՀ ԶՈւ կառավարման մարմինների, կառավարման կետերի կառուցվածքի և տեխնիկական
միջոցներով հագեցվածության վերանայում,
համապատասխան կարգավորիչ և ղեկավար
փաստաթղթերում փոփոխությունների ու լրացումների կատարում (ըստ անհրաժեշտության` նոր
փաստաթղթերի մշակում)
ՀՀ կառավարության 2015 թ.
- համայնքային ոստիկանության 4 հենակետի
հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման
ստեղծում, անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկական
միջոցների ձեռքբերմանն ուղղված աշխատանք- N 2 հավելվածի 1-ին կետ
ների իրականացում
- համայնքային ոստիկանության ծառայողների
վերապատրաստում

ՀՀ կառավարության 2015 թ.
- ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական
միջոցների գրանցման և հաշվառման ստորա- ստորաբաժանման վարչական շենքի և քննական հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման
բաժանման ենթակառուցվածքների ստեղծում, ավտոդրոմի կառուցմանն ուղղված աշխատանք- N 2 հավելվածի 13-րդ կետ
վարորդական վկայական հատկացնելու գործ- ների իրականացում (վարչական շենքի ու քննական ավտոդրոմի կառուցում և կահավորում
ընթացի արդյունավետությունն ապահովող

58. ՀՀ Տավուշի մարզում տրանսպորտային

131.2k.voroshum
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համապատասխան գույքով և տեխնիկական
միջոցներով)
- ՀՀ Տավուշի մարզի հաշվառման-քննական
ստորաբաժանման կողմից տրանսպորտային
միջոցների գրանցման և հաշվառման՝
«հոսքագծի» եղանակով իրականացմանն
ուղղված աշխատանքների իրականացում
59. Հանցագործությունների նախականխման, - ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանությունում օպերատիվ գորկանխման և բացահայտման աշխատանքների ծունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների
վարույթում առկա հաշվառման գործերի թվայնացարդյունավետության բարձրացում տեղեկամանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
տվական շտեմարանների օգտագործմամբ
- օպերատիվ-հետախուզական տեղեկատվական
շտեմարանի ստեղծում
- դիմապատկերի միջոցով անձի նույնականացման
հնարավորությունն ապահովող տեխնիկական
միջոցների և համակարգչային ծրագրերի
ձեռքբերում
- ոստիկանությունում օպերատիվտեղեկատվական ստորաբաժանման ստեղծում
ՀՀ արտաքին գործերի 60. Հայաստանի Հանրապետության Նախա- ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունախարարություն
գահի կողմից ուրվագծված արտաքին քաղա- նակելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքական ուղենիշների, տրված հանձնարարա- քին անվտանգության հետագա ամրապնդման,
կանների և Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին բարենպաստ պայմանների ու երաշխիքների ապահովկառավարության ծրագրի կատարման
ման, համաշխարհային և տարածաշրջանային
աշխատանքներ
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`՝
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կազմակերպական միջոցառումների
իրականացում
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ՀՀ կառավարության 2015 թ.
հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման
N 2 հավելվածի 10-րդ կետ

ՀՀ Նախագահի նախընտրական
ծրագրի 2-րդ (արտաքին հարաբերություններ և անվտանգություն)
և 3-րդ (մրցակցային, նորամուծական տնտեսություն) գլուխներ
ՀՀ կառավարության 2014 թ.
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման
հավելվածի 2.1.2-րդ կետ
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- 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 սերտ
գործընկերության ամրապնդմանը
- եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանն ու
ամրապնդմանը
- անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի
հետ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը
- հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց
նախապայմանների կարգավորմանը
- փոխշահավետ համագործակցության ծավալման
ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ
մասնակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացմանը
- Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի և
Ասիայի այլ երկրների, Աֆրիկայի պետությունների
հետ համագործակցության զարգացմանը
- Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր
երկրների հետ փոխգործակցության զարգացմանը
- Կանադայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների
հետ համագործակցության զարգացմանը

131.2k.voroshum

4

36

1

2

3
- Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ծավալվող համագործակցության ակտիվ
մասնակցությանը
- ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության
շարունակական խորացմանը ՀԱՊԿ –ում ՀՀ
նախագահության առաջնայնությունների
իրականացմանը
- Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների
շարունակական զարգացմանն ու ընդլայնմանը,
Եվրոպական միության 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
- ՇՀԿ-ի շրջանակներում համագործակցության
իրականացմանը՝ ըստ կառույցում ՀՀ իրավական
կարգավիճակի
- ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության
շարունակմանը, Անհատական գործընկերության
գործողությունների ծրագրի հետևողական
իրականացմանը
- միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական
և ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների զարգացմանը և ակտիվ համագործակցության ծավալմանը, այդ թվում՝ Հայաստանում
ապաստանած սիրիահայերի խնդիրների լուծման
համատեքստում
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- 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

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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