Ձև N 4
ՀՀ վարչապետի 24.09.2009թ.
N803-Ն որոշման հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ

1

Պատասխանատու
մարմինը

2
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Ծրագրի
կետը

3
56.

Միջոցառումների անվանումները

4
«Լանդշաֆտի եվրոպական
կոնվենցիայից բխող` Հայաստանի
Հանրապետության
պարտավորությունների
կատարման միջոցառումների
ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

Միջոցառումների կատարման արդյունքները

5
2011 թվականի մարտի 24-ին ընդունվել է «Լանդշաֆտի եվրոպական
կոնվենցիայից
բխող
Հայաստանի
Հանրապետության
պարտավորությունների
կատարման
միջոցառումների
ցանկը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 308-Ն որոշումը
/ավարտված է/:
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N45
արձանագրային որոշման 16-րդ կետով հավանության է արժանացել
«Հայաստանի
Հանրապետության
լանդշաֆտի
ազգային
քաղաքականության
իրագործման
հիմնադրույթները»
/ՀՀ
կառավարության N2011 թվականի մարտի 24-ի N 308-Ն որոշման
հավելվածի 1-ին կետ/:
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 308-Ն որոշման
հավելվածի 2-րդ կետի կատարման շրջանակներում առաջարկվել է
լրացումներ կատարել քաղաքացիական ծառայության վերապատրաստման
դասընթացներում` լանդշաֆտային հիմնախնդիրների ներառման նպատակով
/հաստատված ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2011 թվականի
դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 657-Ա որոշման
1

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

57.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2009 թվականի
հունիսի 26-ի N 792-Ն որոշման մեջ
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

58.

«Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

59.

կառավարության 2003 թվականի
մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության
համայնքներում (բնակավայրերում)
հանգստի, զբոսաշրջության և
առողջարանային կենտրոնների
կազմակերպման նպատակով
առանձնացված տարածքներում
քաղաքաշինական գործընթացների
իրականացման կանոնակարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 952-Ա որոշմամբ: Առաջարկվել
է նաև համապատասխան քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների
անձնագրերում լրացնել Կոնվենցիայի իմացության վերաբերյալ պահանջը:
«Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտի մրցանակ սահմանելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 2011 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի N01/11.1/6409-11 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ
կառավարության քննարկմանը /ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մարտի 24-ի N 308-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետ/:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Լանդշաֆտի
Եվրոպական
կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ 2011 թվականի զեկույցը
տեղադրվել
է
նախարարության
պաշտոնական
կայքում
/ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 308-Ն որոշման
հավելվածի 8-րդ կետ /:
Նախարարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 01/15.2/1254-11
գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի
26-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը /հաստատվել է ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի N 678-Ն որոշմամբ /:
Ավարտված է:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության
օբյեկտների կառուցապատման ընթացակարգերը կանոնակարգելու և մի
շարք իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» N 257-Ն որոշման 9-րդ կետով կատարվել են
համապատասխան
փոփոխություններ
և
լրացումներ
ՀՀ
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման մեջ:
Ավարտված է:
«Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային կենտրոններում
քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 13-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը նախարարության
2011 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 01/15.1/6610-11 գրությամբ
ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:

2

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

60.

«Քաղաքաշինության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի նախագծին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

«Քաղաքաշինության
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը և դրա ընդունմամբ պայմանավորված` «Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն
կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն
կատարելու
մասին»
ՀՀ
օրենքների
նախագծերի
փաթեթը
նախարարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 01/25.1/6352-11
գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հ/Հ
1

Պատասխանատու
մարմինը
2

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Ծրագրի
կետը
3
34.

Գերակա խնդիրները
4

Բնակարանային ապահովում՝
աղետի գոտու բնակավայրերում
իրականացվող բնակարանային
շինարարության ծրագրի
շրջանակներում կառուցված
բնակարանների (բնակելի տների)
հատկացման միջոցով

Գերակա խնդիրների կատարմանն ուղղված քայլերը

5
Աղետի գոտու բնակավայրերում շարունակվել է երկրաշարժի
հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային
խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունների
կատարմանն ուղղված` դեռևս 2009 թվականին սկիզբ առած
բնակարանային շինարարության ծրագիրը: Մասնավորապես. ՀՀ 2011
թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին
ընթացք են ստացել 2431 բնակարանների (բնակելի տների)
շինարարական աշխատանքները, որոնցից`
- ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2» և «Անի»
թաղամասերում 38 բազմաբնակարան շենքերի 1756 բնակարաններ: Ընդ
որում, 38 բազմաբնակարան շենքերի շինարարական աշխատանքները
հիմնականում ավարտված են, սակայն, հաշվի առնելով, որ
անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել նաև ներթաղամասային
3

ջրամատակարարման, ջրահեռացման և գազաֆիկացման ցանցերի
կառուցման, ինչպես նաև կառուցապատվող տարածքի բարեկարգման
հետ կապված աշխատանքներ` նշված շենքերը նախատեսվում է
շահագործման հանձնել 2012 թվականի մայիս ամսին:
- ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում` 3 բազմաբնակարան
շենքերի 104 բնակարաններ.
- ՀՀ Լոռու մարզի 24 գյուղական համայնքներում` 571 բնակելի
տների, որոնցից 168 բնակելի տների շինարարական աշխատանքներն
արդեն իսկ ավարտված են:
Հաշվի առնելով, որ բնակարանային շինարարության ծրագրի
շահառու հանդիսացող Գյումրի քաղաքում հաշվառված 389 ընտանիքներ
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1329-Ն
որոշմամբ սահմանված վերջնաժամկետում` 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ի
դրությամբ, չեն ներկայացել և չեն ներկայացրել անհրաժեշտ
փաստաթղթերը, ծրագրի շրջանակներում կառուցվող բնակարանների
(բնակելի տների) բաշխումն ապահովելու նպատակով 2011 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ուսումնասիրվել են սահմանված կարգով
հաշվառված 3434 ընտանիքների փաստաթղթային փաթեթները,
որոնցից`
Ուսումնասիրությունների արդյունքներով 2011 թվականի դեկտեմբերի
30-ի դրությամբ`
 ենթակա են համալրման անհրաժեշտ փաստաթղթերով 1414
փաթեթներ,
այդ թվում`
- 1146-ը` Գյումրի քաղաքի, որոնցից 500 փաթեթներ` Երևան
քաղաքի մասով ընտանիքների անդամների անվամբ անշարժ գույքի
նկատմամբ գրանցված սեփականության իրավունքի գրանցման մասին
կադաստրի կողմից տրամադրված ճշտված տեղեկատվությամբ.
- 9-ը` ք.Սպիտակ.
- 45-ը` գ.Ախուրյան.
- 214-ը` ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրեր:
 2020-ը համալրված են անհրաժեշտ փաստաթղթերով և դրանց`
աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան
մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով
պետական
աջակցությամբ
իրականացվող
բնակարանային
շինարարության ծրագրերի շրջանակներում կառուցված բնակելի տների
(բնակարանների) հատկացման հարցերով հանձնաժողովի տարվա
ընթացքում
կայացած
25
արտագնա
նիստերում
քննարկման
արդյունքներով`
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- 94 ընտանիքների (կամ համալրված փաթեթ ունեցող ընտանիքների
4.6%) բնակապահովման հարցը հետաձգվել է ավելի ուշ ժամկետների`
հանրապետությունից ամբողջ կազմով բացակայելու պատճառով,
այդ թվում`
ք.Գյումրի - 67,
ք.Սպիտակ – 8,
ք.Ստեփանավան – 2,
գ.Ախուրյան – 8,
ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրեր –9:
- 331 ընտանիքներ (կամ համալրված փաթեթ ունեցող ընտանիքների
16.4%) չեն ճանաչվել ծրագրի շահառու` հիմնականում նախորդ
տարիներին
բնակարանային
պայմանները
բարելավելու
կամ
երկրաշարժի հետևանքով վնասված բնակելի տունը քանդված (քանդման
ենթակա) չլինելու կամ երկրաշարժի պահին տուն ունենալու փաստը
չհիմնավորելու հիմքերով կամ մահվան կապակցությամբ,
այդ թվում`
ք.Գյումրի– 138
գ.Ախուրյան- 25
ք.Սպիտակ – 36
ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրեր – 132
- 1595 ընտանիքներ (կամ համալրված փաթեթ ունեցող
ընտանիքների 79.0%) ճանաչվել են ծրագրի շահառու,
այդ թվում`
ք. Գյումրի – 1218, որոնցից 4-սենյականոց բնակարան ստանալու
հավակնող ճանաչված 109 ընտանիքներ մասնակցել են Մուշ թաղամասի
8 բազմաբնակարան շենքերի 4-սենյականոց 124 բնակարանների
բաշխման նպատակով 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին անցկացված
վիճակահանությանը.
ք.Սպիտակ–78, որոնցից 60-ը` 1-սենյականոց բնակարան
ստանալու հավակնող
ք.Ստեփանավան – 3
գ.Ախուրյան – 104
ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրեր – 192
Դրա հետ մեկտեղ շարունակվել է`
- Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2» թաղամասում 2010 թվականին
կառուցված բազմաբնակարան շենքերից բնակարան ստացած անձանց
կողմից ժամանակավոր կացարանների ազատման և դրանց
ապամոնտաժման գործընթացը ու 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
դրությամբ 575-ը քանդվել են.
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- Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2»
թաղամասում 2010 թվականին
իրականացված
բնակարանային
շինարարության
ծրագրի
շրջանակներում կառուցված բազմաբնակարան շենքերից բնակարաններ
ստացած
ընտանիքների
հետ
հատկացված
բնակարանների
նվիրատվության
(անհատույց
մասնավորեցման)
պայմանագրերի
կնքման գործընթացը և 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ
կնքվել են 624 պայմանագրեր:
Միաժամանակ, աղետի գոտու բնակավայրերում բնակարանային
շինարարության ծրագրի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու,
ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում ծագած խնդիրների
կարգավորման նպատակով մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից
ընդունվել են`
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի
Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու,
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
բյուջեից
գումար
հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի
պետական բյուջեով նախատեսված «Բնակարանային շինարարություն»
ծախսային ծրագրի իրականացումն ապահովելու մասին» N 351-Ն
որոշումը:
Որոշման համաձայն ծրագրի կազմակերպչական աշխատանքների
ֆինանսավորման
համար
հատկացված
միջոցների
հաշվին
կարգավորվել են Գյումրի, Սպիտակ քաղաքներում, Ախուրյան
շրջկենտրոնում, ինչպես նաև ՀՀ Լոռու մարզի գյուղական
բնակավայրերում
բնակարանային
շինարարության
ծրագրերի
շրջանակներում կառուցվող բնակարանները (բնակելի տները) ստանալու
հավակնող անձանց փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրության
և արդյունքում բնակարանների (բնակելի տների) հատկացման ու
բաշխման գործընթացների հետ կապված հարցերը.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի
Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին»
N 287-Ն որոշումը, որն ուղղված է 2011 թվականին պետական
աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային շինարարության ծրագրի
շրջանակներում ծրագրի շահառուների ցուցակները ճշտելու նպատակով
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երկրաշարժի հետևանքով վնասված բնակելի տների տեխնիկական
վիճակի հետազննությունների իրականացման հետ կապված հարցերի
կարգավորմանը:
Որոշմամբ
հատկացված
16,0
մլն.
դրամ
հատկացումների հաշվին իրականացվել է մոտ 360 բնակելի տների
(որոնցից 15 բազմաբնակարան շենք) լրացուցիչ հետազննություն, որի
արդյունքներով 100 բնակելի տուն գնահատվել է 2-րդ և 3-րդ աստիճանի
վնասվածության, արդյունքում այդ ընտանիքները չեն ճանաչվել ծրագրի
շահառու.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 8-ի
N 1279-Ն որոշման մեջ լրացում, Հայաստանի Հանրապետության 2011
թվականի
պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Հայաuտանի
Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու ու
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը
գումար հատկացնելու մասին» N 459-Ն որոշումը, որով կարգավորել է
բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում բնակարան
(բնակելի տուն) ստացող ընտանիքների հետ նվիրատվության
(անհատույց
մասնավորեցման)
պայմանագրերի
նոտարական
վավերացման և գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման
համար
օրենքով
նախատեսված
վճարումների
իրականացման հետ կապված հարցերը.

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 4-ի
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N 1402-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»
N 408-Ն որոշումը, որով կարգավորել են Գյումրի քաղաքում
իրականացվող
բնակարանային
շինարարության
ծրագրի
շրջանակներում բնակարան ստացած բազմանդամ ընտանիքների
կողմից զբաղեցրած տնակների` բնակությունից ազատման և քանդման
հետ կապված հարցերը.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 28-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի
N 1337-Ն և 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1402-Ն որոշումներում
լրացումներ կատարելու մասին» N 1073-Ն որոշումը: Որոշմամբ
կարգավորվել են ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած
բացասական դեպքերի կանխարգելման հետ կապված խնդիրները,
մասնավորապես. կողմնակի միջամտության արդյունքում բնակելի
տների տեխնիկական վւճակի վատթարացում, բնակելի տուն ստացող
ընտանիքների կողմից կառուցապատողին անհրաժեշտ փաստաթղթեր
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չներկայացնելու
պարագայում
բնակելի
տների
շինարարական
աշխատանքների իրականացմանը խոչընդոտում.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի «Աղետի
գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած
ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով
պետական
աջակցությամբ
իրականացվող
բնակարանային
շինարարության ծրագրերի շրջանակներում բնակարան ստանալուն
հավակնող ընտանիքների կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերի
ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելու մասին» N 1329-Ն որոշումը:
Որոշման համաձայն ծրագրի շրջանակներում կառուցվող շենքերի
նախագծերով նախատեսված բնակարանների բաշխման գործընթացի
արդյունավետ իրականացման նպատակով ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի
քաղաքում և Ախուրյանի գյուղական համայնքում իրականացվող
բնակարանային շինարարության ծրագրերի շրջանակներում բնակարան
ստանալուն հավակնող ընտանիքների կողմից նրանց ընտանիքի
անդամներին վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերով համալրված
փաթեթների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2011 թվականի
նոյեմբերի 1-ը:
Բացի այդ, 2011 թվականին մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից
ընդունվել են 4 որոշումներ, որոնցով կարգավորվել են այլ սոցիալական
խմբերում ընդգրկված ընտանիքների բնակարանային խնդիրները` 2010
թվականին կառուցված բնակարաններից (բնակելի տներից) չբաշխված
բնակարանների (բնակելի տների) հատկացմամբ: Մասնավորապես.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի «Հայաստանի
Հանրապետության
պաշտպանության
նախարարությանն
իրավասություն վերապահելու մասին» N 235-Ն որոշումը: Որոշման
համաձայն` ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերում՝ սահմանված կարգով
հաշվառված
զոհված
(մահացած)
զինծառայողների
(ազատամարտիկների) անօթևան ընտանիքների բնակարանային
խնդիրների լուծման նպատակով` «Բնակարանային շինարարություն»
ծախսային ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2»
թաղամասում կառուցված բազմաբնակարան շենքերից ձեռք բերված
բնակարաններից 8 բնակարանների բաշխման և հատկացման
իրավասությունները
վերապահվել
է
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարությանը.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի «Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքի
և
սոցիալական
հարցերի
նախարարությանն իրավասություն վերապահելու մասին» N 341-Ն
որոշումը: Որոշման համաձայն` առանց ծնողական խնամքի մնացած
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երեխաների թվին պատկանող հաշվառված անձանց բնակարանային
խնդիրների լուծման նպատակով «Բնակարանային շինարարություն»
ծախսային ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2»
թաղամասում կառուցված բազմաբնակարան շենքերից ձեռք բերված
բնակարաններից մեկսենյականոց 6 բնակարանների բաշխման և
հատկացման գործընթացի իրավասությունը վերապահվել է ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի «Հայաստանի
Հանրապետության Լոռու մարզում կառուցված բնակարանների
(բնակելի տների) հատկացման և Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարությանն իրավասություն վերապահելու
մասին» N 944 որոշումը, որի համաձայն ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ և
Ստեփանավան քաղաքներում թվով 9 3-սենյականոց բնակելի տներից
(բնակարաններից)`
- 7 բնակելի տուն (բնակարան)` հաշմանդամ դարձած
զինծառայողների (ազատամարտիկների) անօթևան ընտանիքների
բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով, բնակելի տների
(բնակարանների)
հատկացման
և
բաշխման
իրավասությունը
վերապահել է ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը.
- 2 բնակելի տուն` հատկացվել է Սպիտակ քաղաքում մինչև
երկրաշարժի հետևանքով ծնողներին կորցրած, սակայն սահմանված
կարգով չհաշվառված անձանց.
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1592-Ա
որոշմամբ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում կառուցված
բնակարաններից 1 բնակարան հատկացվել է քաղաքի բնակիչ, շարքային
պայմանագրային
զինծառայող,
2010
թվականին
պարտադիր
ժամկետային
ծառայության
ընթացքում
ԼՂՀ
հյուսիսարևելյան
սահմանում մարտական հերթապահության ժամանակ ցուցաբերած
արիության և նախաձեռնողականության համար ՀՀ Նախագահի
կողմից` «Արիության»
մեդալով և ԼՂՀ Նախագահի կողմից
«Մարտական ծառայության» մեդալով պարգևատրված Արտակ
Ղաբուզյանի ընտանիքին:
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

35.

Քաղաքաշինության
գործունեության հատուկ
կարգավորման բնագավառի
օրենսդրության կատարելագործում և ՀՀ բնակավայրերում
քաղաքաշինական

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի
26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը նախարարության 09.11.2011թ.
N 01/15.2/5220-11 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:
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ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

36.

գործունեության հատուկ
կարգավորում
ՀՀ տարածական պլանավորման
համակարգի բարեփոխում,
քաղաքաշինության ոլորտում
համայնքների ինստիտուցիոնալ
կարողությունների զարգացում

-2011 թվականի հունիսի 23-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվել է
«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի
Հանրապետության
հողային
օրենսգրքում
փոփոխություններ
և
լրացումներ կատարելու մասին» «Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական
տուրքի
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-226, ՀՕ-227, ՀՕ-228, ՀՕ-229,
ՀՕ-230, ՀՕ-231 օրենքները:
- ՀՀ կառավարության կողմից 2011 թվականի մարտի 3-ին ընդունվել է
«Սևանա լճի կենտրոնական գոտում կառուցապատման համար նախատեսված
տարածքների գոտևորման նախագիծը հաստատելու մասին» N 177-Ն
որոշումը:
- «ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Սևան»
ազգային պարկի և դրան հարող տարածքներում հողամասերի
վարձակալության, կառուցապատման իրավունքի տրամադրման և
քաղաքաշինական գործունեության իրականացման մասին» N1563-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության քննարկման է ներկայացվել 2011 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի N01/11.1/6557-11 գրությամբ:
ՀՀ
կառավարության
«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1471-Ն որոշման մեջ
փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագիծը հաստատվել է
կառավարության 31.03.2011թ. նիստում: Որոշմամբ հաստատված
ժամանակացույցով` տարածական պլանավորման փաստաթղթերի
մշակման գործընթացի կազմակերպման խնդիրների մասով անց են
կացվել
սեմինարներ
ՀՀ
Արագածոտնի,
Տավուշի,
Լոռու,
Շիրակի,Արարատի և Արմավիրի մարզերում:
- ՀՀ վարչապետի 2009թ դեկտեմբերի 22-ի «ՀՀ համայնքների
քաղաքաշինական
ծրագրային
փաստաթղթերի
մշակման
աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով
ստեղծելու, հանձնաժողովի անհատական կազմը և գործունեության
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կարգը հաստատելու մասին» N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված
հանձնաժողովի նիստերով քննարկվել են Արարատի մարզի Մասիս
քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակման /լրամշակման/,
ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր,Նոր Գեղի, ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցք,
Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկ,Գլաձոր, Ելփին գյուղական համայնքների
պարզեցված գլխավոր հատակագծերի, և ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան
քաղաքի Գ-1, Գ-Կենտրոն, Գ-2 և Գ-3 թաղամասերին հարող հողերի 4.1
հա հատվածի, ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի կամրջին հարող
5.6հա
տարածքի
գոտիավորման
նախագծերի
մշակման
առաջադրանքները, ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական
համայնքի պարզեցված գլխավոր հատագծի նախագիծը, «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի
N 1597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը:
-- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից համակարգվում են
համայնքների պատվերով իրականացվող «Սևան» ազգային պարկին
հարող
համայնքների
գլխավոր
հատակագծերի
մշակման
աշխատանքները:
Մշակման ընթացքում են Սևան ազգային պարկին հարող թվով 18
համայնքների
պարզեցված
գլխավոր
հատակագծերը,
որոնցից
նախարարության համաձայնեցմանն են ներկայացվել ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզի Բերդկունք, Շորժա, Նորատուս, Գեղարքունիք, Հայրավանք,
Կարմիրգյուղ, Վարդենիկ, վաղաշեն, Ջիլ համայնքների պարզեցված
գլխավոր հատակագիծը:
- ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 603-Ն որոշմամբ
հաստատվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի
պարզեցված գլխավոր հատակագիծը:
նախարարության համաձայնեցմանն
են ներկայացվել նաև ՀՀ
Կոտայքի մարզի Զառ, Կապուտան, Ձորաղբյուր, Քանաքեռավան և ՀՀ
Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքների պարզեցված գլխավոր
հատակագծերը:
- Մշակվել և 2011 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 01/11.1/6558-11 գրությամբ ՀՀ
կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել ՀՀ կառավարության
քննարկմանն է ներկայացվել «Հողերի օգտագործման ժամանակավոր
սխեմաներ
կազմելու
կարգը
հաստատելու
և
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունվարի 17-ի N30
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
ՀՀ
կառավարության
որոշման նախագծի փաթեթը:
11

- Մշակվել և 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 01/11.1/6550-11 գրությամբ ՀՀ
կառավարության
քննարկմանն
է
ներկայացվել
«Հայաստանի
Հանրապետության
համայնքների
(բնակավայրերի)
գլխավոր
հատակագծերի
մշակման,
փորձաքննության,
համաձայնեցման,
հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 609Ն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի
մարտի 4-ի N 208-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը:
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

37.

ՀՀ տարածքում ինքնակամ
շինարարության
հիմնախնդիրների լուծման
միջոցառումների իրագործում

- Վերահսկող կազմակերպություններին ֆինանսական խրախուսման
միջոցների և մեխանիզմների կիրառումն ապահովելու նպատակով, 2011
թվականի մարտի 23-ի N 01/25.1/1087-11 գրությամբ, պետական
վերահսկողության իրականացման արդյունավետության բարձրացման և
ոլորտում
կոռուպցիոն
ռիսկերի
նվազեցման
նպատակով
համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացվել տեսչական
բարեփոխումները համակարգող խորհրդին:
- Մշակվել է «Քաղաքաշինության մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը և դրա ընդունմամբ պայմանավորված` «Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքում
փոփոխություն
կատարելու մասին» ինչպես նաև «Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական օրենսգրքում
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի
փաթեթը և 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 01/25.1/6352-11 գրությամբ
ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:
Համայնքներում
ինքնակամ
շինարարության
դեմ
պայքարի
արդյունավետության բարձրացման նպատակով համապատասխան
կառույցների ստեղծման վերաբերյալ, 2011 թվականի մայիսի 17-ի
N 01/25.1/2112-11 գրությամբ, ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի նախագիծ է ներկայացվել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:
- «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի
մայիսի 18-ի N 912-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված փաթեթը
2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 01/25.1/6207-11 գրությամբ
ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:
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ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

38.

ՀՀ քաղաքաշինության 39.
նախարարություն

Քաղաքաշինական էլեկտրոնային - «Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական
թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային
թույլտվությունների
տրամադրման
մեխանիզմների
մեխանիզմների կանոնակարգում կանոնակարգման
հայեցակարգին
և
համակարգի
ներդրման
ուղղություններից
բխող
միջոցառումների
ժամանակացույցին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը 19.09.2011թ. N 01/15.1/4566-11 գրությամբ
ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը և հաստատվել ՀՀ
կառավարության 03.11.2011թ. N 43 արձանագրային որոշմամբ:
- «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
նոյեմբերի 3-ի նիստի N 43 արձանագրային որոշման մեջ
փոփոխություններ
կատարելու
մասին»
ՀՀ
կառավարության
արձանագրային
որոշման
նախագծի
փաթեթը
28.12.2011թ.
N 01/15.1/6604-11 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության
քննարկմանը:
- Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի
N24.6/[90883]-11 հանձնարարականի (հավելված 2, կետ 1) «Հայաստանի
Հանրապետության
համայնքներում
(բնակավայրերում)
բնակելի
կառուցապատման օբյեկտների բազմակի օգտագործման օրինակելի
նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման ու կիրառման կարգը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի հուլիսի 14-ի N 1136-Ն ու 2010 թվականի ապրիլի 15-ի
N 440-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության
որոշման
նախագծի
փաթեթը
29.12.2011թ.
N 01/15.1/6639-11 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության
քննարկմանը:
Համաշխարհային բանկի խմբի ՀՀ կառավարության կողմից 2011 թվականի մարտի 3-ին ընդունվել է
«Գործարարությամբ
զբաղվելը» «Հայաստանի
Հանրապետության
շինարարության
օբյեկտների
(Doing Business) վարկանիշային կառուցապատման ընթացակարգերը կանոնակարգելու և Հայաստանի
դասակարգման
սանդղակում Հանրապետության
կառավարության
մի
շարք
որոշումներում
Հայաստանի
դիրքի
էական փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 257-Ն որոշումը:
Նույն որոշմամբ վերանայվել են ՀՀ կառավարության 29.08.2002թ. N
բարելավում
1473-Ն, 21.12.1998թ. N 812, 06.05.2010թ. N 711-Ն, 28.10.98թ. N 660,
02.02.2002թ. N 91, 08.05.03թ. N 626-Ն որոշումներով սահմանված
նորմերը, ինչի շնորհիվ էապես նվազեցվել է կառուցապատման
ընթացակարգերի թիվը, տևողությունն ու արժեքը:
- Քաղաքաշինության ոլորտում գործարար միջավայրի բարելավման,
կառուցապատման
ընթացակարգերի
պարզեցման,
ժամկետների
կրճատման, ՀԲ-ի «Գործարարությամբ զբաղվելը» Հայաստանի
Հանրապետության վարկանիշային ցուցանիշի բարելավման նպատակով
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ՀՀ կառավարության կողմից 2011 թվականի մարտի 3-ին ընդունված
N 257-Ն որոշման պահանջների կատարման շրջանակներում մշակվել է
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
հունվարի 22-ի N 130-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի
ամփոփ փաթեթը 2011թ. հունիսի 24-ի N 01/11.1/2995-11 գրությամբ
ներկայացվել է պետական իրավական փորձաքննության:
- ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1768-Ն
որոշմամբ
հաստատված
«Հայաստանի
գործարար
միջավայրի
բարելավման միջոցառումների ծրագրի» 4.5 կետի կատարման
շրջանակներում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից
մշակվել է «Կառուցապատողի ուղեցույց» ձեռնարկը, որի էլեկտրոնային
տարբերակը տեղադրվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության,
Երևանի քաղաքապետարանի և մարպետարանների էլեկտրոնային
կայքերում, իսկ ուղեցույցի համառոտ տարբերակը տպագրվել և ավելի
քան 320 օրինակ տրամադրվել է շահագրգիռ գերատեսչություններին,
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին:
2011 թվականին կատարված բարեփոխումների արդյունքում
Հայաստանը բարելավել է իր վարկանիշային ցուցանիշը 2012 թվականի
“Գործարարությամբ զբաղվելը” գնահատման սանդղակում 38 տեղով,
շինարարական թույլտվություններ բաղադրիչով` 183 երկրների շարքում
զբաղեցնելով 57-րդ հորիզոնականը:
- 2011 թվականի մայիսի 20-ին ընդունվել է «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
N 2404-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 679-Ն որոշումը,
որը
նույնպես
նպատակաուղղված
է
կառուցապատման
ընթացակարգերի կրճատմանը:
- ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ին ընդունվել է
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի
փետրվարի 2-ի N 91 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N889-Ն
որոշումը :
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