ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
2009թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ Կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա
խնդիրները հաստատելու մասին>> 15.01.09թ.N 40-Ն որոշումից բխող

h/h

հ/հ ըստ ՀՀ կառավարության 15.01.09թ.N40-Ն

Կատարողը ըստ ՀՀ

Կատարողը ՀՀ տարածքային

(այսուհետ`15.01.09թ.N 40-Ն) որոշման N 1 հավելվածի և

կառավարության

կառավարման

միջոցառման անվանումը
1.
1.

2.

15.01.09թ.N 40-Ն որոշման

Ժամկետը

նախարարությունում

3.

4.

5.

ՀՀ տարածքային

ինֆոտեխնոլոգիաների,

10.04. 09թ.

կառավարման

տվյալների բազաների և կապի

10.07. 09թ.

նախարարություն

վարչություն

10.10. 09թ.

տարածքային կառավարման և

06.04. 09թ.

զարգացման վարչություն

06.07. 09թ.

կառավարություն ներկայացնել տեղեկանք տվյալ

(15.01.09 N 40-Ն որոշման 2-րդ

06.10. 09թ.

եռամսյակում սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված գերակա

հավելվածի 101- 107 կետերը )

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2009 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները
հաստատելու մասին>> 15.01.09թ.N 40-Ն որոշման 3-րդ կետի
(հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին`
յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա
ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության

խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացման
ընթացքի մասին) կատարման ապահովում

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն (15.01.09 N 40-Ն

06.04. 09թ.

որոշման 2-րդ հավելվածի 108-

06.07. 09թ.

110 կետերը )

06.10. 09թ.

համայնքային ծառայության
հարցերի վարչություն (15.01.09 N

06.04. 09թ.

40-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի

06.07. 09թ.

112 կետը )

06.10. 09թ.

ինֆոտեխնոլոգիաների,
տվյալների բազաների և կապի

06.04. 09թ.

վարչություն (15.01.09 N 40-Ն

06.07. 09թ.

որոշման 2-րդ հավելվածի 113,

06.10. 09թ.

114 կետերը )
ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

06.04. 09թ.

բաժին(15.01.09 N 40-Ն որոշման

06.07. 09թ.

2-րդ հավելվածի 115- 117

06.10. 09թ.

կետերը )
ՀՀ տարածքային կառավարման

06.04. 09թ.

նախարարության Ջրային

06.07. 09թ.

տնտեսության պետական կոմիտե

06.10. 09թ.

(15.01.09 N 40-Ն որոշման 2-րդ
հավելվածի 45 - 51 կետերը )
ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության միգրացիոն

06.04. 09թ.

գործակալություն (15.01.09 N 40-

06.07. 09թ.

Ն որոշման 2-րդ հավելվածի 119

06.10. 09թ.

կետը )
ՀՀ տարածքային կառավարման

06.04. 09թ.

նախարարության Ազգային

06.07. 09թ.

Արխիվ ՊՈԱԿ (15.01.09 N 40-Ն

06.10. 09թ.

որոշման 2-րդ հավելվածի 118
կետը )

2.

165. «Քաղաքների առաջանցիկ զարգացման նպատակային
ծրագրերի կազմման և իրականացման հայեցակարգի մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

30.09.09թ.

նախարարություն

կառավարություն ներկայացնելը
ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

3.

Տարածքային կառավարման և

166.Պետական մարմինների կողմից մարզերում
համապատասխան գործունեության իրականացման համար
տրված լիացենզիաների ու թույլտվությունների դրանց
մարզում տնտեսական ակտիվության վրա ազդեցության, և

ՀՀ տարածքային

10.09.09թ.

զարգացման վարչության

կառավարման
նախարարություն

ուսումնասիրության արդյունքներով համապատասխան
առաջարկությունների մշակում և ներկայացում։
4.

167. «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2009-2012թթ սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

նախարարություն

10.06.09թ.

ներկայացնելը
5.

168. «ՀՀ Լոռու մարզի 2009-2012թթ սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

30.09.09թ.

նախարարություն

ներկայացնելը
6.

169. «ՀՀ Շիրակի մարզի 2009-2012թթ սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

31.12.08թ.

նախարարություն

ներկայացնելը

170.«Միջհամայնքային միավորումների և համայնքների
խոշորացման հայեցակարգային մոտեցումներից բխող
7.

միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մաին» ՀՀ

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառաարման

կառավարման

վարչություն

10.04.09թ.
Կատարված է

նախարարություն

կառավարության որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ
կառավարություն
8.

171. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ

9.

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառաարման

կառավարման

վարչություն

օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն

նախարարություն

172. « Տեղական ինքնակառավարման մարմինների

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

պարտադիր լիազորությունների իրականացման
կարգերի,նորմա-տիվների և չափորոշիչների մասին»

30.11.09թ.

31.12.09թ.

նախարարություն

մշակման ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
10.

173. «Հյուրանոցային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակում

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառաարման

կառավարման

վարչություն

31.12.09թ.

նախարարություն
11.

174. «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N

ՀՀ տարածքային

համայնքային ծառայության

31.01.09թ.

1002-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման

կառավարման

հարցերի վարչություն

Կատարված է

նախարարություն

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
համայնքային ծառայության

175. «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N

հարցերի վարչություն

1003-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
12.

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը նախագիծը

31.01.09թ.
Կատարված է

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

13.

ՀՀ տարածքային

ֆինանսատնտեսագիտական

բնութագրող ցուցանիշների մասին » ՀՀ կառավարության

կառավարման

ծրագրավորման և վերլուծության

որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

նախարարություն

բաժին

ՀՀ տարածքային

Իրավաբանական բաժին

176. «Ըստ ՀՀ մարզերի ֆինանսական ներդրումները

30.06.09թ.

նախագիծը
14.

177.« Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն
չունեցող անձի կողմից ապաստանի ստացման նպատակով
ներկայացվող դիմումի ձևի հաստատման մասին» ՀՀ

10.03.09թ.
Կատարված է

կառավարման
նախարարություն

կառավարության որոշման նախագիծ
15.

178. «Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան

ՀՀ տարածքային

հայցողին տրվող անձը հաստատող վկայականի ձևը,

կառավարման

նկարագիրը և տրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ

Իրավաբանական բաժին

20.05.09թ.

Իրավաբանական բաժին

20.05.09թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման

20.02.09թ.

նախարարություն

կառավարության որոշման նախագիծ

16.

179. «Փախստականներին տրվող կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթղթի ձևը, նկարագիրը և տրման կարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

նախագիծ
17.

180. «Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքում

ՀՀ արդարադատության

Կատարված է

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ

նախարարություն

օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

նախարարության միգրացիոն
գործակալություն

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիականություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ դատախազություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
18.

248. «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր
Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների մասնավոր
կառավարչի ընտրության մրցույթի արդյունքները
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

19.

249. «Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրառի
իրականացման մասին ՀՀ կառավարության որոշման
նախա•իծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ տարածքային

ՀՀ տարածքային կառավարման

կառավարման

նախարարության Ջրային

նախարարության Ջրային
տնտեսության պետական
կոմիտե

տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային

ՀՀ տարածքային կառավարման

կառավարման

նախարարության Ջրային

նախարարության Ջրային

30.05.09թ.

30.05.09թ.

տնտեսության պետական կոմիտե

տնտեսության պետական
կոմիտե
20.

250. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության

ՀՀ տարածքային

ՀՀ տարածքային կառավարման

կողմից սպասարկվող ջրային համակարգերի օգտագործման

կառավարման

նախարարության Ջրային

20.12.09թ.

իրավունքի փոխանցման ձևին հավանություն տալու մասին»

նախարարության Ջրային

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ

տնտեսության պետական

կառավարություն ներկայացնելը

կոմիտե

տնտեսության պետական կոմիտե

