Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
հունվարի 14 -ի N 131 - Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
NN
ը/կ

Միջոցառման անվանումը

1

2

1.

2.

Ակնկալվող արդյունքը
3

Կատարողը
4

Համակատարողը
5

Ժամկետը
6

Ֆինանսական
ապահովումը
7

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
ՀՀ էներգետիկայի
ՀՀ
Կսահմանվեն էներգաՖինանսավորում
«Շենքերի էներգաարդյուաhունիսի
և բնական
արդյունավետության
չի պահանջվում:
վետության բարձրացման
քաղաքաշինության
3-րդ
պաշարների
ոլորտը կարգավորող
վերաբերյալ տեխնիկական
նախարարություն տասնօրյակ
նախարարություն
նորմատիվ իրավական
կանոնակարգը հաստատելու
պահանջներ, որոնք
մասին» ՀՀ կառավարության
էականորեն կապահոորոշման նախագիծը ՀՀ
վեն շենքերում օգտակառավարություն
գործվող վառելիքաներկայացնելը
էներգետիկ ռեսուրսների
սպառման ծավալների
նվազեցումը:
«2016-2018 թվականների
Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության
գործողությունների ծրագրի
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Կսահմանվեն էներգախնայողության ազգային
ծրագրի երկրորդ փուլի
միջոցառումները, որոնք

ՀՀ էներգետիկայի
և բնական
պաշարների
նախարարություն

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Հղումը
8
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի
22-ի N 1481-Ա
որոշման հավելվածի 3-րդ կետ

Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարուչի պահանջվում: թյան 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման

2

1

3.

2
երկրորդ փուլին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
կօժանդակեն Հայաստանի էներգախնայողության քաղաքականության հետագա ձևավորմանը և դրա իրականացման կոնկրետ
քայլերի որոշակիացմանը:

«Արևային ֆոտովոլտային
(ՖՎ) կայանի (կայանների)
կառուցման ներդրումային
ծրագրին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

Կսահմանվեն պահանջ- ՀՀ էներգետիկայի
և բնական
ներ արևային ֆոտոպաշարների
վոլտային ՖՎ կայանի
(կայանների) կառուցման նախարարություն
նպատակով
ներդրումներ ներգրավելու համար` էլեկտրաէներգետիկական համակարգում տարեկան
լրացուցիչ մինչև 100 մլն
կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի արտադրության
հնարավորությամբ: Այդ
կայանների կառուցման
արդյունքում կնվազի
Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունը ներկրվող
էներգակիրներից:
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4

5

6

7

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

8
հավելվածի
2.2.8.1.-ին ենթակետ, «Էներգախնայողության և
վերականգնվող
էներգետիկայի
մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված,
1-ին մաս, «ա»
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N 511 - Ա
որոշման հավելվածի 2.2.8.1.-ին
ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի հուլիսի
31-ի N 836 - Ն
որոշման հավելվածի 10-րդ կետ

3

1
4.

5.

2
«Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի
զարգացման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
Հիդրոէներգետիկայի
զարգացման հայեցակարգը հաշվի կառնի
ներկայիս իրողությունները և կձևավորի ՀՀ
կառավարության
տեսլականը:

4
ՀՀ էներգետիկայի
և բնական
պաշարների
նախարարություն

5

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
«Գնումների մասին» ՀՀ
նախարարություն
օրենքի համապատասխանեցումն Առևտրի
համաշխարհային
կազմակերպության
գնումների համաձայնագրի նոր տեքստի և
Եվրասիական
տնտեսական միության
պայմանագրի

6
նոյեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

7
8
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարուֆինանսավորում թյան 2014 թվաչի պահանջվում: կանի հուլիսի 31-ի
N 836 - Ն որոշման հավելվածի
4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և
7-րդ կետեր
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի
N 54 արձանագրության 13-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
13-րդ կետ

սեպտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության
գնումների համաձայնագրի նոր
տեքստ,
Եվրասիական
տնտեսական
միության 2014
թվականի մայիսի

4

1

6.

7.

2

«Ծրագրային բյուջետավորման ներդրման մանրամասն
գործողությունների ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
պահանջներին
Ծրագրային բյուջետավորման ներդրման
մանրամասն գործողությունների ծրագրի
հաստատումը հնարավորություն կընձեռի
պետական մարմինների
համակարգված գործողությունների իրականացման համար, որի
արդյունքում կստեղծվեն անհրաժեշտ
նախադրյալներ` 2018
թվականից սկսած
լիարժեք ծրագրային
բյուջետավորման
անցնելու համար:
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխությունների և
լրացումների կատարման արդյունքում ֆորմալ առումով ծրագրային դասակարգումը
կսահմանվի որպես

4

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

5

6

մարտի
ՀՀ Ազգային
3-րդ
ժողովի
ֆինանսավարկա- տասնօրյակ
յին և բյուջետային
հարցերի
հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

7

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ վերահսկիչ
պալատ
(համաձայնությամբ)

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

նոյեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
29-ի պայմանագրի
N 25 հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի
18-ի նիստի N 38
արձանագրության 12-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
N 1 հավելվածի
2.2-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի
18-ի նիստի N 38
արձանագրության 12-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման

5

1

8.

9.

2

3
բյուջետային հատկացումների հիմնական
դասակարգում:

4

5

6

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի
մայիսի
Որոշման նախագծի
«Հայաստանի Հանրապեև կապի նախա2-րդ
նպատակն է սահմանել
տության փոստային վճարրարություն
տասնօրյակ
փոստային վճարման
ման պետական նշանների
հրատարակման և գործողու- պետական նշանների
տարեկան ծրագրերի
թյան մեջ դնելու, ինչպես
մշակման հիմնական
նաև հատուկ փոստային
սկզբունքները և դրանք
դրոշմակների կիրառման
կարգը հաստատելու մասին» թողարկելու, հրատարակելու, գործողության
ՀՀ կառավարության
մեջ դնելու և տարածորոշման նախագիծը ՀՀ
ելու, ինչպես նաև
կառավարություն
հատուկ փոստային
ներկայացնելը
դրոշմակներ կիրառելու
կարգը:
«Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն
ունեցող մեկից ավելի
համայնքների տարածքներ
ընդգրկող տրանսպորտային
օբյեկտների` ավտոմոբիլային ճանապարհների,
արհեստական կառույցների,
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հանրապետության
համար ռազմավարական
նշանակություն ունեցող
մեկից ավելի համայնքների տարածքներ
ընդգրկող (բացառությամբ Երևան քաղաքի
վարչական սահմաններում իրականացվող

ՀՀ տրանսպորտի
և կապի նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

oգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

7

8
N 1 հավելվածի
1.1-ին կետ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.8.4-րդ
ենթակետ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.8.3-րդ
ենթակետ

6

1

2
ընդհանուր օգտագործման
երկաթուղային գծերի
կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման
նպատակով քաղաքաշինական գործունեության
իրականացման կարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

10.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2012 թվականի նոյեմբերի
15-ի N 1442-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

11.

«Հայաստանի Հանրապետու-

131.1k.voroshum

3
քաղաքաշինական
գործունեությունների)
տրանսպորտային
օբյեկտների կապիտալ
շինարարության գծային
օբյեկտների կառուցման
ընթացքում քաղաքացիների, հասարակության
ու պետության շահերի
ապահովման նպատակով` քաղաքաշինական
գործունեության հատուկ
կարգավորում,
առանձնահատուկ
կանոնների և ընթացակարգերի ներդրում և
կիրառում
Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ
իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ էլեկտրոնային
հաղորդակցության
ցանցերի շահագործման
և կառավարման գործընթացի իրավասու
մարմնի գործառույթների
հստակեցում
Հայաստանի Հանրապե-

4

5

6

7

8

ՀՀ տրանսպորտի
և կապի նախարարություն

hոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.8.4-րդ
ենթակետ

ՀՀ տրանսպորտի

նոյեմբերի

Ֆինանսավորում

ՀՀ կառավարու-

7

1

12.

13.

2
թյան կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 25-ի
նիստի N 54 արձանագրության 20-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին
2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով
ազոտական, ֆոսֆորական և
կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցու-

131.1k.voroshum

3
տության ընդհանուր
օգտագործման պետական ավտոմոբիլային
ճանապարհների պահպանման և զարգացման
առաջնահերթությունների
որոշման համար սահմանված ցուցանիշների
կատարելագործում

4
և կապի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում վճարովի
ճանապարհների համակարգի ներդնում և
դրանից օգտվելու կարգի
սահմանում

ՀՀ տրանսպորտի
և կապի նախարարություն

5

6
2-րդ
տասնօրյակ

7
չի պահանջվում:

8
թյան 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.8.3-րդ
ենթակետ

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.8.3-րդ
ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
Ֆինանսավորում
մարտի
ՀՀ գյուղատնտեՀանքային պարարտաչի պահանջվում:
1-ին
սության
նյութերի մատչելիության
տասնօրյակ
նախարարություն
բարձրացման արդյունքում`
- գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների համար պայմաններ
կստեղծվեն գյուղատնտեսական մշակա-

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.1-ին
ենթակետ

8

1

14.

2
թյան ծրագիրը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

3
բույսերի մշակության
ագրոտեխնիկական
պահանջների կատարման
համար,
- կբարձրանա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը և արտադրության
արդյունավետությունը,
կավելանան արտադրության ծավալները,
- կբարձրանա բուսաբուծական մթերքների մըրցունակությունը և ինքնաբավության մակարդակը,
- պայմաններ կստեղծվեն
հողային ռեսուրսների
նպատակային օգտագործման մակարդակի
բարձրացման համար:
«Հայաստանի Հանրապետու- Դիզելային վառելանյութի
ձեռքբերման մատչելիության հողօգտագործողներին
թյան բարձրացման արդ2016 թվականի գյուղայունքում`
տնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով - գյուղատնտեսությունում
դիզելային վառելանյութի ձեռք- տնտեսավարողների հաբերման նպատակով պետամար պայմաններ
կան աջակցության ծրագիրը
կստեղծվեն գյուղահաստատելու մասին» ՀՀ
տնտեսական աշխա-
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4

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5

6

7

մարտի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.1-ին
ենթակետ

9

1

15.

2
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետությունում մեղվաբուծության զարգացման հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
տանքներն ագրոտեխնիկական ժամկետներում
կատարելու համար,
- կբարձրանա գյուղատնտեսական հողերի
նպատակային օգտագործման մակարդակը,
- կբարձրանա գյուղատնտեսական մթերքների
մրցունակությունը և կավելանան տնտեսավարողների եկամուտները,
- պայմաններ կստեղծվեն
գյուղատնտեսական
մթերքների արտադրության ծավալների
ավելացման և ինքնաբավության մակարդակի
բարձրացման համար:
Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի համապատասխան մարտավարություն իրականացնելու շնորհիվ հուսալի
նախադրյալներ ստեղծել ՀՀ-ում մեղվաբուծության զարգացման
համար, որի արդյունքում հնարավոր կլինի

4

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5

6

7

մայիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8

«Մեղվաբուծության մասին»
ՀՀ օրենք

10

1

16.

2

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2006 թվականի մայիսի 18-ի
N 666-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
ավելացնել ինչպես
մեղրի արտադրության,
այնպես էլ արտահանման ծավալները:
Նախագծի ընդունմամբ
հնարավոր կլինի
ապահովել գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների
սպանդից գոյացած
մթերքի դրոշմման
կարգի հստակեցմամբ
արտադրության վերամշակման և սպառման
փուլերում սննդամթերքի անվտանգությունը:

4

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
(ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության
սննդամթերքի
անվտանգության
պետական
ծառայություն)

5

6

7

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.1-ին
ենթակետ

11

1
17.

2
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» և
«Պետական տուրքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքների նախագծերը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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3
«Գործունեության իրականացման ծանուցման
մասին» ՀՀ օրենքով խաղողի օղու թորվածքի և
խաղողի օղու արտադրության գործունեությունն
ընդգրկվում է արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկի (ԱՏԳ
ԱԱ) դասակարգչի 2208
ծածկագրին դասվող`
միայն պտուղներից և
հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և ավելի
սպիրտ պարունակող
ալկոհոլային խմիչքների
արտադրության հետ
կապված գործունեությունների շարքում և
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով
խաղողի օղու թորվածքի
և խաղողի օղու արտադրության գործունեության համար գանձվող
տուրքը հավասարեցվում
է պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40

4
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5

6
նոյեմբերի
ՀՀ ֆինանսների
3-րդ
նախարարություն
տասնօրյակ
ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.3-րդ
ենթակետ

12

1

18.

19.

2

3
տոկոս և ավելի սպիրտ
պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար
սահմանված տուրքի
դրույքաչափին:
Իրավական ակտի
«Հայաստանի Հանրապենախագծի ընդունմամբ
տության կառավարության
կսահմանվեն անասնա2013 թվականի փետրվարի
բուժության ոլորտը
28-ի N 338-Ն որոշման մեջ
կարգավորող իրավալրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության կան ակտերով ներկայացվող պահանջների
որոշման նախագիծը ՀՀ
համապատասխանուկառավարություն ներթյունը պարզաբանող
կայացնելը
ստուգաթերթեր:
«Հայաստանի Հանրապետու- Հայեցակարգի ընդունմամբ կհստակեցվեն
թյունում գյուղատնտեսության
սուբսիդավորման ուղղություն- գյուղատնտեսության
սուբսիդավորման ուղղուների հայեցակարգին հավաթյունները և գերակայունություն տալու մասին» ՀՀ
թյունները, վերջինս նակառավարության արձանախադրյալ կհանդիսանա
գրային որոշման նախագիծը
այդ բնագավառում
ՀՀ կառավարություն ներհամակարգված քաղակայացնելը
քականության իրականացմանը և արդյունքում ոլորտում սուբսիդավորման ծրագրերի
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4

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
(ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության
սննդամթերքի
անվտանգության
պետական
ծառայություն)
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5

6

7

8

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Հայաստանի
Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածի 1.1-ին
մաս

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.1-ին
ենթակետ

13

1

20.

21.

2

3
4
5
6
արդյունավետության
բարձրացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի
«ՀՀ 2017թ.
«Տեղեկատվական տեխնոլո- Ծրագրի իրականացնախարարություն
պետական
գիաների ոլորտի խթանման ման արդյունքում
բյուջեի
ծառայությունների 2017 թվա- կտրամադրվի մինչև 5
մասին» ՀՀ
դրամաշնորհ, տարեկանի ծրագիրը և ծրագրի
օրենքի
կան մինչև 5 անգամ
կատարումն ապահովող
ընդունմանը
կկազմակերպվեն ՏՏ-ի
միջոցառումների իրակահաջորդող
ոլորտի մասնավոր
նացման ժամանակացույցը
տասնօրյակ
հատվածի հետ արտահաստատելու մասին» ՀՀ
գնա հանդիպումկառավարության որոշման
քննարկումներ,
նախագիծը ՀՀ կառավակկազմակերպվի մեկ
րություն ներկայացնելը
ցուցահանդես`
առնվազն 30000 այցելուի ակնկալիքով:
ՀՀ էկոնոմիկայի
«ՀՀ 2017թ.
«Գյումրու և Վանաձորի տեխ- Գյումրու տեխնոլոգիանախարարություն
պետական
կան կենտրոնում
նոլոգիական կենտրոնների
բյուջեի
տարեկան առնվազն
գործունեության իրականացմասին» ՀՀ
ման 2017 թվականի ծրագիրը և 300 մասնագետի
օրենքի
պատրաստում, ուսումիջոցառումների ցանկը հասընդունմանը
ցում և վերապատրաստատելու մասին» ՀՀ կառահաջորդող
տում, առնվազն 20
վարության որոշման
տասնօրյակ
թիմի և ընկերունախագիծը ՀՀ կառավաթյունների համար
րություն ներկայացնելը
բիզնես աջակցության և
խորհրդատվական
ծառայությունների
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7

8

ՀՀ պետական
բյուջե, ՀՀ
օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
մայիսի 19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.2.2-րդ կետի
2.2.2.4-րդ ենթակետ

ՀՀ պետական
բյուջե, ՀՀ
օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N511-Ա որոշման հավելվածի
2.2.2-րդ կետի
2.2.2.4-րդ
ենթակետ

14

1

22.

2

«Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
սուբյեկտներին» 2017 թվականի ծրագիրը և ծրագրի
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
տրամադրում և (կամ)
միջոցառումների կազմակերպում, Վանաձորի տեխնոլոգիական
կենտրոնում տարեկան
առնվազն 300 մասնագետի պատրաստում,
ուսուցում և վերապատրաստում, առնվազն 20
թիմերի և ընկերությունների համար
բիզնես աջակցության և
խորհրդատվական
ծառայությունների
տրամադրում և (կամ)
միջոցառումների կազմակերպում
2017թ. նախատեսվում է
սկսնակ գործարարների
ձեռներեցությանն աջակցություն (ուսուցողական
աջակցություն) մինչև 400
սկսնակ գործարարի, տեղական արտադրանքի արտահանմանն աջակցության և ՓՄՁ-ի սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովման ուղղու-

4

5

6

7

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

Հայաստանի
ՓՄՁ ԶԱԿ
(համաձայնությամբ)

«ՀՀ 2017թ.
պետական
բյուջեի
մասին» ՀՀ
օրենքի
ընդունմանը
հաջորդող
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե, ՀՀ
օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2-րդ կետի
2.2.2.3-րդ ենթակետ

15

1

2
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3
թյամբ աջակցություն մինչև
300 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի,
շուրջ 12000 գործարար
տեղեկատվական և
խորհրդատվական աջակցություն, գործարար ուսուցողական (տեղեկատվական) աջակցություն մինչև
500 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի,
վարկային երաշխավորությունների տրամադրում
մինչև 250 գործող և
սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտի,
կանանց ձեռներեցությանն
աջակցության ուղղությամբ
աջակցություն շուրջ 100 կին
գործարարի, տեղական
տնտեսական զարգացման
ուղղությամբ մրցակցային
առավելությունների գնահատում մի շարք
համայնքներում:

4

5

6

7

8

16

1
23.

2
«Հայաստանի գործարար
միջավայրի բարելավման միջոցառումների 2017 թվականի ծրագիրը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
Հայաստանում գործարար միջավայրի
բարելավմանն ուղղված
բարեփոխումների
շարունակականության
ապահովում` Համաշխարհային բանկի
«Գործարարությամբ
զբաղվելը» զեկույցի
բաղադրիչների
ուղղությամբ:
Ակնկալվում է
«Գործարարությամբ
զբաղվելը» վարկանիշում Հայաստանի
դիրքի բարելավում՝
առնվազն 2 կետով:

4
ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

5
-

6
«ՀՀ 2017թ.
պետական
բյուջեի
մասին» ՀՀ
օրենքի
ընդունմանը
հաջորդող
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

24.

«Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ»
2017 թվականի ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

2017թ. ծրագիրն
ուղղվելու է համաշխարհային շուկայում Հայաստանի և հայկական
զբոսաշրջային
արդյունքի մրցունակության բարձրացմանը`
զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ու
մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

Հայաստանի
զարգացման
հիմնադրամ
(համաձայնությամբ)

«ՀՀ 2017թ.
պետական
բյուջեի
մասին» ՀՀ
օրենքի
ընդունմանը
հաջորդող
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե, ՀՀ
օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ
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8
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N511-Ա
որոշման հավելվածի 2.2.1-ին
կետ

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.2.2-րդ
կետի 2.2.2.5-րդ
ենթակետ

17

1

25.

2

3
նպաստելու, զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման և զբոսաշրջային արդյունքի
դիվերսիֆիկացման,
զբոսաշրջային սեզոնի
երկարաձգման, ինչպես
նաև զբոսաշրջային
շուկայում հայկական
զբոսաշրջային
արդյունքի մարքեթինգի
և խթանման առավել
ակտիվացման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման
արդյունքում ակնկալվում է ներգնա զբոսաշրջիկների թվի աճ՝
շուրջ 5 տոկոսի չափով:
Ծրագրի իրականաց«Պետական աջակցություն
մամբ նախատեսում են
Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված հետևյալ արդյունքները՝
արդյունաբերական քաղաքա- - տեղական ընկերություններին ֆինանսական
կանության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցա- աջակցության տրամառումների իրականացման 2017 դրում, մասնավորապես,
առնվազն 10 սուբյեկտի
թվականի ծրագիրը և միջովարկի տոկոսադրույքի
ցառումների ցանկը
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5

6

7

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

Հայաստանի
զարգացման
հիմնադրամ
(համաձայնությամբ)

«ՀՀ 2017թ.
պետական
բյուջեի
մասին» ՀՀ
օրենքի
ընդունմանը
հաջորդող
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե, ՀՀ
օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2-րդ կետի
2.2.2.2-րդ
ենթակետ

18

1

2
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

131.1k.voroshum

3
մասնակի սուբսիդավորում, առնվազն 12 հայտի
օտարերկրյա պետություններում սերտիֆիկացման համաֆինանսավորում, առնվազն 5
սուբյեկտի սարքավորումների և տեխնոլոգիաների
ձեռքբերման լիզինգի
սուբսիդավորում,
առնվազն 4 սուբյեկտի
արտադրանքի որակի
բարելավմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացման նպատակով
դրամաշնորհների
տրամադրում,
- տեղական արտադրանքի առաջմղում
արտաքին շուկայում և
արդյունաբերության
ոլորտ ներդրումների
ներգրավում, մասնավորապես, առնվազն 6
միջազգային համաժողովների կազմակերպում կամ մասնակցության ապահովում,
օտարերկրյա պետու-

4

5

6

7

8

19

1

2
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3
թյուններում հայկական
արտադրանքի, գովազդի
և հասարակական
կարծիքի ձևավորման
առնվազն 8 միջոցառումների իրականացում,
առնվազն 12 միջազգային
ցուցահանդեսների
կազմակերպում և
մասնակցության ապահովում, արտահանմանն
օժանդակող կառույցների, դիստրիբյուտորների առնվազն 60 ներկայացուցչի այցելություն
Հայաստան և (կամ)
տեղական արտադրողների գործարար այցելություն օտարերկրյա
պետություններ,
գիտատեխնիկական,
մտավոր և կադրային
ներուժի պահպանման ու
զարգացման պայմանների ձևավորում, երիտասարդ կադրերի պատրաստում` առնվազն 3
դասընթացի
կազմակերպում:

4

5

6

7

8

20

1

26.

27.

2

3

4

5

6

7

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
օգոստոսի
Ֆինանսավորում
ՀՀ
պետական սեփականու«Պետական սեփականու3-րդ
չի պահանջվում:
կառավարությանն
թյուն համարվող գույքի
թյուն հանդիսացող գույքի
տասնօրյակ
առընթեր
նվիրաբերության գործնվիրաբերության կարգը
պետական գույքի
ընթացի կանոնահաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարման
կարգում
կառավարության որոշման
վարչություն
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
սեպտեմՖինանսավորում
ՀՀ
«Հայաստանի Հանրապետու- պետական մասնակցուբերի 3-րդ
չի պահանջվում:
կառավարությանն
թյամբ առևտրային
թյան կառավարության 2010
տասնօրյակ
առընթեր
կազմակերպությունների
թվականի ապրիլի 29-ի
պետական գույքի
գործունեության
N 474-Ն որոշման մեջ փոփոկառավարման
արդյունավետության
խություններ և լրացումներ
վարչություն
բարձրացում
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

131.1k.voroshum
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ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.5.1-ին կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.5.1-ին կետ

21

1
28.

29.

2
3
4
5
6
7
8
հոկտեմՖինանսավորում ՀՀ կառավարուՀՀ
50 տոկոսից պակաս
«Կանոնադրական կապիտաբերի
չի պահանջվում: թյան 2014 թվակառավարությանն
պետական մասնակլում 50 տոկոսից պակաս
3-րդ
կանի մայիսի 19-ի
առընթեր
ցությամբ առևտրային
պետական սեփականություն
տասնօրյակ
N 511-Ա որոշման
պետական գույքի
կազմակերպությունհանդիսացող բաժնետոմսեր
հավելվածի
կառավարման
ունեցող առևտրային կազմա- ների պետական բաժ2.5.1-ին կետ
նեմասի մասնավորեցվարչություն
կերպությունների պետական
սեփականություն հանդիսաման գործընթացի
ցող բաժնետոմսերի մասնաարդյունավետության
վորեցման գործընթացը
բարձրացում
կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության
1999 թվականի օգոստոսի 5-ի
N 499 որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
սեպտեմԼրացուցիչ
«Ավիացիայի
ՀՀ
«Հայաստանի Հանրապետու- համապատասխանեցում
բերի
ֆինանսավորում մասին» ՀՀ
կառավարությանն
թյան քաղաքացիական ավիա- ԵԿԱԿ-ի Դոկ.3 0
3-րդ
չի պահանջվում: օրենքի 52-րդ
առընթեր
ցիայի ավիացիոն անվտանգու- փաստաթղթով
տասնօրյակ
հոդված, մաս 4,
քաղաքացիական
սահմանված
թյան որակի հսկողության
4-րդ կետ,
ավիացիայի
անվտանգության
ազգային ծրագիրը հաստաՀՀ կառավարուգլխավոր
չափորոշիչներին
տելու մասին» ՀՀ կառավաթյան 2003 թվավարչություն
րության որոշման նախագիծը
կանի հոկտեմբերի
համապատասխանեցում
ՀՀ կառավարություն
2-ի N 1307-Ն
Քաղաքացիական
ներկայացնելը
որոշման հավելավիացիայի միջազգային
վածի 29 -րդ կետ,
կազմակերպության
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1

30.

2

3
4
5
6
(ԻԿԱՕ) 17-րդ
«Անվտանգություն»
հավելվածի
չափորոշիչներին
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
ՀՀ կենտրոնական
մայիսի
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» արժեթղթերի շուկայի
չարաշահումների դեմ
բանկ
3-րդ
Հայաստանի Հանրապետասնօրյակ
տության օրենքում լրացումներ պայքարի օրենսդրական
կատարելու մասին», «Կենտրո- մեխանիզմների ներդրում
նական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն և
լրացումներ կատարելու
մասին», «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում
լրացումներ կատարելու
մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու
մասին» և «Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ» Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսգրքում լրացումներ

131.1k.voroshum

7

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8
«ա» ենթակետ

ԱՀՄԿ
(արժեթղթերի
հանձնաժողովների միջազգային
կազմակերպություն)
«Խորհրդատվության, համագործակցության և
տեղեկատվության
փոխանակման
վերաբերյալ
փոխըմբռնման
բազմակողմ
հուշագիր
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.5-րդ կետ

23

1

2
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքների նախագծերի
փաթեթը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

31.

«Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման
մասին», «Սպառողական
կրեդիտավորման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին», «Բանկերի, վարկային
կազմակերպությունների,
ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի
կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների
սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին», «Հրապարակային
սակարկությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետու-
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3

բնակարանային վարկավորման ոլորտում
սպառողների իրավունքների և օրինական
շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև
հիփոթեքային վարկի
տրամադրման և
հետագա սպասարկման
հետ կապված գործուն
ընթացակարգերի
ներդրում

4

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

5

6

7

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.5-րդ կետ

24

1

32.

2
թյան օրենքում լրացում և
փոփոխություն կատարելու
մասին» և «Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
«Բանկերի և բանկային
գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքների
նախագծերի փաթեթը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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3

4

ՀՀ բանկային և ապահովագրական համակարգի
կարգավորման և
վերահսկողության
դաշտի համապատասխանեցում միջազգային
լավագույն փորձին

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

5

6

7

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.5-րդ կետ

25

1
33.

2
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», «Սնանկության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու
մասին», «Բանկերի, վարկային
կազմակերպությունների,
ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի
կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» և
դրանցից բխող իրավական
ակտերի նախագծերի
փաթեթը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

131.1k.voroshum

3
Հայաստանի Հանրապետությունում
ածանցյալ գործիքների
շուկայի զարգացման
խոչընդոտների
վերացում

4
ՀՀ կենտրոնական
բանկ

5

6
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.5-րդ կետ

26

1
34.

35.

2
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական
ռիսկերի ապահովագրության
համակարգի ներդրման
հաշվետվությունից բխող
միջոցառումների
իրականացում

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ նոր
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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3
Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր
ապահովագրական
ընկերությունների
միջոցով և պետության
սուբսիդավորմամբ
գյուղատնտեսական
ռիսկերի ապահովագրության համակարգի
ներդրման առաջին փուլի
սկսում. այն է՝ ապահովագրության համակարգի
գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նախադրյալների
ստեղծում

4
ՀՀ կենտրոնական
բանկ

5
ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

6
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7
8
հնարավոր է
ՀՀ կառավարության 2010 թվալրացուցիչ
ֆինանսավորման կանի նոյեմբերի
անհրաժեշտություն 4-ի N 1476-Ն
որոշման N 2
հավելվածի
6-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.2.1- ին
ենթակետ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
հունիսի
Ֆինանսավորում
Հնարավորություն
ՀՀ տարածքային
3-րդ
չի պահանջվում:
կընձեռվի ֆինանսական
կառավարման և նախարարություն
տասնօրյակ
համահարթեցման
արտակարգ
դոտացիաներն ավելի
իրավիճակների
նպատակային բաշխելու` նախարարություն
հաշվի առնելով համայնքների ծախսային կարիքները, հեռավորությունը
մարզկենտրոնից,

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.5.2-րդ կետ

27

1

2

36.

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային
զարգացման ռազմավարությանը հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

37.

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
համայնքի բարձրադիրությունը, բնակչության կառուցվածքը,
եկամտային հնարավորությունները և այլն:
Այն կխթանի մարզային
ենթակառուցվածքների
բնականոն գործունեությանը, մարզի համայնքների շարունակական և
համաչափ զարգացմանն
ու ազգաբնակչության
կենսապայմանների
բարելավմանը, ինչպես
նաև մարզերի զարգացման անհամամասնությունների նվազեցմանը:
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու և ապակենտրոնացման գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու
նպատակով կկատարվեն փոփոխություններ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում:

4

5

6

7

8

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014թվականի մարտի
27-ի N 442-Ն
որոշման
հավելվածի 5-րդ
գլուխ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ Սահմանադրության 210-րդ
հոդվածի
4-րդ մաս
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38.

2

«Հայաստանի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

131.1k.voroshum

3
Բացի դրանից, կկատարվեն լրացումներ,
ուղղված համայնքներում սոցիալական
աշխատողի
ինստիտուտի
ներդրմանը:
Ազգային ռազմավարական փաստաթուղթն
առաջարկած 5 սանիտարական տարածաշրջանային աղբավայրերով կոշտ կենցաղային թափոնների
կառավարման արդիական համակարգը
կբարելավի ոլորտի
կառավարումը՝ մատուցելով տեխնիկական,
ֆինանսական և էկոլոգիական կայուն
ծախսաարդյունավետ
ծառայություններ:

4

5

6

7

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

սեպտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ
(համաձայնությամբ)

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.2.6-րդ կետ
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«Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների
6-րդ համաժողովի նախապատրաստման ու անցկացման նպատակով Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար
հատկացնելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
«Աղետների ռիսկի նվազեցման
ազգային ռազմավարությանը և
աղետների ռիսկի նվազեցման
2016-2020 թվականների գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի
7-ի N 281-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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գյուղական համայնքների
կայուն զարգացմանն
աջակցություն՝ ոլորտում
գործող բոլոր դերակատարների երկխոսության, փորձի փոխանակման, իրականացվող
ծրագրերի և քաղաքականությունների մասին
տեղեկատվության
փոխանակման միջոցով

Սենդայի 2015-2030 թթ.
շրջանակային ծրագրի
գործողությունների
գերակայություններին
համահունչ ազգային
ռազմավարության և
գործողությունների
2016-2020 թթ. ծրագրի
հաստատում

4

5

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՀՀ տարածքային ՀՀ գյուղատնտեսության
կառավարման և
նախարարություն
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

6
հոկտեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

7
8
ՀՀ պահուստային ՀՀ կառավարության 2014 թվաֆոնդ
կանի մայիսի
19-ի N 511-Ա
չարգելված այլ
աղբյուրներ
որոշման
հավելվածի
2.5.2-րդ կետ

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.5.5-րդ կետ
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ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
սեպտեմ«Հայաստանի Հանրապետու- իրավական ակտի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարուՀՀ տարածքային
ընդունում
բերի
թյունում փախստական ճաչի պահանջվում: թյան 2014 թվակառավարման և
կանի փետրվարի
3-րդ
նաչված և ապաստան ստաարտակարգ
27-ի N 303-Ն
եռամսյակ
ցած անձանց, ինչպես նաև
իրավիճակների
որոշման
երկարաժամկետ միգրանտնախարարության
հավելվածի
ների ինտեգրման քաղաքամիգրացիոն
83-րդ կետ
կանության հայեցակարգին
պետական
հավանություն տալու մասին»
ծառայություն
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Ֆինանսավորում «Ջրի ազգային
ՀՀ բնապահապրիլի
Ջրավազանային կառա«Հարավային ջրավազաչի պահանջվում: ծրագրի մասին»
պանության
3-րդ
նային կառավարման պլանը վարման պլանի մշաՀՀ օրենքի 17-րդ
նախարարություն
տասնօրյակ
կումը, կազմումը և
հաստատելու մասին» ՀՀ
հոդված,
ընդունումը նպատակակառավարության որոշման
ՀՀ կառավարունախագիծը ՀՀ կառավարու- ուղղված է հավասարաթյան 2011 թվակշռելու ջրօգտագործողթյուն ներկայացնելը
կանի փետրվարի
ների՝ ներառյալ
3-ի նիստի N 4
համայնքների, էներգեարձանագրության
տիկայի, արդյունա5-րդ կետով
բերության և գյուղահավանության
տնտեսության փոխարժանացած
կապակցված փոխարձանագրային
հարաբերությունները:
որոշման
Պլանի մշակումը
հավելված,
նպաստելու է ջրային
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«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի օգոստոսի 23-ի
N 1079-Ն և 2013 թվականի
հունվարի 10-ի N 22-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

44. «Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական
աղտոտիչների մասին» Ստոկ-
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ռեսուրսի արդյունավետ
կառավարմանը և
պահպանմանը, ինչպես
նաև ջրային ռեսուրսի
խնայողությանը, ջրի
ազգային ու ռազմավարական պաշարների
պահպանմանը և
ավելացմանը:
ՀՀ ընդերքի մասին
օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով նախատեսված
շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխի համալրման և
մշտադիտարկումների
իրականացման վճարների վերանայման
կանոնակարգում՝ հանքի
փակման վերջնական
ծրագրի կազմման ընթացքում, վերանայված
վճարների գանձման և
օգտագործման արդյունավետ մեխանիզմների
սահմանում
Ստոկհոլմի կոնվենցիայով կարգավորվող
վտանգավոր նյութերի

4

5

6

7
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ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման հավելվածի 2.4.4-րդ
կետի երրորդ
պարբերություն

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ ընդերքի
մասին օրենսգրքի
49-րդ և 61-րդ
հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.4-րդ կետ

ՀՀ
բնապահպանության նախա-

սեպտեմբերի
1-ին

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին»
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45.
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հոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների
ազգային ծրագրի 2016-2020
թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների
ցանկին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման,
պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2017 թվականի
տարեկան ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
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հետ կապված հիմնախնդիրների լուծման
նպատակով առաջարկվող միջոցառումների
իրականացում, որոնք
նպատակաուղղված են
կայուն օրգանական
աղտոտիչների օգտագործման դադարեցմանը,
դրանց արտանետումների կրճատմանը և
կայուն օրգանական
աղտոտիչներ պարունակող թափոնների ոչնչացմանը, կնպաստի մարդու
առողջության և շրջակա
միջավայրի պահպանությանն այդ վտանգավոր
նյութերի վնասակար
ազդեցությունից
Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման,
բնականոն զարգացման և օգտագործման
միջոցառումների
կատարման ապահովում, այդ թվում`

4
րարություն

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն

5

6
տասնօրյակ

7

8
Ստոկհոլմի
կոնվենցիայի
7-րդ հոդվածի
1-ին մասի «գ»
կետ և ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.4-րդ կետ

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Սևանա լճի
մասին» ՀՀ
օրենքի 12-րդ
հոդվածի 4-րդ
մաս
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա

33

1

2
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
Սևանա լճի և նրա
ջրհավաք ավազանի
գետերի ջրերի աղտոտվածության, hիդրոկենսաբանական,
հիդրոօդերևութաբանական, ինժեներաերկրաբանական
մոնիթորինգի իրականացման, ջրածածկման
ենթակա տարածքներում անտառամաքրման, ձկան և
խեցգետնի պաշարների
հաշվառման, աղբավայրերի բարեկարգման և անխափան
աղբաթափման, արժեքավոր և հազվագյուտ
ձկնատեսակների
վերարտադրության,
«Սևան» ԱՊ գիտական
ուսումնասիրությունների և անտառատնտեսական աշխատանքների, ինչպես
նաև այլ միջոցառումների կատարման
ապահովում

4

5

6

7

8
որոշման
հավելվածի
2.4.4-րդ կետ

34

1
46.

2
«Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի
շարք բնապահպանական
միջազգային կոնվենցիաներից
բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման
միջոցառումների ցանկը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
ՀՀ կողմից վավերացված մի շարք բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող
Հայաստանի Հանրապետության կողմից
ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող
2017-2022 թվականների
ժամանակահատվածի
համար միջոցառումների ցանկի ընդունումը
հնարավորություն կտա
կարգավորել և իրականացնել այդ կոնվենցիաներից բխող ՀՀ
ստանձնած պարտավորությունները:

4
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն

5

6
սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.4-րդ կետ
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1
47.

48.

2
«Դիլիջան» ազգային պարկի
2016-2025 թվականների
կառավարման պլանը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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3
ազգային պարկի համար
10-ամյա հաստատված
կառավարման պլան`
պարկի համար երկարաժամկետ կայուն զարգացման, բնապահպանական
և տնտեսական զարգացման ուղղությունների
ներդաշնակեցման
ապահովման
նպատակով

4
ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն

5

6
հոկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն
կառուցապատման թույլՀՀ
մարտի
Ֆինանսավորում
տվությունների տրամաքաղաքաշինության
3-րդ
չի պահանջվում:
դրման ընթացակարգերի
նախարարություն
տասնօրյակ
պարզեցում և կատարելագործում՝ փոխկապակցված օբյեկտների
ռիսկայնության
աստիճանի հետ

8
«Բնության
հատուկ պահպանվող
տարածքների
մասին» ՀՀ
օրենքի 5-րդ և
6-րդ հոդվածներ,
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.4-րդ կետ
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքի 10-րդ,
10.1-ին, 17-րդ
հոդվածներ
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1
49.

2
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված
հատկացումների հաշվին
աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի
հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման
պետական աջակցության
միջոցառումները հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

50.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003
թվականի օգոստոսի 8-ի
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3
4
5
6
Կամրագրվեն 2008 թվաՀՀ Շիրակի և
մարտի
ՀՀ քաղաքաշինուկանին մեկնարկած`
Լոռու
մարզպետա2-րդ
թյան
աղետի գոտու բնակարաններ
տասնօրյակ
նախարարություն
վայրերում երկրաշարժի
հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների
բնակարանային ապահովմանն 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 բնակարանային պայմանները
բարելավելու իրավունք
ունեցող ընտանիքներին
տրամադրվող պետական
աջակցության մոտեցումները և դրա հետ
կապված հարցերը:
Հայաստանի ՀանրապեՀՀ
մայիսի
տությունում տարածքաղաքաշինության
3-րդ
քային (ռեգիոնալ մակար- նախարարություն
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.6-րդ կետ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքի 17-րդ
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1

51.

52.

2
N 997-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշումներում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2009 թվականի հունիսի 26-ի
N 728-Ն և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի
հունիսի 26-ի N 792-Ն
որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետու-

131.1k.voroshum

3
դակի) և համակցված
(միկրոռեգիոնալ մակարդակի) տարածական
պլանավորման փաստաթղթերի մշակման
գործընթացի կանոնակարգում

4

ՀՀ Տավուշի մարզի
Դիլիջանի քաղաքային
համայնքի վարչական
սահմաններում որպես
քաղաքաշինական
հատուկ կարգավորման
օբյեկտ առանձնացված
տարածքներում
քաղաքաշինական
գործընթացի կանոնակարգում` կառուցապատման հատուկ
ռեժիմի սահմանման
միջոցով

ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարություն

ՀՀ տարածքում

ՀՀ քաղաքա-

5

-

6

7

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

նոյեմբերի

Ֆինանսավորում

8
հոդվածի 4-րդ և
20-րդ մասեր,
10.1-ին հոդված,
14.4-րդ հոդված

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

38

1

2
թյունում շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման
նպատակային ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
գոյություն ունեցող
բնակելի, հասարակական և արտադրական
նշանակության շենքերի
ու շինությունների
տեխնիկական վիճակի
հետազննության, անձնագրավորման և սեյսմիկ
խոցելիության գնահատման արդյունքում դասակարգում՝ ըստ շահագործման հնարավորության և անվտանգ շահագործման նպատակով
սեյսմակայունության
բարձրացման անհրաժեշտ նախադրյալների
ստեղծում

4
շինության
նախարարություն

5

6
3-րդ
տասնօրյակ

7
չի պահանջվում:

8
թյան 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.6-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի նիստի
N 53 արձանագրության 44-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
N 2 հավելվածի
7-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի
նիստի N 9 արձանագրության 20-րդ
կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման
N 2 հավելվածի
1-ին կետ
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1
53.

2
«Հայաստանի Հանրապետությունում կիսակառույցների
շինարարության ավարտման և
հետագա օգտագործման ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
բնակավայրի քաղաքաշինական միջավայրի
բարելավում,
քաղաքաշինության
ոլորտում պետություն մասնավոր հատված
համագործակցության
ծրագրերի մշակում,
սոցիալական բնակֆոնդի
համալրում (բնակարանային ապահովման
պետական աջակցության
ծրագրեր),
հասարակական և
արտադրական նշանակության անհրաժեշտ
օբյեկտների կառուցում

4
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

5

6
7
8
նոյեմբերի Ֆինանսավորում չի ՀՀ կառավարու3-րդ
պահանջվում:
թյան 2014 թվատասնօրյակ
կանի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.2.6-րդ կետ,
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի
N 1024- Ն որոշման
2-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
մարտի
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարուՀայաստանի Հանրապե«Հայաստանի Հանրապե3-րդ
ֆինանսավորում
թյանն առընթեր
տության հողային ֆոնդի՝
տության հողային ֆոնդի՝
տասնօրյակ
չի պահանջվում։
անշարժ գույքի
ըստ նպատակային նշաըստ նպատակային նշանակադաստրի
նակության (կատեգոկության (կատեգորիաների)
պետական կոմիտե
րիաների) հողերի 2016
հողերի 2016 թվականի
թվականի կադաստրային
կադաստրային գները
գների (արժեքների) և
(արժեքները) և կակադաստրային զուտ
դաստրային զուտ եկամտի
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Հայաստանի
Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 66-րդ
հոդվածի 2-րդ
մաս
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1

56.

2
3
4
5
6
7
8
եկամտի չափերի
չափերը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության սահմանում
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
ՀՀ կառավարուԼրացուցիչ
սեպտեմՀՀ կառավարու«Հայաստանի Հանրապետու- Հայաստանի Հանրաֆինանսավորում չի թյան 2000 թվաբերի
թյանն առընթեր
պետության հողային
թյան հողային ֆոնդի
կանի հոկտեմբերի
պահանջվում:
3-րդ
անշարժ գույքի
ֆոնդի առկայության և
առկայության և բաշխման
23-ի N 656
տասնօրյակ
կադաստրի
բաշխման վերաբերյալ
վերաբերյալ 2016 թվականի
որոշման 1-ին
պետական կոմիտե
2016 թվականի հաշվեհաշվետվության (հողային
կետով հաստատտվության (հողային
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ
ված կարգի 11-րդ
հաշվեկշռի) հաստատում
կառավարության որոշման
կետ
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
ապրիլի
Ֆինանսավորում «Սևանա
ՀՀ գյուղատնտեսու- ՀՀ բնապահպա«Ոռոգման նպատակով 2016 ջրօգտագործողներին
նության
2-րդ
չի պահանջվում:
լճի էկոհամաանհրաժեշտ քանակի
թյան
թվականին Սևանա լճից
նախարարություն տասնօրյակ
կարգերի վերաոռոգման ջրով
նախարարության
ջրառի մասին» ՀՀ կառականգնման, պահջրային
վարության որոշման նախա- ապահովում
պանման, վերտնտեսության
գիծը ՀՀ կառավարություն
արտադրման և
պետական կոմիտե
ներկայացնելը
օգտագործման
միջոցառումների
տարեկան ու
համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ
օրենքի 6.1-ին
հոդված
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1
57.

58.

2
3
4
5
6
7
նոյեմբերի
Ֆինանսավորում
ՀՀ գյուղատնտեսուոռոգման համակարգի
«Հայաստանի Հանրապե3-րդ
չի պահանջվում:
թյան
կազմակերպությունների
տության կառավարության
տասնօրյակ
նախարարության
2002 թվականի հոկտեմբերի գործունեության
ջրային
արդյունավետության
17-ի N 1678-Ն որոշման մեջ
տնտեսության
բարձրացում և
փոփոխություններ կատապետական կոմիտե
վերահսկողության
րելու մասին» ՀՀ կառավաուժեղացում
րության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
սեպտեմՀՀ սպորտի և
ՀՀ
բնակչության շրջանում
ՀՀ պետական
ՀՀ Նախագահի մրցանակի
բերի
երիտասարդումարզպետարանֆիզիկական
կուլտուրայի
բյուջե
համար «Լավագույն
2-րդ
թյան
հարցերի
ներ
և
սպորտի
քարոզում,
մարզական ընտանիք»
տասնօրյակ
նախարարություն
Երևանի
բնակչության ֆիզիկամրցույթի անցկացման
քաղաքա–
կան դաստիարակության,
ապահովում
պետարան
ֆիզիկական կուլտու(համաձայնու–
րայով և սպորտով զբաղթյամբ)
վելու համար նպաստավոր պայմանների
ստեղծում, ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի
միջոցով ընտանեկան
կապերի ամրապնդում և
առողջ կենսակերպի
գաղափարների արմատավորում, սոցիալական
հավասարության
խթանում, հաշմանդամների շրջանում
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8
«Ջրօգտագործողների ընկերությունների և
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին»
ՀՀ օրենքի 32-րդ և
35-րդ հոդվածներ
ՀՀ Նախագահի
2004 թվականի
մայիսի
20-ի ՆԿ-113-Ն
կարգադրություն
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1

2

3
բարոյահոգեբանական
մթնոլորտի բարելավում և
հասարակական կյանքին
հաշմանդամների
մասնակցության խթանում, մասնակից
ընտանիքների թվի աճ՝
հասցնելով մոտ
2100-ի
ՀՀ սպորտի և երիտա59. 6 «Հայաստանի Հանրապեսարդության հարցերի
տության կառավարության
նախարարությանը
2006 թվականի մայիսի 4-ի
վերապահված քաղաքաN 587-Ն որոշման մեջ
փոփոխություն և լրացումներ կանության արդյունավետ
իրականացման նպատակատարելու մասին» ՀՀ
կով մարզական կոչումկառավարության որոշման
ների և մարզական
նախագիծը ՀՀ կառակարգերի շնորհման
վարություն ներկայացնելը
չափորոշիչների
արդիականացում

60. 5 «Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցները,
մարզաձևերի ազգային
ֆեդերացիաները և այլ
մարզական հասարակական
կազմակերպություններ
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հանրապետության
մարզադպրոցների,
մարզական քոլեջների,
մարզաձևերի ազգային
ֆեդերացիաների և այլ
մարզական հասարակական կազմակերպու-

4

5

6

7

8

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

մարտի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարու–
թյան 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.6.3-րդ
ենթակետ

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.6.3-րդ
ենթակետ
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1

2
գույքով ապահովելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
թյունների նյութատեխնիկական բազայի
ամրապնդում, ժամանակակից մարզագույքով և մարզասարքերով ապահովում
Հայաստանի Հանրա61. 6 «Հրաձգություն մարզաձևի
զարգացման հայեցակարգին պետության բոլոր
մարզերում հրաձգուհավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության թյուն մարզաձևի
զարգացում, դիպուկաարձանագրային որոշման
հարների պատրասնախագիծը ՀՀ
տում, սահմանամերձ
կառավարություն
շրջանների ամբողջ
ներկայացնելը
բնակչությանը զենքի
տիրապետման
ուսուցանում
62. 6 Հայաստանի Հանրապետու- hաշմանդամների
տարբեր խմբերի
թյան Նախագահի մրցաանձանց հասարանակի համար «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն կությանն ինտեգրման
գործընթացի խթանում,
մարզիկ» մրցույթի անցհաշմանդամային
կացման ապահովում
սպորտի զարգացում,
առողջ կենսակերպի
գաղափարի արմատավորում, միջազգային
մրցաuպարեզներում,
պարալիմպիկ, սուրդ-
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4

5

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

ՀՀ մարզպետարաններ
Երևանի
քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)

6

7

8

սեպտեմ–
բերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.6.3-րդ
ենթակետ

հունիսի
1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

ՀՀ Նախագահի
2004 թվականի
մայիսի 20-ի
ՆԿ-113-Ն կարգադրության 1-ին
կետի «ե»
ենթակետ, ՀՀ
կառավարության
2014 թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
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1

2

63. 6 «Սփյուռք» ամառային
դպրոցի կազմակերպման
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3
4
5
6
օլիմպիկ ու հատուկ
օլիմպիադաների խաղերում, աշխարհի և
Եվրոպայի առաջնություններում հայ մարզիկների կողմից բարձր
նվաճումների ձեռքբերման նպաստում,
սոցիալական հավասարության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տարբեր խմբերի հասարակությանն ինտեգրման
գործընթացի խթանում
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն
«Սփյուռք» ամառային
դպրոցի գործունեության ապահովում 5
ուղղություններով`
սփյուռքի տարբեր
համայնքներից մինչև
285 անձի մասնակցությամբ,
հայոց լեզվի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) արագացված
ուսուցման դասընթացներ՝ 4 շաբաթ
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

փետրվարի
2-րդ
տասնօրյակ

7

8
2.4.6.3-րդ
ենթակետ

ՀՀ պետական
բյուջե
ՀՀ օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի
20-ի նիստի N 34
արձանագրության
29-րդ կետով
հավանության
արժանացած
արձանագրային
որոշման
հավելվածի 56-րդ
կետի «ե»
ենթակետ
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1

2

64. 6 «Հայաստանի Հանրապետության անկախության
25-ամյակին նվիրված Իմ
Հայաստան»

131.1k.voroshum

3
տևողությամբ,
սփյուռքի հայկական
կրթօջախների հայոց
լեզվի ուսուցիչների և
կրթական գործի
կազմակերպիչների
վերապատրաստում 4
շաբաթ տևողությամբ,
երիտասարդ լրագրողների ամառային
դպրոց՝ 2 շաբաթ
տևողությամբ,
երիտասարդ առաջնորդների և համայնքային գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում 2 շաբաթ
տևողությամբ,
ազգային երգի
խմբավարների և պարի
ուսուցիչների վերապատրաստման
դասընթաց՝ 2 շաբաթ
տևողությամբ
Հայաստան-սփյուռքԱրցախ մշակութային
գործակցության խթանման ու զարգացման
ապահովում,

4

5

6

7

փետրվարի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ պետական
բյուջե

8

«Երևանի
պետական
համալսարան»
հիմնադրամ
(համաձայնությամ)

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
« Հայաստանի
կոմպոզիտորների
և

ՀՀ օրենքով
չարգելված այլ

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի
20-ի նիստի N 34
արձանագրության

46

1

2
համահայկական փառատոնի կազմակերպման և
անցկացման մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
ազգային ինքնության
պահպանման
նպաստում,
զբոսաշրջության
խթանում,
Հայաստանի վերաբերյալ սփյուռքահայերի
իրական կարծիքի
ձևավորմանն
աջակցում,
Հայաստան-սփյուռք
գործակցության
կառուցակարգերի
ստեղծում` համահայկական մասնագիտական ընկերակցությունների միջոցով,
համահայկական միասնական տեղեկատվական դաշտի ստեղծմանը նպաստում,
Հայաստան-սփյուռք,
սփյուռք-սփյուռք
մշակութային կապերի
և համագործակցության
ընդլայնմանը
նպաստում,
նոր գեղարվեստական
համույթների և տաղան-

4

5
երաժշտագետների
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
ազգային
պարարվեստի
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
երգչախմբային
ընկերություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
թատերական
գործիչների
միություն»
հասարակական

6

7
աղբյուրներ

8
29-րդ կետով
հավանության
արժանացած
արձանագրային
որոշման
հավելվածի 56-րդ
կետի «զ»
ենթակետ
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1

65.

2

3
դավոր անհատ կատարողների հայտնաբերում և փառատոնին
մասնակցության
ապահովում

4

5
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
գրողների միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)
«Հայաստանի
ժուռնալիստների
միություն»
հասարակական
կազմակերպություն
համաձայնությամբ)

6

7

«Սփյուռքի երիտասարդների
«Արի տուն» հայրենաճանաչության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը

մինչև 1100 սփյուռքահայ
պատանիների և աղջիկների երկշաբաթյա
այցելություն Հայաստան,
նրանց հյուրընկալում
հայաստանյան

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

մարտի

ՀՀ պետական
բյուջե
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ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

8

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի
20-ի նիստի N 34
արձանագրության
29-րդ կետով
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1

66.

2
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

«Վերարտադրողական
առողջության բարելավման
ռազմավարությանը և 20162020 թվականների գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
ընտանիքներում,
սփյուռքահայ երիտասարդների համար
Հայաստանի պատմաճարտարապետական
վայրեր վեցօրյա ճանաչողական շրջայցերի
կազմակերպում,
13-18 տարեկան սփյուռքահայ և հայաստանցի
մինչև 1300 պատանիների
և երիտասարդների
չորսօրյա հանգստի
կազմակերպում «Արի
տուն» ճամբարում

5

6

օգնության և սպասարկման որակի և մատչելիության բարելավման,
ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման, մասնագիտական

7

8
հավանության
արժանացած
արձանագրային
որոշման
հավելվածի 49-րդ
կետի «դ»
ենթակետ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.2-րդ կետ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
Երևանի
քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
ՀՀ մարզպետարաններ

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
ՀՀ առողջապամայիսի
վերարտադրողական
հության
2-րդ
առողջության ոլորտում
նախարարություն
տասնօրյակ
տրամադրվող բժշկական

հմտությունների բարե-
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49

1

2

3
լավման, մարդկային

4

5

6

7

ՀՀ առողջապա-

-

հունիսի

Լրացուցիչ

8

ռեսուրսների հետագա
զարգացման միջոցով
մանկական և մայրական
մահացության, հղիության
արհեստական ընդհատումների, անպտղության
նվազում և առողջապահական գործոններով
պայմանավորված
ծնելիության աճ
67. 6 «Երեխաների և դեռահասների երեխաներին և դեռաառողջության բարելավման

հասներին տրամադրվող

ռազմավարությանը և 2016-

բժշկական օգնության և

2020 թվականների գործողու-

սպասարկման որակի և

19-ի N 511-Ա

թյունների ծրագրին հավա-

մատչելիության բարելավ-

որոշման

նություն տալու մասին» ՀՀ

ման, ինստիտուցիոնալ

հավելվածի

կառավարության արձանա-

կարողությունների

2.4.2-րդ կետ

գրային որոշման նախագիծը

հզորացման, մասնա-

ՀՀ կառավարություն

գիտական հմտություն-

ներկայացնելը

ների բարելավման,
մարդկային ռեսուրսների
հետագա զարգացման
միջոցով երեխաների և
դեռահասների առողջու-
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հության

2-րդ

նախարարություն

տասնօրյակ

ՀՀ կառավարու-

ֆինանսավորում չի թյան 2014 թվապահանջվում:

կանի մայիսի

50

1

2

3
թյան ցուցանիշների

4

5

6

7

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

-

օգոստոսի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8

բարելավում
68. 7 «Բնակչության բժշկական
օգնության և սպասարկման
մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

բժշկական գաղտնիք
հանդիսացող անձնական
տվյալների մշակմանը
ներկայացվող իրավական կարգավորումների
սահմանման միջոցով
քաղաքացիների
անձնական կյանքը
հարգելու և անձնական
տվյալների գաղտնիության պահպանման
սահմանադրական
իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների
կատարելագործում
արտակարգ իրավիճակի
կամ ռազմական
դրության ժամանակ
բժշկական օգնության և
սպասարկման կազմակերպման հիմնական
առանձնահատկությունների սահմանում
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1
2
69. 7 «Լաբորատոր համակարգի

3
բազմոլորտ միջոցառում-

2016-2020 թվականների

ների իրականացմամբ

զարգացման ծրագրին

պայմանավորված ՀՀ-ում

հավանություն տալու մասին»

միասնական լաբորատոր

4
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

5
-

6
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

-

նոյեմբերի

ՀՀ կառավարության արձանա- համակարգի շարունագրային որոշման նախագիծը

կական զարգացման

ՀՀ կառավարություն

ապահովում

7
8
Լրացուցիչ
ՀՀ կառավարուֆինանսավորում չի թյան 2014 թվապահանջվում:
կանի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.2-րդ կետ

ներկայացնելը
70. 7 «Հայաստանի Հանրապետու-

մատուցվող բժշկական

3-րդ

Լրացուցիչ

ՀՀ կառավարու-

ֆինանսավորում չի թյան 2014 թվա-

թյան կառավարության 2002

օգնության որակի

թվականի դեկտեմբերի 5-ի

ապահովման նպատա-

N 1936-Ն որոշման մեջ

կով բժշկական օգնու-

N 511-Ա որոշման

փոփոխություններ և

թյան և սպասարկման

հավելվածի

լրացումներ կատարելու

տեսակների իրակա-

2.4.2-րդ կետ

մասին»› ՀՀ կառավարության

նացման լիցենզա-

որոշման նախագիծը ՀՀ

վորման պարտադիր

կառավարություն

պայմանների և պահանջ-

ներկայացնելը

ների վերանայում և

տասնօրյակ

պահանջվում:

կանի մայիսի 19-ի

համապատասխանեցում
արդի բժշկության
պահանջներին
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
71. 7 «ՄանկավարժահոգեբանաՀՀ կրթության և
փետրվարի
Լրացուցիչ
մանկավարժահոգեբական աջակցության ծառայունական աջակցության
գիտության
3-րդ
ֆինանսավորում
թյունները սահմանելու մասին» ծառայություններից
նախարարություն
տասնօրյակ
չի պահանջվում:
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«Հանրակրթության մասին»
ՀՀ օրենքի
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1

2
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
72. 7 «Տարածքային ու հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների գործունեության ֆինանսավորման
կարգը սահմանելու մասին»
ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
73. «ՀՀ կառավարության 2002
թվականի հուլիսի 25-ի
N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
74. «Տարածքային և հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների օրինակելի
կանոնադրությունները և
ցանկը սահմանելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
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3
օգտվող երեխաների
կրթության իրավունքի
լիարժեք իրացում
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների բնականոն գործունեության
ապահովում` արդյունավետ ծառայությունների
մատուցմամբ

4

5

6

7

8
17.1-17.3-րդ
hոդվածներ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

-

փետրվարի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքի 17.1-17.3-րդ
hոդվածներ

կրթության բնագավառը
կարգավորող
օրենսդրության
միասնական դաշտ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

-

մարտի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքի 17.1-17.3-րդ
hոդվածներ

մանկավարժահոգեբանական ծառայությունների կազմակերպման
երկրորդ և երրորդ
մակարդակների
գործունեության
կանոնակարգում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

-

մայիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքի 17.1-17.3-րդ
hոդվածներ
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1

75.

76.

77.

2
կառավարություն
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
«Բարձրագույն կրթության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3

4

5

6

7

ԵԲԿՏ-ի տարածքում
գործող որակավորումների շրջանակին համապատասխանեցված
ուսումնառության
վերջնարդյունքներ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

-

մայիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

«ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
մարտի 27-ի
N 442-Ն
որոշման
հավելվածի
450-րդ կետ

ՀՀ բարձրագույն կրթության օրենսդրական
դաշտի բարելավում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

-

նոյեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

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

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն
ՀՀ տարածքային հունիսի 1-ին ՀՀ պետական բյուջե
ՀՀ մշակույթի
«Պատմամշակութային հուշար- hուշարձանների, այդ
տասնօրյակ
կառավարման և
ՀՀ օրենքով
նախարարություն
թվում` հնագիտական,
ձանների պահպանության,
արտակարգ
չարգելված այլ
օգտագործման և հանրահռչակ- պահպանությանն ու
իրավիճակների
աղբյուրներ
օգտագործմանը վերաման 2016-2020 թվականների
նախարարություն
բերող օրենսդրական
ռազմավարական ծրագրին
դաշտի արդիականահավանություն տալու մասին»
ՀՀ էկոնոմիկայի
ցում, հաշվառման համաՀՀ կառավարության որոշման
նախարարություն
կարգի կատարելագորնախագիծը ՀՀ կառավարուծում, պետական
թյուն ներկայացնելը

131.1k.voroshum

8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշմամբ
հաստատված
հավելվածի
2.4.5-րդ կետ

54

1

78.

2

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010
թվականի մարտի 11-ի N 310-Ա
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

131.1k.voroshum

3
ցուցակների համալրում,
կադաստրի կազմման և
վարման համակարգի
ներդրում, հուշարձանների վերականգնում,
օգտագործում և հանրահռչակում՝ զբոսաշրջային
գրավիչ միջավայրի
ստեղծման նպատակով

4

Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական
մշակութային արժեքների
գույքագրում, ուսումնասիրում, դասակարգում,
պահպանություն, հանրահռչակում, փաստաթղթավորման և համալրման
գործընթացի
կարգավորում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

5

6

7

հուլիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի
կադաստրի
պետական
կոմիտե
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

Ոչ նյութական
մշակութային
ժառանգության
մասին ՀՀ
օրենքի 7-րդ
հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ կետ,
8-րդ հոդվածի
1-ին մասի 4-րդ
կետ,
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն
որոշման
N 1 հավելվածի
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1

79.

80.

2

«Բնակչության որոշ խավերի
համար մշակութային կազմակերպությունների վճարովի
ծառայություններից օգտվելու
արտոնությունների կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

3

մշակութային կազմակերպությունների
վճարովի ծառայություններից օգտվելու արտոնությունների սահմանմամբ կապահովվի
նախադպրոցական
տարիքի երեխաների,
դպրոցականների,
ուսանողների, կենսաթոշակառուների,
հաշմանդամների,
ժամկետային զինծառայողների
մշակութային տարբեր
միջոցառումներին
ներգրավվածությունը

4

5

6

7

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
փետրվարի
Ֆինանսավորում
Հայեցակարգով կնախա- ՀՀ աշխատանքի և
«Կյանքի դժվարին իրավիճասոցիալական
3-րդ
չի պահանջվում:
նշվեն Հայաստանի
կում հայտնված երեխաներին
հարցերի
տասնօրյակ
խնամատարության հանձնելու Հանրապետությունում
նախարարություն
ընթացակարգի բարեփոխման կյանքի դժվարին
հայեցակարգին հավանություն իրավիճակում հայտնված
երեխաներին խնամատալու մասին» ՀՀ կառավատարության հանձնելու
րության արձանագրային
հնարավոր տարբերակորոշման նախագիծը ՀՀ
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8
10-րդ, 11-րդ
կետեր
«Մշակութային
օրենսդրության
հիմունքների
մասին» ՀՀ
օրենքի 21-րդ
հոդվածի
3-րդ կետ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

56

1

2
կառավարություն
ներկայացնելը

81.

«Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 20162018 թվականների ազգային
ծրագրին և ծրագրի
իրականացումն ապահովող
միջոցառումների ցանկին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

82.

«Օտարերկրացի աշխատողի
համար գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու ու մերժելու կարգը
հաստատելու և աշխատանքի
թույլտվություն տրամադրելու
համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
սահմանելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
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3
ները` ապահովելով
նրանց ընտանիքում
ապրելու իրավունքը:
ժողովրդագրական
բացասական զարգացումների հետևանքների մեղմման,
իրավիճակի կայունացման ու բարելավման
համար անհրաժեշտ
նախադրյալների
ստեղծմանը միտված
ծրագրի առկայություն

Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների աշխատանքի կանոնակարգում
և այս ոլորտի
օրենսդրության
կիրառման ապահովում

4

5

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

6

7

8

փետրվարի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.6.1-ին կետ

մարտի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ
օրենքի 22-րդ
հոդվածի 3-րդ
մաս և 24-րդ
հոդվածի 1-ին

57

1

2

83. «Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքների
պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

84.

«Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված
երեխաների խնամքի

131.1k.voroshum

3

4

հաշմանդամություն
ունեցող անձանց` այլ
անձանց հետ համահավասար հիմունքներով ՀՀ
Սահմանադրությամբ
երաշխավորված, ինչպես
նաև միջազգային
պայմանագրերի
պահանջներին
համապատասխան քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների և
ազատությունների
իրականացման համար
բարենպաստ պայմանների, հասարակության
կյանքում նրանց
հավասար մասնակցության և արդյունավետ
սոցիալական ներառման
ապահովում

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

Կսահմանվեն կյանքի
դժվարին իրավիճակում
հայտնված երեխաներին համայնքահեն

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

5

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

6

7

մարտի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ապրիլի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
մաս
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

ՀՀ կառավարության
2014թվականի
մայիսի 19-ի
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1

85.

2
այլընտրանքային ծառայությունների զարգացման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
բազմաբնույթ սոցիալական ծառայությունների
տրամադրման ձևերն ու
մեխանիզմները:

4

«Պետության կողմից երաշխավորված` պետական
մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող կազմակերպությունների կողմից անվճար
տրամադրվող սոցիալական
ծառայությունների և սոցիալական աջակցության վճարովի (համավճարով) ծառայությունների մատուցման
դեպքերը և ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր,
ժամանակակից մոտեցումների վրա հիմնված
սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգի
ներդրում, որի հիմքում
ՀՀ տարեց քաղաքացիների և երեխաների
ու նրանց ընտանիքների
իրական կարիքների
լիարժեք ու բազմակողմանի գնահատման և
պետության կողմից
երաշխավորված նվազագույն ծառայությունների փաթեթի երաշխավորման հետ
միասին կներդրվի նաև

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն
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5
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

6

7

8
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

մայիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

59

1

86.

2

«Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց սոցիալական ներառման 2016-2021 թվականների
համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
տարեցների և երեխաների համար անհրաժեշտ և ցանկալի
սոցիալական լրացուցիչ
(վճարովի կամ համավճարով) ծառայությունների տրամադրման
հնարավորություն
տարբեր ոլորտներում
հաշմանդամություն
ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն
ուղղված միջոցառումների, դրանց նպատակների, ուղղությունների
ամրագրում և
իրականացում

4

5

6

7

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի
և կապի
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
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8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի
N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

60

1

2

3

4

5
նախարարություն

6

7

8

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.4.1-ին կետ

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N511-Ա
որոշման
հավելվածի

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
87.

«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

88.

«Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 20172021 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և երեխայի
իրավունքների պաշտպանու-
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նպաստների նշանակման
և վճարման գործընթացի
կատարելագործում,
մասնավորապես,
ընտանիքների անապահովության գնահատման
կարգի` անապահովության աստիճանի
գնահատման համար
օգտագործվող բնութագրիչների, այդ թվում՝
ընտանիքի անդամների,
սոցիալական խմբերի
թվային արժեքների կամ
որոշ դրույթների սահմանում, հստակեցում,
հասցեականության
բարձրացում
երեխայի իրավունքների պաշտպանության
բարեփոխումների
քաղաքականության
շարունակականության
ապահովում

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ առողջապահության

61

1

2
թյան 2017-2021 թվականների
ռազմավարական ծրագրի
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը
հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3

4

5
նախարարություն

6

7

8
2.4.1-ին կետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

.

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
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ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն
ՀՀ արդարահունիսի
Ֆինանսավորում
ՀՀ քաղաքացիական
դատության
3-րդ
չի պահանջվում։
օրենսգրքում փոփոխունախարարություն
տասնօրյակ
թյուններ և լրացումներ
կատարելու միջոցով
մասնավոր իրավահարաբերությունների ժամանա-

ՀՀ Նախագահի
2012 թվականի
հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա
կարգադրության
N 2 հավելվածի

62

1

2
ներկայացնելը

.

«Պրոբացիայի մասին» և
«Պրոբացիայի պետական
ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքների նախագծերը և
դրանցից բխող իրավական
ակտերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ նոր
օրենսգրքի նախագիծը և
դրանից բխող օրենքներում
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքների նախագծերի
փաթեթը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
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3
կակից մոտեցումներին
համապատասխանեցում
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կազմում գործող պրոբացիայի ծառայության
ստեղծում և նրա
գործունեությունից բխող
իրավական ակտերի
ընդունում, ինչը
հնարավորություն կտա
ապահովել ազատազրկման հետ չկապված
պատժատեսակների
կատարումը, պատիժը
պայմանականորեն
չկիրառելիս և պատժից
պայմանական վաղաժամկետ ազատվելիս՝
վերահսկողությունը
Oրենսգիրքը պետք է
միասնական և համապարփակ ձևով կանոնակարգի և նախատեսի
բոլոր վարչական իրավախախտումները, պետք է
վերանայվեն սահմանված պատասխանատվության միջոցները՝

4

5

6

7

8
4.1-ին կետ

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ Նախագահի
2012 թվականի
հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա կարգադրության N 2
հավելվածի
2.3-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
մայիսի 19-ի
N 511-Ա որոշման
հավելվածի
2.3-րդ գլուխ

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ Նախագահի
2012 թվականի
հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա
կարգադրության
N 2 հավելվածի
3.6-րդ կետ

63

1

2

ՀՀ նոր քրեակատարողական
օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը
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3
ելնելով արարքի և դրա
համար նախատեսված
պատասխանատվության
համաչափության
սկզբունքից: Օրենքի
նախագծով որոշ
արարքների ապաքրեականացման արդյունքում
դրանք պետք է նախատեսել վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ նոր
օրենսգրքում՝ որպես
զանցանք: Դրա հետ
միաժամանակ օրենքի
նախագծով որոշ արարքների համար ներկայումս
նախատեսված վարչական պատասխանատվությունն ընդհանրապես պետք է հանվի:

4

ՀՀ նոր քրեակատարողական օրենսգրքի
ընդունմամբ ժամանակի
պահանջներին համապատասխանեցնել
քրեակատարողական
հարաբերությունների

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

5

6

7

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8

64

1

2

3
իրավակարգավորման
կառուցակարգը
ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի
ՀՀ նոր քրեական օրենսնախագիծը ՀՀ
գրքի ընդունմամբ
կառավարություն
քրեաիրավական
ներկայացնելը
հարաբերությունների
իրավակարգավորման
կառուցակարգի
համապատասխանեցում
ժամանակի
պահանջներին
«Տեղեկատվության ազատուտեղեկատվության ազաթյան ոլորտի արդիականացտության իրավունքի
ման հայեցակարգին
պաշտպանության
հավանություն տալու մասին»
ապահովում և տեղեկաՀՀ կառավարության արձանա- տվության ազատության
գրային որոշման նախագիծը
օրենսդրության
ՀՀ կառավարություն
բարեփոխում
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում
բժշկական ծառայությունների
արդիականացման մասին
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ
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քրեակատարողական
հիմնարկների բժշկական
ծառայությունների
արդիականացման
հայեցակարգային
մոտեցումների մշակում,
համակարգում առկա
օրենսդրական և այլ
խնդիրների վերհանում և

4

5

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

«Ինֆորմացիայի
ազատության
կենտրոն» ՀԿ
(համաձայնությամբ)

6

7

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

8

65

1

.

2
կառավարություն
ներկայացնելը

3
անհրաժեշտ բարեփոխումների առաջադրում

«Հավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

Օրենքով նախատեսվում
է ապահովել խտրականության և նրա բոլոր
դրսևորումների կանխարգելման, ինչպես նաև
դրանց դեմ պայքարի
միասնական իրավական
կարգավորումը:

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծի ընդունումը
կնպաստի քաղաքացիական արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը,
այդ թվում՝ քաղաքացիական դատավարությունում մրցակցության և
գործը ողջամիտ ժամկետում քննելու սկզբունքների կենսագործմանը:
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4

5

6

7

8

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի
փետրվարի 27-ի
N 303-Ն որոշման
հավելվածի 8-րդ
կետ

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

hուլիսի
Ֆինանսավորում
3-րդ
չի պահանջվում:
տասնօրյակ

ՀՀ Նախագահի
2012 թվականի
հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա
կարգադրության
N 1 հավելվածի
6.2-րդ, 6.3-րդ,
6.4-րդ և 6.5-րդ
կետեր և 7-րդ
գլուխ
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1
.

2
«Բազմաբնակարան շենքի
կառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
բազմաբնակարան
շենքերի սեփականության և կառավարման
ոլորտը կարգավորող
օրենսդրության համապատասխանեցում
մասնավոր իրավահարաբերությունների
ժամանակակից
մոտեցումներին

4
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան
ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
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5

6
մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ Նախագահի
2012 թվականի
հունիսի 30-ի
ՆԿ-96-Ա
կարգադրության
N 1 հավելվածի
6-րդ գլուխ
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1
.

0.

2
«Սնանկության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3

4

«Սնանկության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
միջոցով մասնավոր իրավահարաբերությունների
ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխանեցում

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

5

6
մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ
ապրիլի
«Հայաստանի Հանրապետու- զինված ուժերում ներքին
պաշտպանության
3-րդ
թյան զինված ուժերի ներքին ծառայության կազմանախարարություն
տասնօրյակ
ծառայության կանոնագիրքը կերպման կատարելագործում` ՀՀ ԶՈՒ-ի
հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխումներին
համապատասխան
օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

131.1k.voroshum

7

8

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում։

2012 թվականի
հունվարի 19-ի
Համաշխարհային
բանկի «Զարգացման քաղաքականության գործառնություն» 3-րդ
բյուջետային
աջակցության
ծրագրի 4.2-րդ
կետ

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.1.1-ին կետ
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1
.

2.

3.

2
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

3
զինված ուժերում կայազորային ու պահակային
ծառայությունների կազմակերպման կատարելագործում` ՀՀ
ԶՈՒ-ի բարեփոխումներին համապատասխան

4
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարություն

5

6
մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի
19-ի N 511-Ա
որոշման
հավելվածի
2.1.1-ին կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն
«Ոստիկանությունում ծառայու- ոստիկանական մասնաՀՀ կառավամարտի
Ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության մասին» Հայաստանի
գիտական կրթության
րությանն առընթեր
3-րդ
չի պահանջվում: թյան 2014 թվաՀանրապետության օրենքում
հասանելիության ապաՀՀ
տասնօրյակ
կանի մայիսի 19-ի
փոփոխություններ և լրացումներ հովում, ուսանողների
ոստիկանություն
N 511-Ա որոշման
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
սոցիալական աջակցուհավելվածի
նախագիծը ՀՀ կառավարության մեխանիզմների
2.4.3.2-րդ
ներդրում
թյուն ներկայացնելը
ենթակետ
«Ոստիկանության մասին»
հանցագործությունների
ՀՀ կառավաապրիլի
Ֆինանսավորում
ՀՀ կառավարուՀայաստանի Հանրապետուարդյունավետ բացահայտ- րությանն առընթեր
3-րդ
չի պահանջվում:
թյան 2015 թվաթյան օրենքում փոփոխուման նպատակով ՀՀ
ՀՀ
տասնօրյակ
կանի հուլիսի 30-ի
թյուններ և լրացումներ
կառավարությանն
ոստիկանություն
N 871-Ն որոշման
կատարելու մասին» ՀՀ
առընթեր ՀՀ ոստիկանուN 2 հավելված,
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- թյունում ԴՆԹ-ի նմուշների
10-րդ կետ
շտեմարանի ստեղծում
վարություն ներկայացնելը
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1
4.

5.

2
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
հանցագործությունների
օպերատիվ-հետախուզական բացահայտման
արդյունավետության
բարձրացում

4
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ
ոստիկանություն

5

6
հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի
N 871-Ն որոշման
N 2 հավելված,
10-րդ կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
«Խաղաղ նպահունիսի
ՀՀ
«Հայաստանի Հանրապետու- միջուկային և ռադիոտակներով
3-րդ
կառավարությանն
թյան կառավարության 2001
ակտիվ նյութերի փոխաատոմային էներտասնօրյակ
առընթեր
թվականի դեկտեմբերի 24-ի
դրման կանոններն
գիայի անվտանգ
միջուկային
ԱԷՄԳ-ի անվտանգուN 1263 որոշման մեջ փոփոօգտագործման
անվտանգության
թյան ստանդարտների
խություններ կատարելու
մասին» ՀՀ
կարգավորման
մասին» ՀՀ կառավարության պահանջներին համապետական կոմիտե
պատասխանեցում՝
որոշման նախագիծը ՀՀ
օրենքի 2-րդ
անձնակազմի ու բնակչուկառավարություն
հոդվածի «բ» կետ՝
թյան պաշտպանության
ներկայացնելը
ԱԷՄԳ-ի
նպատակով
«Ռադիոակտիվ
նյութերի
փոխադրման
ճառագայթային
պաշտպանության
ծրագրեր» ST-1
անվտանգության
ստանդարտ

131.1k.voroshum
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1
6.

2
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի նոյեմբերի 8-ի
N 1411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն
ներկայացնելը

131.1k.voroshum

3
4
ՀՀ
ԱԷՄԳ ժամանակակից
կառավարությանն
պահանջներին (SSR 2/1
առընթեր
պահանջներին) համապամիջուկային
տասխանեցում՝ սահմանելով պահանջներ նախա- անվտանգության
կարգավորման
գծի ընդլայնված պայմանպետական կոմիտե
ների նկատմամբ՝ լայն
սպեկտորի վթարների
կառավարման
նպատակով

5

6
սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7

8
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի
անվտանգ օգտագործման մասին»
ՀՀ օրենքի 2-րդ
հոդվածի «բ» կետ
ԱԷՄԳ-ի
«Ատոմային
էլեկտրակայանների
անվտանգությունը,
շահագործման
հանձնումը և
շահագործումը»
SSR/2-1
անվտանգության
ստանդարտ

71

1
7.

2
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի օգոստոսի 18-ի
N 1489-Ն և 2009 թվականի
հունիսի 4-ի N 631-Ն որոշումներում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

3
ռադիոակտիվ թափոնների բնութագրման
պահանջների սահմանում՝
դրանց կառավարման և
հետագա թաղման
արդյունավետության
ապահովման նպատակով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

131.1k.voroshum

4

5

6
նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

8
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի
անվտանգ
օգտագործման
մասին» ՀՀ
օրենքի 2-րդ
հոդվածի «բ»
կետ՝
ԱԷՄԳ-ի
«Ռադիոակտիվ
թափոնների
կառավարումը
նախքան
թաղումը»
անվտանգության
ընդհանուր
պահանջներ,
5-րդ մաս

