ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՑԱՆԿ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող 2008-2012 թթ
միջոցառումների
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
2008
2009
2010
2011

2012

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

2.2 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
2.2. Տեղական
ինքնակառավարմա
ն համակարգի
գործունեության
արդյունավետությա
ն հետագա
բարձրացում

2.2.1 Տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների
սահմանազատում, բնակիչ-համայնք
կապի սերտացում և հետադարձ կապի
ապահովում, սեփական խնդիրները
լուծելու և համայնքի անդամների
շահերը պաշտպանելու
կարողությունների զարգացում
2.2.1.1 Համայնքի ավագանու և
համայնքի ղեկավարի
համագործակցության գործունակ
մեխանիզմների ներդրում

2.2.1.2 Երևան քաղաքում տարածքային
կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման
առանձնահատկությունների
հստակեցում և սահմանում

2.2.1.3 Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների որոշումների կայացման
հիմնավորվածության, իրականացման
արդյունքների թափանցիկության և
որոշումների կայացմանը բնակչության
մասնակցության և իրազեկվածության
մակարդակի բարձրացում

Համայնքի դերի բարձրացում` բնակչության կողմից համայնքը որպես իր անդամների շահերը ներկայացնելու և
պաշտպանելու նպատակով ստեղծված միավորի ընկալման և համայնքնային խնդիրների լուծմանը մասնակցելու
պատրաստակամության բարձրացման միջոցով համայնքային իշխանությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների
որակի բարձրացում և դրանց ստացման մատչելիության և օպերատիվության բարձր

Մեթոդական
Գործունակ
Ձեռնարկված
Օրենսդրության կիրառման ազդեցության
ձեռնարկներ,
մեխանիզմների
աշխատանքների
գնահատական, հետևողական աշխատանք,
մասնագիտական
ներդրումն
հիման վրա
որի արդյունքում եվրոպական չափանիշներին
քննարկումներ:
ապահովող
օրենսդրական
համապատասխան ավագանու ինստիտուտի
ՀՀ ՏԿՆ կողմից
օրենսդրական
համապատասխան
կայացում:
մշակված ՙԱվագանու
նախագծերի մշակում
փոփոխությունների
օրինակելի
և դրանց
իրականացում
կանոնակարգի՚
տեղայնացում ՀՀ
ներդրում ՀՀ
համայնքներում
համայնքներում
Երևան քաղաքում`
Ներդրում, Երևանի ավագանու և քաղաքապետի ընտրություն, Երևանը որպես մեկ համայնք
տեղական
կայացում:
ինքնակառավարման և
տարածքային
կառավարման մասին
ՀՀ օրենք, դրանից բխող
այլ իրավական ակտեր
ՀՀ 217 համայնքներում ներ է դրվելու
“Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի” ներդրման
“Համայնքային կառավարման տեղեկատվական
շարունակություն ՀՀ մյուս համայնքներում
համակարգ” որը հնարավորություն է ստեղծելու
համայնքների բնակչությանը տեղյակ լինելու
որոշումների կայացմանը, ապահովելու է
որոշակի մասնակցային գործընթաց և
բարձրացնելու է համայնքի բնակիչների
իրազեկվածության մակարդակը

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
2.2.1.4 Միջհամայնքային
միավորումների ստեղծմանն նպաստող
աջակցություն և համայնքների
խոշորացում

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքը “Տեղական
ինքնակառավարման
մասին” ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և
լրացումներ
կատարելու” մասին
օրենքի նախագծի
(միջհամայնքային
միավորումների մասով)
ՀՀ կառ-ն ներկայացում,
ՀՀ համայնքների
խոշորացման
հայեցակարգի մշակում
և 2009-2010թթ.
ծրագրի ներկայացում

2.2.1.5 Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների պարտադիր
լիազորությունների իրականացման
կարգերի, նորմա¬տիվների և
չափորոշիչների սահմանում

Մասնագիտական
քննարկումների
կազմակերպում,
պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման կարգի,
նորմատիվների և
չափորոշիչների մշակում
և համայնքի ղեկավարի`
աղբահանության
կազմակերպման
պարտադիր
լիազորության
իրականացման կարգի
մշակում:

2009

2010

2011

2012

3 միջհամայնքային
միավորումների
ստեղծում, դրանց
օժանդակության
ծրագրի մշակում և
իրականացում

Նոր միջհամայնքային միավորումների շարունակական ստեղծում ,
օժանդակության ծրագրերի մշակում և իրականացում

Հայեցակարգից բխող
օրենքներ և
իրավական այլ
ակտեր,
գործողությունների
ծրագիր ՀՀ
Արագածոտնի և
Սյունիքի մարզերում
Համայնքի ղեկավարի
համայնքային
ենթակայության
նախադպրոցական
հիմնարկների
գործունեությանը,
դրանց շահագործման
և նորոգման
աշխատանքների
կազմակերպման
պարտադիր
լիազորության
իրականացման
կարգի մշակում

Ըստ գործողությունների ծրագրի
Արդյունքների գնահատական

Օրենքով
նախատեսված մյուս
պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
կարգի,
նորմատիվների և
չափորոշիչների
մշակում, այնուհետև`
դրանց կատարման
համար անհրաժեշտ
նվազագույն
ֆինանսական
միջոցների
ծավալների
հստակեցում:
Պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
մեթոդաբանության
մշակում

Պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
մեթոդաբանության
հիման վրա
պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
կարգերի մշակում և
ներդրում

Պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
մեթոդաբանության
հիման վրա
պարտադիր
լիազորությունների
իրականացման
կարգերի մշակում և
ներդրում:
Արդյունքում, նաև
ՏԻՄ-երի
ֆինանսական
հնարավորություններ
ի ընդարձակմանը
զուգահեռ, ՏԻՄ-երի
կողմից կսկսվեն
իրականացվել
բազմաթիվ
ներկայումս
չիրականցվող
լիազորություններ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
Համայնքների
ֆինանսիստների
միավորում ՀԿ
(համաձայնությամբ)

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

Պատվիրակված
լիազորությունների
իրականացման կարգի,
նորմատիվների և
չափորոշիչների
մշակում,
համայնքի ղեկավարի`
համայնքի տարածքում
սոցիալական օգնության
ծառայության
գործունեության
կազմակերպման,
գույքահարկի գանձման
կազմակերպման
պետության
պատվիրակած
լիազորությունների
իրականացման կարգի
մշակում:
Կատարելագործված
ֆինանսական
համահարթեցման նոր
համակարգի ընդունում,
օրենքի նախագծի
ներկայացում ՀՀ կառ-ն

Համայնքի ղեկավարի,
համայնքի
տարածքում
անասնաբուժական
ծառայության
աշխատանքների
կազմակերպման,
քաղաքացիական
կացության ակտերի
գրանցման
ծառայության
գործունեության
կազմակերպման,
պետության
պատվիրակած
լիազորության
իրականացման
կարգերի մշակում

2.2.1.8.Համայնքներում ծրագրային
բյուջետավարման ներդրում,
Եվրոպական հարևանության
քաղաքականության շրջանակներում
Եվրոմիության երկրների, ինչպես նաև
միջազգային կազմակերպությունների և
բանկային կառույցների հետ
համագործակցության միջոցով
համայնքներում դրամաշնորհային և
վարկային ծրագրերի ներգրավման
ապահովում

ՄԱԿ-ի զարգացման
ծրագրի գրասենյակի
օժանդակությամբ
Իջևան, Դիլիջան,
Աբովյան, Վեդի, Մասիս,
Արարատ, Եղեգնաձոր,
Քաջարան, Մեղրի,
Աշտարակ, Արթիկ,
Ալավերդի, Գավառ
համայնքներում
ծրագրային
բյուջետավարման
ներդրման
շարունակություն:

2.2.1.9 Համայնքային բյուջեների
եկամտային մասն ապահովող
հարկատեսակների հավաքագրման
մեխանիզմների կատարելագործում,
տեղական նոր հարակատեսակների
ներմուծում

ՀՀ տեղական հարկերի
մասին ՀՀ օրենքի
նախագծի (փաթեթով)
ներկայացում ՀՀ կառ-ն

Ծրագրային
բյուջետավարման
ներդրման
գործընթացի մեջ
ընդգրկված
համայնքների ցանկի
ավելացում:
Մեթոդական
ձեռնարկների
մշակում:
Համայնքներում
ծրագրային
բյուջետավարման
գործընթացի
ներդրման իրավական
ձևակերպում:
Կիրարկումն
ապահովող
միջոցների
ժամանակացույց,
մեթոդական
ցուցումներ և
ձեռնարկներ

2.2.1.6 Պետության կողմից
համայնքներին պատվիրակված
լիազորությունների իրականացման և
համայնքներին ֆինանսական միջոցների
տրամադրման կարգի մշակում և
ներդրում

2.2.1.7 Համայնքների բյուջեներին
պետական ֆինանսական
օժանդակության համակարգի
արդյունավետության բարձրացում և
տարբեր ֆինանսական
կարողություններ ունեցող համայնքների
առկա բևեռացման մեղմացում

2010

2011

2012

Մշակված և հաստատված ՙԿարգերի՚ ներդրում,
կիրարկումն ապահովող միջոցառումների իրականացում,
համայնքներին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների
իրականացման կարգի և ֆինանսավորման մեխանիզմների
սահմանումը, կհստակեցնի պատվիրակված լիազորությունների
իրականացման գործառույթները և պատվիրակված լիազորությունների
կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալները

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
տվալ ոլորտում ՀՀ
պետական
կառավարման լիազոր
մարմիններ

Համայնքների
ֆինանսիստների
միավորում ՀԿ
(համաձայնությամբ)

ֆինանսական համահարթեցման նոր համակարգի ներդրում, արդյունքում ավելի նպատակային
կբաշխվեն համահարթեցման գումարները և ֆինանսական հոսքերն առավելապես կուղղվեն
աղքատ համայնքներին:
Հնարավոր կդառանա համահարթեցման գումարների բաշխումը տարածքային զարգացման
քաղաքականության հիմնադրույթներին համապատասխան:

ՀՀ բոլոր համայնքներում ծրագրային
բյուջետավարման ներդրման գործընթացի ավարտ:
Ծրագրի արդյունքների ամփոփում, մեթոդական ձեռնարկների մշակում:

Ներդրում

Ներդրում արդյունքների գնահատական,
անհրաժեշտության դեպքում վերանայված
օրենսդրություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
Համայնքների
ֆինանսիստների
միավորում ՀԿ
(համաձայնությամբ)
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
Համայնքների
ֆինանսիստների
միավորում ՀԿ
(համաձայնությամբ)

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

2010

2011

2012

2.2.1.10 Համայնքների համար
տեղեկատվական միասնական բանկի
ստեղծում

Գույքային հարկերի
տվյալների հավաքական
եւ մարզպետարանների
էլեկտրոնային
շտեմարանների
սպասարկման
ծրագրային
ապահովման ներդրում,
էլեկտրոնային
շտեմարանները
օգտագործող
աշխատակիցների
ուսուցում եւ
վերապատրաստում

տվյալների ցանկի և կառուցվածքի
ուսումնասիրություն

տեղեկատվական բազաների և
կենտրո¬նացված շտեմարանի ստեղծում

2.2.1.11 Կառավարման ժամանակակից
տեխնոլոգիաների, մասնավորապես
էլետրոնային կառավարման
համակարգերի
ներդրում

Տարածքային
կառավարման և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
տեղեկատվայնացման
ռազմավարական
ծրագրի մշակում,

“Համայնքային
կառավարման
տեղեկատվական
համակարգ”-ի /ՀԿՏՀ/
տեղադրում 217
համայնքներում /12
թաղային, 48 քաղ. եւ
157 գյուղ./,

տարածքային
կառավարման
տեղեկատվական
եռամակարդակ (ՏԿՆմարզպետարանհամայնք)
համակարգի
նախագծի մշակում

միասնական
համակարգի
վերջնական
կազմավորում

համակարգչային լոկալ
ցանցերի ստեղծում
տեղական
ինքնակառավարման 84
մարմիններում եւ ՔԿԱԳ
52 տարածքային
բաժիններում

ՔԿԱԳ 52
տարածքային
բաժիններում տեղ.
ավտ. համակարգի
տեղադրում եւ այդ
համակ-ի ու ՀԿՏՀ-ի
փոխգործակցության
ապահովում,

տեղեկատվական
համակարգերի
համատեղելիության
և
փոխգործակցության
ապահովմանն
ուղղված
աշխատանքների
իրականացում,
ներդրված
էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգերի
վարումն ու
սպասարկումն
իրականացնող
կադրերի
պատրաստում և
վերապատրաստում

2000 համայնքային
ծառայողների
հերթական
վերապատրաստման
ապահովում

2500 համայնքային
ծառայողների
հերթական
վերապատրաստման
ապահովում

2000 համայնքային
ծառայողների
հերթական
վերապատրաստման
ապահովում

տեղեկատվական
համակարգերն
օգտագործող
աշխատակիցների
ուսուցում և
վերապատրաստում
2.2.1.12 Տեղական ինքնակառավարման
ոլորտում կառավարման
հմտությունների և ունակությունների
մեծացում

2532 համայնքային
ծառայողների առաջին
վերապատրաստման
գործընթացի
իրականացում

տեղեկատվական
համակարգերն
օգտագործող
աշխատակիցների
ուսուցում և
վերապատրաստում
2500 համայնքային
ծառայողների
առաջին
վերապատրաստման
գործընթացի
իրականացում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
2.2.1.13. Համայնքային ծառայության
մասին օրենսդրության
կատարելագործում

3.1 Ակտիվ
պետական
տարածքային
քաղաքականության
իրագործում

3.1.1 Մարզերում գործարար
ակտիվության բարձրացում,
ներդրումների ներգրավում,
ենթակառուցվածքների զարգացում և
ապրանքների ու ծառայությունների
հասանելիության բարձրացում:
Մարզերի զարգացման գործում
պետական իշխանությունների, ՏԻՄերի, ներդրողների և քաղաքաց.
հասարակության ջանքերի
համատեղում և ներդաշնակեցում
3.1.1.1 Հայաստանի քաղաքների
զարգացման տեմպերի արագացման և
ներդրումային ակտիվության
խրախուսման նպատակային ծրագրերի
մշակում և իրագործում

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

2010

2011

2012

Համայնքային
ծառայության
Համայնքային ծառայության համակարգի
Համայնքային ծառայության մասին
համակարգի ներդրման
ներդրման արդյունավետության բարձրացմանն
օրենսդրության պահանջների ամբողջական
առաջնային փուլում
ուղղված ուսումնասիրությունների և
կատարման ապահովում
իհայտ եկած խնդիրների համայնքներում կադրային գործի վարման
լուծման և որոշ
նկատմամբ հսկողության իրականացում,
համանման
ատեստավորութմների և մրցույթների
գործընթացներում ՀՀ
անխափան ընթացքի և թափանցիկության
քաղաքացիական
ապահովում
ծառայության փորձի
ներդրմանն ուղղված
օրենսդրական
փոփոխությունների և
ՀՀ փոխվարչապետ,
տարածքային
կառավարման
նախարարի 939
իրավական ակտերում
համապատասխան
փոփոխությունների
կատարում
3.1 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Երևանի և մարզերի միջև եկամուտների տարբերության և բնակչության արտահոսքի կրճատում, հայրենի
բնակավայրում ապրելու և աշխատելու ցանկության աճ

Ծրագրեր Գյումրի,
Դիլիջան, Ծաղկաձոր և
Ջերմուկ քաղաքների
համար

Այլ քաղաքների
համար նոր ծրագրերի
մշակման և
ներդրման
մեթոդաբանության
մշակում: Ծրագրեր
այլ քաղաքներում

Փորձի տարածում այլ
քաղաքների վրա

Փորձի տարածում այլ
քաղաքների վրա

Փորձի տարածում այլ
քաղաքների վրա

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
ՀՀ պետական
կառավարման
մարմիններ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
3.1.1.2 Մարզերում հանրային
ծառայությունների հասանելիության
աստիճանի բարձրացում

3.1.1.3 Մարզի (տարածաշրջանի,
համայնքի) սոցիալ-տնտեսական
զարգացման կոնկրետ
հնարավորությունների (գերակա
ոլորտների) վերհանում, դրանց
իրագործմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում

3.1.1.4 Մարզային (համայնքային)
ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ,
ջրամատակարարում) գնահատում,
դրանց կարգաբերում ու զարգացում

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

Հաստատված
ծրագրերի գույքագրում:
ՀՀ պետական
կառավարման
մարմինների կողմից
իրենց
լիազորությունների
շրջանակներում ՀՀ
մարզերում`
լիցենզավորված ,
իրականացվող և
արդեն շահագործման
հանձնված
ծառայություների (ըստ
տնտեսական
գործունեության
տեսակների` փոքր ՀԷԿ եր, հանքավայրեր,
բանկերի մասնաճյուղեր
և այլն) գույքագրում և
դրանց իրականացման
նկատմամբ
վերահսկողություն :
հունիսին Շիրակի մարզ,
սեպտեմբերին Վայոց
Ձորի մարզ,
դեկտեմբերին
Արագածոտնի մարզ:
Ս/թ հոկտեմբերին
հաջորդ տարվա
արտագնա նիստերի
անցկացման
ժամանակացույցի և
օրակարգի ընդհանուր
հարցերի հաստատում:

հանրային
ծառայությունների
մատուցման
ապահովում
յուրաքանչյուր
համայնքում գործող
ծրագրերին
համապատասխան
(մասնավորապես`
փոստային
ծառայություններ,
հեռախոսակապ,
ինտերնետ կապ և
այլն)

պետական բյուջեի և այլ
աղբյուրների
միջոցներով մարզերում
և համայնքներում
ոլորտային ծրագրերի
իրականացում, ինչպես
նաև իրականացման
համակարգում

պետական բյուջեից և
այլ աղբյուրներից
ֆինանսավորվող
ծրագրերի
իրականացում

2010
հանրային
ծառայությունների
մատուցման
ապահովում
յուրաքանչյուր
համայնքում
(մասնավորապես`
փոստային
ծառայություններ,
հեռախոսակապ,
ինտերնետ կապ
այլն)

2011

և

հանրային
ծառայությունների
մատուցման
ապահովում
յուրաքանչյուր
համայնքում
(մասնավորապես`
փոստային
ծառայություններ,
հեռախոսակապ,
ինտերնետ կապ և
այլն)

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

2012
հանրային
ծառայությունների
մատուցման
ապահովում
յուրաքանչյուր
համայնքում
(մասնավորապես`
փոստային
ծառայություններ,
հեռախոսակապ,
ինտերնետ կապ
այլն)

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
ՀՀ պետական
կառավարման
մարմիններ

և

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

յուրաքանչյուր եռամսյակ մեկ մարզում արտագնա նիստի անցկացում

ՀՀ պետական
կառավարման
մարմիններ

ինչպես նաև
համայնքների կողմից
ինքնուրույն
ֆինանսավորելու
կարողությունների
ձևավորում

պետական բյուջեից և
այլ դոնոր
կազմակերպությունն
երից
ֆինանսավորվող
ծրագրերի
իրականացում

ինչպես նաև
համայնքների կողմից
ինքնուրույն
ֆինանսավորելու
կարողությունների
ձևավորում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
ՀՀ պետական
կառավարման
մարմիններ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
3.1.1.5 Մարզերի զարգացման
ծրագրերի կազմում և դրանց, բացի
բյուջետային միջոցներից, այլ
ֆինանսավորման մեխանիզմների
ձևավորում

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

ՀՀ մարզերի
զարգացման ծրագրերի
կազմման ու
իրականացման
հայեցակարգի
ընդունում,
Գեղարքունիքի և
Տավուշի մարզերի
2008-2011թթ.
զարգացման ծրագրերի
հաստատում

յուրաքնչյուր մարզի
2009-2012թթ.
ծրագրի հաստատում
ծրագրով տվյալ
տարվա համար
նախատեսված
միջոցառումների
իրականացում

2010
յուրանչյուր մարզի
զարգացման
ծրագրով տվյալ
տարվա համար
նախատեսված
միջոցառումների
իրականացում

2011
յուրանչյուր մարզի
զարգացման
ծրագրով տվյալ
տարվա համար
նախատեսված
միջոցառումների
իրականացում

2012
յուրանչյուր մարզի
զարգացման ծրագրով
տվյալ տարվա համար
նախատեսված
միջոցառումների
իրականացում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
Մարզպետարաններ
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

3.11 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄԸ
Խմելու և ոռոգման
ջրի համակարգերի
երկարաժամկետ
ներդրումային
ծրագրերի
իրականացում
3.11
Ջրամա¬տակարարմ
ան և ջրահեռացման
բնագավառի
բարելավում`
մատակարարվող
խմելու ջրի որակի
ապահովում, կայուն
ջրամատակարարում,
ջրի կորուստների
կրճատում,
ջրամատակարարմա
ն տևողության
աստիճանական
ավելացման(մինչև
շուրջօրյա)
ապահովում:
3.12 Ոռոգման ջրի
համակարգերի
շահագործման
հուսալիության և
արդյունավետության
բարձրացում

3.11.1 ՀՀ պետական բյուջեի,
Համաշխարհային բանկի, Գերմանական
KFW բանկի, Ամերիկայի միջազգային
զարգացման գործակալության,
Ասիական զարգացման բանկի,
Վերակառուցման և զարգացման
եվրոպական բանկի, ինչպես նաև այլ
միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների կողմից
ֆինանսավորվող վարկային և
դրամաշնորհային ծրագրերի
իրականացում:

Խմելու ջրի և ջրահեռացման համակարգերը կառավարող մասնավոր օպերատորների հետ կնքված պայմանագրերում և
ներդրումային ծրագրերում ամրագրված ցուցանիշների ապահովում:

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

3.12.1 ՀՀ պետական բյուջեի
Համաշխարհային բանկի,
ՙՀազարամյակի մարտահրավերներ
հիմնադրամ՚-ի , ինչպես նաև այլ
միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների կողմից
ֆինանսավորվող վարկային և
դրամաշնորհային ծրագրերի
իրականացում:

Ոռոգման ջուր օգտագործողների հայտերի լիարժեք բավարարում և ներդրումային ծրագրերում ամրագրված ցուցանիշների
ապահովում:

ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
3.13. Ջրային
տնտեսության
համակարգերի
կառավարման
բարեփոխումներ

3.14 Գյուղական
բնակավայրերի
ջրամատակարարմա
ն ներդրումային
ծրագրի
իրականացում:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
3.13.1 Ոռոգման համակարգերի
մասնակցային կառավարման
ամրապնդում, ջրօգտագործող
ընկերությունների խոշորացում, դրանց
հիման վրա միությունների ստեղծում:
Ջրօգտագործող ընկերությունների
վարչական խորհուրդների աշխատանքի
առավել գործնական հիմքերի ստեղծում,
դրա արդյունքում ընկերությունների
3.13.2 Խմելու ջրի և ջրահեռացման
ծառայություններ մատուցող
“Հայջրմուղկոյուղի” ՓԲԸ-ի մասնավոր
կառավարման ձևի հետագա
կատարելագործում, “Շիրակջրմուղկոյուղի”, “Լոռի-ջրմուղկոյուղի”,
“Նոր Ակունք” ՓԲ ընկերությունների
կառավարումը մասնավոր
կառավարիչներին հանձնում:
3.14.1 Ասիական զարգացման բանկի
կողմից տրված վարկային միջոցների
հաշվին իրականացվող միջոցառումներ,
Ճապոնիայի կառավարության
զարգացման գործակալության (JICA),
կողմից իրականացվող ծրագրի
ավարտում:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

2010

2011

2012

Ոռոգման համակարգերի կառավարման բարելավում, ջրօգտագործողներին մատուցվող ծառայությունների
արդյունավետության բարձրացում

Խմելու ջրի ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացում

Գյուղական համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում, վերակառուցում, բարելավում, դրանց հետագա
շահագործումը մասնագիտացված կառույցներին հանձնում, նորերի ստեղծում, համայքների կողմից շահագործման
արդյունավետ մոդելի ընտրում:

4.8 ՄԻԳՐԱՑԻԱ
.8 Օտարերկրյա
պետություններում
գտնվող ՀՀ
քաղաքացիների
Հայաստան
վերադարձի
խթանում,
աշխատանքային
էմիգրանտների
իրավունքների և
օրինական շահերի
պաշտպանության
ապահովում,
փախստականների
ինտեգրում
հասարակությանը

4.8.1 Օտարերկրյա պետություններում
գտնվող ՀՀ քաղաքացիների
Հայաստան վերադարձի խթանում ,
Հայաստան օտարերկրյա
քաղաքացիների մուտքի, նրանց
կացության կարգավիճակների և աշխ.
գործունեության կանոնակարգում,
օտարերկրյա պետություններում ՀՀ
քաղաքացիների և ՀՀ-ում
օտարերկրյա պետությունների
քաղաքացիների, քաղաքացիություն
չունեցող անձանց ՀՀ-ում
տրամադրվող պաշտպանության
միջազգային լավագույն փորձի
ներդրում, ՀՀ-ում ապաստանի
տրամադրման համակարգի
համապատասխանեցում միջազգային
չափանիշներին

Սահմանային հսկողության աննկատ համակարգ ՀՀ սահմանը օրինական հատողների համար, սահմանը հատելու համար
կատարվող գործողությունների և ծախսվող ժամանակի կրճատում,
ՀՀ կողմից ինչպես օտարերկրյա պետություններում աշխատող ՀՀ քաղաքացիների, այնպես էլ ՀՀ-ում աշխատող
օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և փախստականների կողմից իրենց իրավունքների
և օրինական շահերի անկողմնակալ և առանց խտրականության պաշտպանության ընկալում,
Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից հասարակության լիարժեք և ամբողջությամբ ինտեգրված անդամ
լինելու ընկալման ամրապնդում, վստահության արմատավորում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
4.8.1.1 Օտարերկրյա պետություններում
գտնվող ՀՀ քաղաքացիների և
սփյուռքահայերի կողմից էլեկտրոնային
կապի հաղորդուղիներով ՀՀ պետական
կառավարման համապատասխան
մարմինների հետ անմիջականորեն
կապվելու համակարգի մշակում և
ներդրում
4.8.1.2 Օտարերկրյա պետություններում
գտնվող ՀՀ քաղաքացիների Հայաստան
վերադարձի խթանում

4.8.1.3 ՀՀ-ում օտարերկրյա
քաղաքացիների աշխատանքային
գործունեության կանոնակարգում

4.8.1.4 Օտարերկրյա քաղաքացիներին
և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
մարդասիրական նկատառումներով ՀՀ
կողմից
տրամադրվող
պաշտպ.
համակարգի կատարելագործում
4.8.1.5 Փախստականների
բնակարանային հիմնախնդրի լուծում

5.1
Համամարդկային ու
ազգային
արժեքների,
ազգային
ավանդույթների,
հոգևոր ու
մշակութային
ժառանգության
պահպանման և
դրանց
վերարտադրության
ու զարգացման
համար
նպաստավոր
պայմանների
ստեղծումը

5.1.1
Արխիվային
ջերմախոնավային
երաշխավորված
ապահովում

փաստաթղթերի
ռեժիմով
պահպանու¬թյան

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

Ներդրված համակարգ

2010
Արդյունքների վերլուծություն

2011

2012

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

Վերադարձի
գործընթացին առնչվող
պետական մարմինների
ներկայացուցիչներից
կազմված կառույցի
ստեղծում, վերադարձի
աջակց. մեխանիզմներ
Օտարերկրացիների ՀՀ ում աշխատանքի
թույլտվության
սահմանված մեխանիզ,
ընդուն. իրավ. ակտեր
ՀՀ-ում ապաստանի
տրամադրման
համակարգի
համապատասխանեց.
միջազգ.չափանիշներին
Առավել կարիքավոր
փախստականներին
մշտական բնակ.
ապահովման ծրագիր
“Հայաստանի ազգային
արխիվ” ՊՈԱԿ-ի
արխիվապահոցների
օդակարգավորման և
օդաորակման
համակարգի ներդրում
հուլիս-դեկտեմբեր

Ներդրում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Կիրառում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Ներդրում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Ըստ ծրագրի

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

²¼¶²ÚÆÜ ²ðÊÆì
Ներդրում

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
5.1.2
Արխիվային
երկարաժամկետ
ապահովում

փաստաթղթերի
պահպանության

5.2
Այլ
պետությունների
հետ
համագործակցությա
ն՝
նրանց
տարածքում գտնվող
հայկական
պատմական, հոգևոր
ու
մշակութային
արժեքների
պահպանության
նպատակով

5.2.1
ԱՊՀ-ի
արխիվագիտական
ամրապնդում

5.3
Մշակութային
արժեքների
հաղորդակցվելու
մատչելիության
ապահովում

5.3.1 ՙՎիլյամ Սարոյան-100՚, ՙՎազգեն Ա
Կաթողիկոս-100՚,
ՙՎիկտոր
Համբարձումյան-100՚
խորագրով
արխիվային
փաստաթղթերի
ցուցահանդեսներ
5.3.2 Հայ-ոկրաինական ժողովուրդների
բարեկամության ամրապնդում

5.2.2 Արխիվի
ամրապնդում

5.2.3
բնագավառում
փոխանակում

շրջանակներու
կապերի

միջազգային

կապերի

Արխիվագիտության
արդիական
փորձի

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008

2009

“Հայաստանի ազգային
արխիվ”
ՊՈԱԿ-ի
լաբ.համար
փաստաթղթերի,
կինոնկարների
ժապավենների,
լուսանկարների,
ձայնագրությունների
վերականգնող
և
թվայնացնող
ժամանակակից
սարքավ.ձեռք բերում
հունիս-հուլիս
Մասնակցություն ԱՊՀ
մասնակից
երկրների
պետական արխիվային
ծառ.
ղեկավարների
հանդիպ. 3-6 հունիսի
Մասնակցություն
Արխիվների
միջազգ.
խորհրդի
16-րդ
համաշխ.վեհաժողովին
21-27 հուլիսի
Հայաստանի
և
Ռուսաստանի
արխիվագետների “Կլոր
սեղան” հերթ. Հանդիպ.
անցկացում, նոյեմբերի
1-ին
տասնօր.,
Կրասնադար
Հոբելյանների նշում,
տարվա ընթացքում

Ներդրում

Ուկրանիայի
արխիվային ծառ. հետ
“Ուկրանիայի հայկական
համայնքները:
Պատմություն
և
արդիականություն”
խորագրով արխիվային
փաստաթղթերի
ցուցահանդես,
դեկտ. 1-ին տասնօրյակ

Ըստ ծրագրի

Ըստ ծրագրի

Ըստ ծրագրի

Ըստ ծրագրի

Ըստ ծրագրի

2010

2011

2012

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
5.3.3 1988թ. երկրաշարժի 20 ամյա
տարելիցի
նշում,
երկրաշարժի
հետևանքների վերացման գործում ռուս
ժողովրդի
մասնակցության
ներկայացում

5.3.4 Հայ ժողովրդի պատմության
աղբյուրագիտական հենքի ստեղծում

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
2008
Ռուսաստանի
Դաշնության
արխիվային
ծառայության
հետ
Գյումրիում ՙԻմ ցավը քո
ցավն
է՚
խորագրով
արխիվային
փաստաթղթերի
ցուցահանդես
ՙՀայ
կինոյի
պատմու¬թյան,
19101935՚,
ՙՎազգեն
Ա
Կաթողիկոս-100՚ և այլ
փաստաթղթերի
ժողովածուների
հրատարակում,
տարվա ընթացքում

2009
Ըստ ծրագրի

Ըստ ծրագրի

2010

2011

2012

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

