
 

 

ՀՀ ՏԿԱԻՆ մասով կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումներ 
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. 
 «Մարզերի տնտեսական զարգացման ներուժի 

գնահատման մեթոդաբանությանը հավանություն 

տալու 

մասին» ՀՀկառավարությանարձանագրային 

որոշման նախագիծը ՀՀկառավարություն 

ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարությանարձանագ

րային որոշման նախագծի 

ընդունման արդյունքում 

հնարավոր կլինի ունենալ 

մեթոդաբանություն, որով 

մարզի մրցակցային 

առավելությունների հիման 

վրա կգնահատվի վերջինիս 

տնտեսական զարգացման 

ներուժը: Գնահատականների 

հիման վրա հնարավորություն 

կստեղծվի հետագայում 

իրականացնելու ավելի 

նպատակային զարգացման 

ծրագրեր: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  մարտի 3-րդ 

տասնօրյակ 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2012 թ. փետրվարի 2-ի 

N 135-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ 
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. 
«Հայաստանի 

Հանրապետությանկառավարության 2011թվական

ի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը 

ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության որոշման 

ընդունմամբ կապահովվեն 

քաղաքացիներին մատուցվող 

ծառայությունների 

կատարելագործումը և որակի 

բարձրացումը, տեղեկության 

ստացման համար ծախսվող 

ժամանակի կրճատումը, 

պետական պաշտոնյանների 

հետ քաղաքացիների շփման 

նվազեցումը։ 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

ՀՀ աշխատան

քի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարու

թյուն 

մարտի 3-րդ 

տասնօրյակ 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության 

2014 թ. հունվարի 30-ի 

N 4 արձանագրության  

24-րդ կետով հավանության 

արժանացած արձանագրային որոշման 

N 1 հավելվածի 30-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետ 
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. 
«Տեղական տուրքերի և վճարների հայեցակարգին 

հավանություն տալու 

մասին» ՀՀկառավարությանարձանագրային 

որոշման նախագիծը ՀՀկառավարություն 

ներկայացնելը 

Հայեցակարգի ընդունման 

արդյունքում ակնկալվում են 

հստակորեն սահմանել և 

տարանջատել «տեղական 

տուրքեր» և «տեղական 

վճարներ» 

հասկացությունները, վեր 

հանել տեղական տուրքերի և 

վճարների հետ 

կապված ՀՀօրենսդրության 

մեջ առկա թերությունները և 

բացերը, միատեսակ մոտեցում 

ցուցաբերել տեղական 

տուրքերի ու վճարների 

տեսակները և դրանց 

դրույքաչափերը սահմանելիս 

և հստակեցնել ՏԻՄ-երի 

լիազորություններն այդ 

հարցում: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  մայիսի 3-րդ 

տասնօրյակ 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության 

2014 թ. մայիսի 19-ի  

N 511-Ա որոշման հավելվածի 2.5.2-րդ 

կետի երրորդ պարբերություն 
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. 
 «Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի 

կառավարման մարմինների միջև 

փոխգործողությունների պլանը հաստատելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

ռազմական դրության և 

արտակարգ իրավիճակների 

ժամանակ կառավարման 

մարմինների, ինչպես նաև 

քաղաքացիական 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

   մայիսի  

3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում: 
ՀՀ կառավարության  

2012 թ. մայիսի 24-ի  

N 679-Ն որոշմամբ հաստատված 

ծրագրի 14-րդ կետ 



պաշտպանության ուժերի միջև 

փոխգործողությունների 

կազմակերպում 
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. 
«Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՀօրենքի 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքի ընդունմամբ 

կհստակեցվի արտաքին 

գովազդը կանոնակարգող 

օրենսդրության նկատմամբ 

համայնքի ղեկավարի 

վերահսկողության 

մեխանիզմը, ինչպես նաև 

հնարավոր կլինի անձանց 

ենթարկել 

պատասխանատվության՝ 

գովազդի մասին 

օրենսդրության խախտման 

դեպքում, ինչի արդյունքում 

կավելանան համայնքի 

բյուջետային եկամուտները: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  հունիսի 3-

րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.5.2-րդ կետի երրորդ 

պարբերություն 

50

. 
 «Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտին 

վերաբերող նորմատիվատեխնիկական 

փաստաթղթերի մշակմանծրագիրը հաստատելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Քաղաքացիական պաշտպա-

նության ինժեներատեխնիկա-

կան և շինարարական 

նորմերին և կանոններին 

վերաբերող անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի հետ կապված 

հարաբերություն-ների 

կարգավորում 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

ՀՀքաղաքաշի

նության 

նախարարու

թյուն 

սեպտեմբեր

ի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում: 
ՀՀ կառավարության  

2012 թ. մայիսի 24-ի  

N 679-Ն որոշմամբ հաստատված 

ծրագրի  

15-րդ կետ 
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. 
Հայաստանի Հանրապետության գյուղական 

համայնքների 5-րդ համաժողովի 

նախապատրաստման ու անցկացման նպատակով 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարությանը գումար հատկացնելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Գյուղական համայնքների 

կայուն զարգացմանն 

աջակցություն՝ ոլորտում 

գործող բոլոր դերակա-

տարների երկխոսության, 

փորձի փոխանակման, 

իրականացվող ծրագրերի և 

քաղաքականությունների 

մասին տեղեկատվության 

փոխանակման միջոցով 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

այլ աղբյուրներ ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.5.2-րդ կետի երրորդ 

պարբերություն 
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. 
 «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀօրենքի 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքի ընդունման 

արդյունքում ակնկալվում է 

միատեսակ մոտեցում 

ցուցաբերել տեղական 

տուրքերի և վճարների 

տեսակները և դրանց 

դրույքաչափերը սահմանելիս 

և հստակեցնել ՏԻՄ-երի 

լիազորություններն այդ 

հարցում: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավուրում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.5.2-րդ կետի երրորդ 

պարբերություն 
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. 
«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզի 2016-2019 թվականների սոցիալ-

տնտեսական զարգացմանծրագիրը հաստատելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Ծրագրերի իրականացման 

արդյունքում նախատեսվում է 

մարզերում կրճատել 

աղքատությունը, զարգացնել 

ենթակառուցվածքները, 

բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծել ՓՄՁ-ների 

զարգացման համար, որոնցով 

պայմանավորված` 

կբարելավվեն մարզերի 

սոցիալ-տնտեսական 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավուրում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.2.7-րդ կետի վեցերորդ 

պարբերություն 



պայմաններն ու բնակչության 

կենսապայմանները: 
54

. 
«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի 

2016-2019 թվականների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացմանծրագիրը հաստատելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

Ծրագրերի իրականացման 

արդյունքում նախատեսվում է 

մարզերում կրճատել 

աղքատությունը, զարգացնել 

ենթակառուցվածքները, 

բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծել ՓՄՁ-ների 

զարգացման համար, որոնցով 

պայմանավորված` 

կբարելավվեն մարզերի 

սոցիալ-տնտեսական 

պայմաններն ու բնակչության 

կենսապայմանները: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավուրում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.2.7-րդ կետի վեցերորդ 

պարբերություն 

55

. 
«Հայաստանի Հանրապետության արխիվային 

հավաքածուի փաստաթղթերի համալրման, 

հաշվառման, պահպանության և օգտագործման 

միասնական կարգը հաստատելու և Հայաստանի 

Հանրապետությանկառավարության մի շարք 

որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության որոշման 

ընդունմամբ 

կապահովվեն ՀՀարխիվային 

հավաքածուի փաստաթղթերի, 

այդ թվում՝ էլեկտրոնային 

փաստաթղթերի, համալրման, 

հաշվառման, պահպանության 

և օգտագործման նկատմամբ 

առավել արդյունավետ ձևերի 

ու մեթոդների ներդրումը և 

օգտագործումը, այդ 

փաստաթղթերի 

երաշխավորված և անվտանգ 

պահպանության 

ապահովումը։ 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավուրում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. հունվարի 30-ի  

N 4 արձանագրության  

24-րդ կետով հավանության 

արժանացած արձանագրային որոշման 

N 1 հավելվածի 30-րդ կետի  

2-րդ ենթակետ 

56
. 

«Էլեկտրոնային փաստա-թղթաշրջանառության 

միասնական համակարգի 

մասին» ՀՀկառավարության որոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության որոշման 

ընդունմամբ կապահովվի 

կանոնակարգել ՀՀէլեկտրոնայ

ին փաստաթղթա-

շրջանառության 

կազմակերպումը, դրանց 

հաշվառումը և պահպանումը, 

էլեկտրոնային փաստաթղթերի 

արխիվի ստեղծումը, որը 

ներառում է այդ 

փաստաթղթերի ստեղծումից 

մինչև դրանց օգտագործումը՝ 

հաշվառման, նկարագրման և 

որոնողական համակարգի 

ստեղծման միջոցով: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

Լրացուցիչ 

ֆինանսավուրում 

չի պահանջվում։ 

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. հունվարի 30-ի  

N 4 արձանագրության  

24-րդ կետով հավանության 

արժանացած արձանագրային որոշման 

N 1 հավելվածի 30-րդ կետի 

5-րդ ենթակետ 

57
. 

«Համայնքների խոշորացման պիլոտային 

փնջերում տեղական հանրաքվեներ նշանակելու, 

անցկացնելու և հանրաքվեների 

նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը 

ֆինանսավորելու 

մասին»ՀՀ կառավարությանորոշման 

նախագիծը ՀՀկառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության որոշման 

ընդունմամբ խոշորացվող 

համայնքների պիլոտային 

փնջերում կստեղծվեն 

տեղական հանրաքվեների 

անցկացման իրավական 

հիմքեր։ 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

  նոյեմբերի 

3-րդ 

տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 

բյուջե 
ՀՀ Սահմանադրության 110-րդ հոդված,  

ՀՀ կառավարության  

2014 թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 

հավելվածի 2.5.2-ր 

 


