Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պատասխանատու
մարմինը

1
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

Գերակա խնդիրները

2
59. Տարածքային
կառավարման
արդյունավետության
բարձրացում և համակարգի
արդիականացում

Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը

3
1) տարածքային կառավարման հայեցակարգի
մշակում
2) հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող
իրավական ակտերի մշակում

Գերակա խնդրի
լուծմանն
ուղղված
յուրաքանչյուր
քայլի
կատարման
ժամկետը
4
Սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ
նոյեմբերի 2րդ
տասնօրյակ

Հղումը

5
ՀՀ Սահմանադրության 6րդ և 160-րդ հոդվածներ

ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի 1.1-ին կետ

ՀՀ կառավարության 2016

vօrօsհսmMK-285.2

2

1

2

60. Վարչատարածքային
բարեփոխումների
շարունակականության
ապահովում

3

1) խոշորացման ծրագրում ներառված
համայնքներում տեղեկատվական
ենթակառուցվածքների գնահատում

4

օգոստոսի 2րդ
տասնօրյակ

2) խոշորացման գործընթացի իրականացում` նոյեմբերի 1-ին
խոշորացված համայնքների տեղական
տասնօրյակ
ինքնակառավարման մարմինների համար
ընթացակարգային աշխատանքների
իրականացման ձեռնարկի մշակում,
համայնքներին դրանց տրամադրում
3) խոշորացված համայնքների ծրագրային
նոյեմբերի 3բյուջետավորման մեթոդաբանության
րդ
մշակում
տասնօրյակ
4) խոշորացված համայնքների եկամուտների նոյեմբերի 3ընդհանուր ծավալում սեփական
րդ
եկամուտների բաժնեմասի ավելացմանն
տասնօրյակ
ուղղված միջոցառումների իրականացում
61. Մարզերի մրցակցային
առավելությունների
բացահայտում և
տարածքային զարգացման
ուղիների ուրվագծում

1) մարզերի մրցակցային առավելությունների
հստակեցում

2) մարզերի տարածքային զարգացման

5
թվականի հուլիսի 29-ի
նիստի 24-րդ կետով
հավանության արժանացած
N 29 արձանագրային որոշում
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
№646-Ա որոշման
հավելվածի 1.2 կետ»:
ՀՀ կառավարության 2017
թվականի հունիսի 19-ի
№646-Ա որոշման
հավելվածի 1.2 կետ»:

հունվարի 2-րդ ՀՀ կառավարության 2016
տասնօրյակ թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի 1.1-ին կետ
մարտի 2-րդ

3

1

2

62. ՀՀ արխիվային գործի
բնագավառում արխիվային
ծառայությունների
մատուցման էլեկտրոնային
համակարգի ներդրման
իրականացում

3
4
ռազմավարությունների մշակում
տասնօրյակ
3) 2017-2020 թթ. տարածքային զարգացման Օգոստոսի 3առաջին գործառնական ծրագրի մշակում և
րդ
մեկնարկ
տասնօրյակ
4) ՀՀ մարզերում տնտեսական զարգացումն
դեկտեմբերի
ապահովելու նպատակով դոնոր
3-րդ
կազմակերպությունների հետ համատեղ
տասնօրյակ
ծրագրերի իրականացում:
5) Գործառնական ծրագրերի
նոյեմբերի 2ֆինանսավորման գործընթացներում
րդ
ֆինանսական հաստատությունների, այդ
տասնօրյակ
թվում ունիվերսալ վարկային
կազմակերպությունների ներգրավում:
6) ՀՀ տարածքներում գործարարության
սեպտեմբերի
զարգացման նպատակով պետական և
2-րդ
ֆինանսական կառույցների հետ համատեղ
տասնօրյակ
դասընթացների կազմակերպում:
1) Հայաստանի Հանրապետության
մարտի 3-րդ
աշխատանքի և սոցիական հարցերի
տասնօրյակ
նախարարի ու Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման
և զարգացման նախարարի համատեղ
հրամանի ընդունում՝ կենսաթոշակ նշանակող
ստորաբաժանման կողմից էլեկտրոնային
հարցում կատարելու և «Հայաստանի
ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունից հարցմանը

5
2017 թվականի հունիսի 19ի N 646 - Ա որոշման
հավելվածի 1.2 կետ

ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի 1-ին գլուխ, 1.1ին կետ, «Էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի
զարգացում», 1-ին
ենթակետ

4

1

2

3
էլեկտրոնային պատասխան տրամադրելու
կարգը հաստատելու
2) Հայաստանի ազգային արխիվի և նրա
տարածքային ստորաբաժանմունքների
կորպորատիվ ցանցի ստեղծում և դրա
տրամաբանական միացում այն բոլոր
պետական մարմինների ցանցերին, որոնք
օգտվում են արխիվային տեղեկատվությունից
3) Հայաստանի ազգային արխիվում
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից
արխիվային տեղեկություն (այդ թվում՝
միասնական տեղեկության-տեղեկանքի)
ստանալու համար դիմումների առցանց՝ ՀԱԱ-ի
պաշտոնական կայքէջի միջոցով ստացում,
այդ թվում՝ նաև էլեկտրոնային վճարման
համակարգի ներդրում
63. Հայաստանի
1) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
Հանրապետության
բժշկական կենտրոնի, Ծաղկահովտի
մարզային ենթակայության
բժշկական կենտրոնի, ՀՀ Կոտայքի մարզի
առողջապահական
առողջության առաջնային պահպանման
համակարգի օպտիմալացում կենտրոնների և ՀՀ Շիրակի մարզի
«Սամարիթեր» վերականգնողական
կենտրոնի կողմից մատուցվող
ծառայությունների որակի բարձրացման
ուղղությունների և ֆինանսական վիճակի
վերլուծություն
2) վերլուծության արդյունքներով Աշտարակի

4

5

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

մայիսի 1-ին

ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի
«Առողջապահություն» բաժնի
1-ին կետ

5

1

2

64. Հայաստանի
Հանրապետության
մարզային ենթակայության
կրթական
հաստատությունների
օպտիմալացում

3
բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանների
օպտիմալացման, բարելավման,
ծառայությունների որակի բարձրացման,
ֆինանսական կայունության ապահովման,
ինչպես նաև Ծաղկահովտի բժշկական
կենտրոնի ֆինանսական կայունության և
ծառայությունների որակի բարձրացման, ՀՀ
Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոնների միավորման,
ինչպես նաև ՀՀ Շիրակի մարզի «Սամարիթեր»
վերականգնողական կենտրոնը Գյումրու
բժշկական կենտրոնին միավորելու
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և
շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկում
3) քննարման արդյունքներով ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
առաջարկությունների ներկայացում
1) մազային ենթակայության կրթական
համակարգի ֆինանսատնտեսական վիճակի
և ծառայությունների մատուցման որակի
բարձրացման պոտենցիալի վերլուծություն

4
տասնօրյակ

2) մասնագիտական քննարկումներ
շահագրգիռ մարմինների հետ
3) քննարկումների արդյունքներով ՀՀ Կոտայքի
մարզի Զովաշենի հիմնական դպրոցը

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ
հուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

5

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակ
մարտի 1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի «Կրթություն և
գիտություն» բաժին

6

1

2

65. Մարզային
ենթակայության կրթական
հաստատությունների
բյուջեների և ծախսերի
կատարման
թափանցիկության
ապահովում

3
4
Հատիսի միջնակարգ դպրոցին, Փյունիկի
միջնակարգ դպրոցը Արտավազի միջնակարգ
դպրոցին միացնելու, Աբովյանի N 8 հիմնական
դպրոցի և Աբովյանի N 6 ավագ դպրոցի
(տալով միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակ)
միաձուլման, ինչպես նաև վերլուծության
արդյունքներով, ըստ անհրաժեշտության, մյուս
մարզերի կրթական հաստատությունների
վերակազմակերպման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
1) կրթական հաստատությունների 2016
հունվարի 2-րդ
թվականի բյուջեների և կատարված ծախսերի
տասնօրյակ
վերաբերյալ հաշվետվությունների տեղադրում
կրթական հաստատությունների և
մարզպետարանների կայքէջերում

2) կրթական հաստատությունների 2017
թվականի բյուջեների և ծախսերի
կատարման եռամսյակային
հաշվետվությունների տեղադրում կրթական
հաստատությունների և մարզպետարանների
կայքէջերում

2017
թվականի
յուրաքանչյուր
եռամսյակի
ավարտից
հետո 10-օրյա
ժամկետում
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ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի «Կրթություն և
գիտություն» բաժնի 1-ին
կետի «ա» ենթակետ

