ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

I ՀՀ Կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա
խնդիրները հաստատելու մասին>> 24.07.08թ.N 870-Ն որոշումից բխող

h/h

հ/հ ըստ ՀՀ կառավարության 24.07.08թ.N 870-Ն

Կատարողը ըստ ՀՀ

Կատարողը ՀՀ տարածքային

(այսուհետ`24.07.08թ.N 870-Ն) որոշման N 1 հավելվածի և

կառավարության

կառավարման

միջոցառման անվանումը
1.
1.

2.
ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները
հաստատելու մասին>> 24.07.08թ.N 870-Ն որոշման 3-րդ
կետի (հանրապետական գործադիր մարմինների
ղեկավարներին` յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո
10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարություն ներկայացնել տեղեկանք տվյալ
եռամսյակում սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված գերակա
խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացման
ընթացքի մասին) կատարման ապահովում

24.07.08թ.N 870-Ն որոշման

Ժամկետը

նախարարությունում

3.

4.

ՀՀ տարածքային

ինֆոտեխնոլոգիաների,

կառավարման

տվյալների բազաների և կապի

նախարարություն

վարչություն

5.

10.10. 08թ.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

24. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ նոր օրենքի

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառավարման

31.08.08թ.

կառավարման

վարչություն

նախագծի լրամշակված տարբերակը ՀՀ կառավարություն

3.

ներկայացնելը

նախարարություն

25. «Տեղական հարկերի մասին» հայեցակարգը ՀՀ

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառավարման

կառավարման

վարչություն

կառավարություն ներկայացնելը

31.08.08թ.

նախարարություն
4.

26. «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր
Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կառավարչի

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

ընտրության համար միջազգային մրցույթ անցկացնելու

նախարարության ջրային

մրցութային հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ

տնտեսության պետական

կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն

31.08.08թ.

կոմիտե

ներկայացնելը
5.

Իրավաբանական բաժին

10.09.08թ.

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

31.10.08թ.

կառավարման

զարգացման վարչության

31. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների

ՀՀ տարածքային

Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի և Հայաստանի

կառավարման

Հանրապետություն մուտքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ

նախարարություն

կառավարություն ներկայացնելը
6.

74. «Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման,
կեղտաջրերի մաքրման և ոռոգման ջրի մատակարարման
ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին

նախարարության ջրային

հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքի

տնտեսության պետական

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

կոմիտե

1.

2.
75. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի

7.1.

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը (ոռոգման ջրի մասով)

7.2.

76. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

3.

4.

5.

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

31.10.08թ.

կառավարման

զարգացման վարչության

նախարարության ջրային
տնտեսության պետական
կոմիտե
ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (ոռոգման ջրի

նախարարության ջրային

մասով)

տնտեսության պետական

31.10.08թ.

կոմիտե
7.3.

77. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի ժամկետի

կառավարման

զարգացման վարչության

ավարտից հետո իրականացվելիք միջոցառումները

նախարարության ջրային

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման

տնտեսության պետական

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
8.

109. «Արտագնա աշխատանքների կարգավորման մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

31.10.08թ.

կոմիտե
Իրավաբանական բաժին

30.11.08թ.

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառաարման

20.12.08թ.

կառավարման

վարչություն

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

9.

124. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ

նախարարություն

կառավարություն ներկայացնելը (միջհամայնքային
միավորումների մասով)
125. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային
10.

բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Տեղական ինքնակառաարման
վարչություն

20.12.08թ.

1.
11.

2.
126. «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման 2009
թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն

3.

4.

5.

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

20.12.08թ.

կառավարման

զարգացման վարչության

նախարարություն

ներկայացնելը
12.

142. Նպատակային ծրագրերի մշակում և իրականացում
(օրինակ` սահմանամերձ, բարձր լեռնային կամ այլ
նպատակային խնդիրներով սահմանված տարածքներում

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

կառավարման

զարգացման վարչության

31.12.08թ.

նախարարություն

իրականացվող կոնկրետ հարցերի լուծմանը կամ
ցուցանիշների ապահովմանն ուղղված ծրագրեր)
13.

147. «Պետության կողմից համայնքների պատվիրակված
լիազորությունների իրականացման և համայնքներին
ֆինանսական միջոցների տրամադրման կարգի մասին» ՀՀ

ՀՀ տարածքային

Տեղական ինքնակառաարման

կառավարման

վարչություն

31.12.08թ.

նախարարություն

կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

14.

ՀՀ տարածքային

Տարածքային կառավարման և

Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կառավարչի

կառավարման

զարգացման վարչության

ընտրության մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ

նախարարություն

148. . «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր

կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

31.12.08թ.

II ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) նշանակության աշխատանքներ

հ/հ

Աշխատանքի անվանումը

Կատարողը

Ժամկետը

1.

2.

3.

4.

15.

ՀՀ

կառավարության

կառավարության

<<Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքային կառավարման և

2008 թվականի գործունեության միջոցառումների

զարգացման վարչություն (24.07.08 N

ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին>> 24.07.08 N 870-

870-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի ՏԿՆ

Ն որոշման 3-րդ կետի (հանրապետական գործադիր մարմինների

մասով 6, 7, 8 կետերը և ՀՀ ՏԿՆ

ղեկավարներին` յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա

ջրտնտպետկոմ. մասը)

ժամկետում

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարություն

ներկայացնել տեղեկանք տվյալ եռամսյակում սույն որոշման N 2

տեղական ինքնակառավարման

հավելվածում նշված գերակա խնդիրների լուծման միջոցառումների

վարչություն (24.07.08 N 870-Ն

իրականացման ընթացքի մասին) կատարման ապահովում

որոշման 2-րդ հավելվածի ՏԿՆ մասով
1և 2 կետերը)
համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն (24.07.08 N 870-Ն
որոշման 2-րդ հավելվածի ՏԿՆ մասով
5 կետը)
ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն
(24.07.08 N 870-Ն որոշման 2-րդ
հավելվածի ՏԿՆ մասով 3 և 4 կետերը)

05.10.08թ.

1.
16.

2.

3.

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմի
(այսուհետ` Աշխատակազմ) և համակարգի կազմակերպությունների
2009թ. հայտ-պահանջագրի կազմում և ներկայացում ՀՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարություն

17.

ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

Համաձայն ՀՀ կառավարության

բաժին,

համապատասխան որոշման

քարտուղարություն

Նախարարության 2009-2011 թվականների Միջնաժամկետ Ծախսային
Ծրագրերի հայտի ներկայացում

4.

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի

նախարարություն

ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի

բաժին,

նախարարի հրամանի համաձայն

քարտուղարություն
18.

Նախարարության աշխատակազմի

և համակարգի հիմնարկների

կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և
ծառայությունների

անվանացանկի

կազմում

և

ներկայացում

ՀՀ

Նախարարության
կարիքների

աշխատակազմի

համար

և

ապրանքների,

ծրագրավորման և վերլուծության

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի

բաժին,

նախարարի հրամանի համաձայն

քարտուղարություն

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
19.

ֆինանսատնտեսագիտական

համակարգի

հիմնարկների

աշխատանքների

և

քարտուղարություն,
ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի իրականացում

բաժին

20.

«Հայաստանի

Հանրապետության

«Ժամկետային

աշխատանքային

կառավարության
պայմանագիր

Ըստ հաստատված ծախսերի
նախահաշիվների

13.07.2006թ.

կնքելու

կարգը

հաստատելու մասին» N 1002-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ

կատարելու

մասին»

ՀՀ

կառավարության

որոշման

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը
կհամապատասխանեցվի
փոփոխություններին

ուժի

մեջ

մտած

օրենսդրական

համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն

Համայնքային ծառայության մասին
(ՀԾՄ) ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո
երկամսյա ժամկետում

1.
21.

2.

3.

4.

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի
հուլիսի 13-ի «Համայնքային ծառայողի ծառայողական քննություն
անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»
փոփոխություններ
կառավարության

և

լրացումներ

որոշման

N 1003-Ն որոշման մեջ

կատարելու

նախագիծը

ՀՀ

մասին»

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ
մտած օրենսդրական փոփոխություններին

22.

«Հայաստանի
նախարարի

Հանրապետության
2006

թվականի

տարածքային
օգոստոսի

16-ի

կառավարման
«Համայնքային

ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագրի
մասին»

N 9-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ

կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի
հրամանի

նախագիծը

ներկայացնելը,

կհամապատասխանեցվի

ուժի

ըստ

մեջ

որի

նշված

մտած

ակտը

օրենսդրական

փոփոխություններին

23.

«Հայաստանի
նախարարի
ծառայության

Հանրապետության
2006

թվականի

պաշտոնների

տարածքային
օգոստոսի

յուրաքանչյուր

16-ի

կառավարման
«Համայնքային

խմբում

ընդգրկվող

պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին» N 10-Ն հրամանի
մեջ

փոփոխություններ

տարածքային

և

կառավարման

լրացումներ

կատարելու

նախարարի

հրամանի

մասին»

ՀՀ

նախագիծը

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ
մտած օրենսդրական փոփոխություններին

1.
24.

2.
«Հայաստանի
նախարարի

Հանրապետության
2006

թվականի

տարածքային
օգոստոսի

4.

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

կառավարման

29-ի

ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու

3.

«Համայնքային

համար մրցույթ և

համայնքային ծառայորղների ատեստավորում անցկացնելու համար
թեստեր կազմելու կարգը հաստատելու մասին» N 11-Ն հրամանի մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի նախագիծը ներկայացնելը,
որի

նշված

ակտը

կհամապատասխանեցվի

ուժի

մեջ

ըստ
մտած

օրենսդրական փոփոխություններին

25.

«Հայաստանի
նախարարի
ծառայության

Հանրապետության
2006

թվականի

մրցութային

և

տարածքային
օգոստոսի

կառավարման

29-ի

ատեստավորման

«Համայնքային

հանձնաժողովների

օրինակելի աշխատակարգերը հաստատելու մասին» N 12-Ն հրամանի
մեջ

փոփոխություններ

տարածքային

և

լրացումներ

կառավարման

կատարելու

նախարարի

մասին»

հրամանի

ՀՀ

նախագիծը

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ
մտած օրենսդրական փոփոխություններին

26.

«Հայաստանի
նախարարի
ծառայության

Հանրապետության
2006

թվականի

թափուր

պաշտոն

տարածքային
օգոստոսի

29-ի

զբաղեցնելու

անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»

կառավարման
«Համայնքային
համար

մրցույթ

N 13-Ն հրամանի մեջ

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի նախագիծը ներկայացնելը,
որի

նշված

ակտը

կհամապատասխանեցվի

օրենսդրական փոփոխություններին

ուժի

մեջ

ըստ
մտած

1.
27.

2.
«Հայաստանի
նախարարի

Հանրապետության
2006

թվականի

տարածքային

սեպտեմբերի

11-ի

3.

4.

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

3.

4.

կառավարման
«Համայնքային

ծառայողի ատեստավորման կարգը սահմանելու մասին»

N 15-Ն

հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
տարածքային

կառավարման

նախարարի

հրամանի

նախագիծը

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ
մտած օրենսդրական փոփոխություններին

28.

«Հայաստանի
նախարարի

Հանրապետության
2006

թվականի

տարածքային

սեպտեմբերի

18-ի

կառավարման
«Համայնքային

ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից
հանելու

կարգը

հաստատելու

մասին»

N

16-Ն

հրամանի

մեջ

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի նախագիծը ներկայացնելը,
որի

նշված

ակտը

կհամապատասխանեցվի

ուժի

մեջ

ըստ
մտած

օրենսդրական փոփոխություններին

29.

«Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքային

կառավարման

նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Համայնքային ծառայողների
անձնական գործերը վարելու կարգը սահմանելու մասին»

N 20-Ն

հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
տարածքային

կառավարման

նախարարի

հրամանի

նախագիծը

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ
մտած օրենսդրական փոփոխություններին

1.

2.

30.

«Հայաստանի
նախարարի

Հանրապետության
2006

թվականի

տարածքային

դեկտեմբերի

28-ի

կառավարման
«Համայնքային

ծառայողների վերապատրաստման կարգը սահմանելու մասին» N 25-Ն
հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
տարածքային

կառավարման

նախարարի

հրամանի

նախագիծը

ներկայացնելը, ըստ որի նշված ակտը կհամապատասխանեցվի ուժի մեջ

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

երկամսյա ժամկետում

համայնքային ծառայության հարցերի

ՀԾՄ ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո

վարչություն

եռամսյա ժամկետում

մտած օրենսդրական փոփոխություններին

31.

Համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությամբ նախատեսված
համայնքային ծառայողների աշխատանքային ներքին կարգապահական
օրինակելի կանոնակարգի մշակում

32.

ՀՀ

մարզերի

և

Երևան

քաղաքի

համայնքների

ղեկավարների

ծառայության

պաշտոնների

աշխատակազմերում

համայնքային

անվանացանկերում

համապատասխան

փոփոխությունների

իրականացում` պայմանավորված գլխավոր պաշտոնների խմբում

3

ենթախմբերի նախատեսմամբ
33.

ՀՀ

2008թ.

պետական

բյուջեով

Նախարարության

հիմնարկ-

ձեռնարկությունների պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման համար
նախատեսված միջոցների բաշխում` ըստ ծախսերի գործառական
դասակարգման

ծրագրերի

և

տնտեսագիտական

դասակարգման

հոդվածների

34.

Նախարարության

աշխատակազմի

և

համակարգի

հիմնարկների

պահպանման ծախսերի նախահաշիվների կազմում և ներկայացում

քարտուղարություն,
ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության
բաժին

քարտուղարություն,
ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

նախարարի հաստատմանը

բաժին
1.

2.

15.01.08թ.

3.

15.01.08թ.
4.

35.

Նախարարության

աշխատակազմի

և

համակարգի

հիմնարկների

պահպանման ծախսերի հաստատված նախահաշիվների հիման վրա

ֆինանսատնտեսագիտական

վճարման ժամանակացույցի կազմում և ներկայացում ՀՀ ֆինանսների և

ծրագրավորման և վերլուծության
բաժին

էկոնոմիկայի նախարարության գանձապետական բաժանմունք

36.

15.01.08թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
գույքն

ու

աշխատողների

եկամուտները
մասին

կառավարությանն

հայտարարագրող

տվյալները

առընթեր

Հայաստանի

հարկային

Նախարարության
Հանրապետության

պետական

ծառայություն

ներկայացնելու աշխատանքների ապահովում

37.

քարտուղարություն,

20.01.08թ.
անձնակազմի կառավարման բաժին

Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող անձանց
(այդ թվում՝ Նախարարության կառավարման ներքո գտնվող պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների և այլն)

20.01.08թ.

արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքների

անձնակազմի կառավարման բաժին

ապահովում

38.

ՏԿ նախարարությունում փորձնական շահագործման ընթացքում ի հայտ
եկած

դիտողությունների

եւ

առաջարկությունների

հիման

վրա

փաստաթղթերի էլեկտրոնային շարժի “Mulberry” համակարգի լրացուցիչ

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

01.02.08թ.

տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
39.

ՀՀ

համայնքներում

վարչական

հսկողություն

իրականացնելու

աշխատանքային ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության համակարգում

2007թ. ներքին աուդիտի անցկացման արդյունքների ներկայացում ՀՀ
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

1.

զարգացման վարչության վարչական
վերահսկողության բաժին

և ամփոփում։
40.

տարածքային կառավարման և

2.

10.02.08թ.

գլխավոր աուդիտոր

15.02.08թ.

3.

4.

41.

Լրագրողների

հավատարմագրում`

համաձայն

ՀՀ

տարածքային

կառավարման նախարարությունում լրագրողների հավատարմագրման
կարգի
42.

Տեղեկատվական

ռեսուրսների

օգտագործման

գնահատման

պարամետրերի որոշում, մեթոդիկայի մշակում
43.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

և

համայնքային

ծառայողների

29.02.08թ.

01.03.08թ.

ատեստավորման

թեստավորման փուլի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրի

Ներքին

աուդիտի

համայնքային ծառայության հարցերի

10.03.08թ.

վարչություն

ներդրման ապահովում

անցկացում

«Հատուկ

կացարան»

ՊՈԱԿ-ում,

արդյունքների ամփոփում

45.

բաժին

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
մրցույթի

44.

հասարակայնության հետ կապերի

գլխավոր աուդիտոր

14.03.08թ.*

<ՀՀ –ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին> ՀՀ
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի
ներկայացումը ՀՀ կառավարություն
/Նախատեսվում

է

<ՀՀ

–ում

ստուգումների

կազմակերպման

և

անցկացման մասին> ՀՀ օրենք 2-ր հոդվածի 1-ին կետում < Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության
գործունեությունը համակարգող նախարարությունը> և <Հայաստանի

տարածքային կառավարման և

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության

զարգացման վարչության վարչական

պետական

կոմիտեն>

բառերը

փոխարինել

<Հայաստանի

վերահսկողության բաժին

20.03.08թ.

Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը> և
<Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքային

կառավարման

նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն> բառերով/։

1.

2.

3.

4.

46.

Համայնքներում առկա դպրոցների, մանկապարտեզների, մշակույթի
տների և առողջապահական հիմնարկների թվի /վերանորոգված և
վերանորոգման ենթակա/, ինչպես նաև բնակչության քանակի /կանայք և
տղամարդիկ/, թոշակառուների, ուսուցիչների թվի և միջին տարիքի
վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

47.

Ներքին

աուդիտի

անցկացում

«Հանրակացարաններ»

ՓԲԸ-ում,

արդյունքների ամփոփում
48.

Տարածքային
մարմինների

կառավարման

եւ

տեղական

(տարածքային) տեղեկատվայնացման ռազմավարական

«Գույքահարկի

և

հողի

հարկի»

վերահսկողության բաժին

գլխավոր աուդիտոր

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

համակարգի

տեխնիկական

առաջադրանքի մշակում
50.

զարգացման վարչության վարչական

20.03.08թ

25.03.08թ. *

ինքնակառավարման

ծրագրի նպատակների ու խնդիրների մշակում

49.

տարածքային կառավարման և

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

Նախարարության աշխատակազմին և պետական ոչ առևտրային

ֆինանսատնտեսագիտական

կազմակերպություններին ամրացված հիմնական միջոց հանդիսացող

ծրագրավորման և վերլուծության

գույքի մասին տեղեկատվության ներկայացում ՀՀ կառավարությանն

բաժին

01.04.08թ.

01.04.08թ.

01.04.08թ.

առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
51.

Ներքին աուդիտի անցկացում «Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում, արդյունքների ամփոփում

52.

Հողերի օգտագործման

ժամանակավոր սխեմաներ կազմելու կարգի

վերանայում
53.

ՀՀ

ՏԿՆ

աշխատակիցների`

“Mulberry”

համակարգի

լրացուցիչ

էլեկտրոնային շարժի համակարգի ուսուցում
Գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների բազաների տրամաբանական
կառուցվածքի կազմում
1.

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա մշակված փաստաթղթերի

54.

գլխավոր աուդիտոր

30.04.08թ.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն
ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

2.

25.04.08թ. *

3.

01.05.08թ.

01.05.08թ.
4.

55.

Նախարարության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և
100%՝

պետությանը

բաժնեմաս

ունեցող

սեփականության
փակ

իրավունքով

բաժնետիրական

պատկանող

ընկերությունների

ղեկավարների պաշտոնները զբաղեցնող անձանց ատեստավորման

անձնակազմի կառավարման բաժին

նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում

56.

Ներքին աուդիտի անցկացում «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿում, արդյունքների ամփոփում

57.

Տարածքային

տեղեկատվայնացման

քաղաքականության

իրականացման

բնագավառում
հիմնական

պետական

ուղղությունների

մշակում
58.

ՀՀ մարզերի զարգացման ծրագրերի կազմման ու իրականացման
հայեցակարգի մշակում

գլխավոր աուդիտոր

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

01.05.08թ.

27.05.08թ. *

01.06.08թ.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության
տարածքային զարգացման ծրագրերի

10.06.08թ.

բաժին
59

Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի 2008-2011թթ. զարգացման
ծրագրի մշակում

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության
տարածքային զարգացման ծրագրերի

20.06.08թ.

բաժին
60.

Ներքին աուդիտի անցկացում «Սեյսմիկ պաշտպանության հարավային
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում, արդյունքների ամփոփում

61.

ՀՀ կառավարության 21.11.2003թ. թիվ 1923-Ն որոշմամբ սահմանված

ֆինանսատնտեսագիտական

կարգով «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի վերստուգման աշխատանքների

ծրագրավորման և վերլուծության
բաժին

իրականացում
62.

գլխավոր աուդիտոր

«Նախարարության գործավարության կարգը հաստատելու մասին»

քարտուղարություն,

նախարարի հրամանում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

24.06.08թ. *

30.06.08թ.

01.07.08թ.

բազաների և կապի վարչություն
1.

2.

3.

4.

63.

ՀՀ

մարզերի

և

համայնքների

անձնագրերի

շտեմարանների

(ոչ

էլեկտրոնային) ակտուալացում
64.

բազաների և կապի վարչություն

Ներքին աուդիտի անցկացում «Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում, արդյունքների ամփոփում

65.

Տարածքային զարգացման ծրագրերի մշակման, քննարկման, ընդունման

բաժին

Տարածային ռազմավարական ծրագրի «Նորմատիվ իրավական բազայի

Տվյալների փոխանակման նպատակով` նախարարությունը,

ՀՀ 10

և ՏԻ կառույցներ ներառող գերատեսչական

կառավարման

և

տեղական

ինքնակառավարման

համակարգերի վերլուծության հիման վրա՝ դրանց կատարելագործման

համայնքային

ծառայողների

նախատեսելու նպատակով բյուջետային հայտի նախապատրաստում

և

հողի

հարկի»

համակարգը

օգտագործող

աշխատակիցների ուսուցում
1.
71.

բազաների և կապի վարչություն

01.08.08թ.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության
տարածքային զարգացման ծրագրերի

20.08.08թ.

համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

2.
Աշխատակազմի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման
անցկացման կազմակերպում

72.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

վերապատրաստումը

կազմակերպելու և իրականացնելու համար ՀՀ պետ. բյուջեում գումար

«Գույքահարկի

01.08.08թ.

բաժին

ուղղությունների հիմնավորում
2009թ.-ին

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի դրույթներին համահունչ
տարածքային

70.

10.07.08թ.

տարածքային զարգացման ծրագրերի

ցանցի ստեղծում Արմենտել ՀՁ ՓԲԸ-ի կորպորատիվ ցանցի հիման վրա

69.

տարածքային կառավարման և

խնդիրների ուսումնասիրում և դրանց լուծման նպատակահարմար

մարզպետարանները

68

03.07.08թ. *

զարգացման վարչության

կատարելագործում և ուղղվածության բնորոշում» բաժնի մշակում
67.

01.07.08թ.

գլխավոր աուդիտոր

և իրականացման գործընթացների կազմակերպման հետ կապված
մոտեցումների որոշում ՀՀ մարզերում և համայնքներում
66.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

Տարածքային տնտեսական անհամամասնությունների էական
նվազեցման նպատակով ՀՀ մարզերի տնտեսական
առանձնահատկությունների ուսումնասիրում

30.08.08թ.

31.08.08թ.

3.

4.

քարտուղարություն

31.08.08թ.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության
տարածքային զարգացման ծրագրերի

31.08.08թ.

բաժին
73.

«Գույքահարկի և հողի հարկի» համակարգի փորձնական շահագործում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

74.

ՀՀ կառավարության 2008-2012թթ. գործունեության ծրագրից բխող
տարածքային

կառավարման

բնագավառում

օրենսդրական

ապահովվածության վիճակի վերլուծություն և դրա կատարելագործման

Ներքին աուդիտի անցկացում «Համակարգչային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում,
արդյունքների ամփոփում

76.

Տարածքային

կառավարման

համակարգերում

առկա

և

տեղական

թերությունների

ինքնակառավարման

բացահայտում

և

դրանց

վերացմանն ու տնտեսության զարգացմանը նպաստող տարբերակների

Տարածքային

տեղեկատվայնացման

խորհրդի

ստեղծման

մասով

առաջարկությունների ներկայացում
78.

Մարզերից

միջազգային

համագործակցության

պայմանագրերի

Նախարարության աշխատակազմի

և համակարգի հիմնարկների

ծառայությունների անվանացանկի կազմում և ներկայացում ՀՀ առևտրի
և տնտեսական զարգացման նախարարություն

1.

2.
Ներքին աուդիտի անցկացում «Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան

ՀՀ

10.09.08թ.

17.09.08թ. *

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության
տարածքային զարգացման ծրագրերի

30.09.08թ.

կառավարության

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

գործունեության

ծրագրի

միջազգային համագործակցության

01.10.08թ.

01.10.08թ.

ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության
բաժին,

04.10.08թ.

քարտուղարություն

ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում, արդյունքների ամփոփում
81.

գլխավոր աուդիտոր

բաժին

կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և

80.

տարածքային զարգացման ծրագրերի

բազաների և կապի վարչություն

վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում, ամփոփում
79.

զարգացման վարչության

բաժին

առաջարկում
77

տարածքային կառավարման և

բաժին

ուղղությամբ կոնկրետ միջոցառումների առաջարկում
75.

01.09.08թ.-31.12.08թ.

պահանջներին

համապատասխան ԱՀՌԾ-ի հիման վրա` տարածքային զարգացման

3.

4.

գլխավոր աուդիտոր

09.10.08թ. *

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության

10.10.08թ.

հայեցակարգի մշակում

տարածքային զարգացման ծրագրերի
բաժին

82.

Աշխատակազմի ակտիվների գույքագրում

քարտուղարություն,
ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

01.11.08թ.

բաժին
83.

Աշխատակազմի հաջորդ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև
արտահերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների
ցանկերի կազմում

84.

Ներքին

աուդիտի

անցկացում

ֆինանսատնտեսագիտական

ծրագրավորման

Աշխատակազմի

առաջատար

քաղաքացիական

և

կրտսեր

և

վերլուծության

պաշտոններ

ծառայողների

և

Տարածքային

տեղեկատվայնացման

Աշխատակազմի

առաջատար

անձնակազմի կառավարման բաժին

բնագավառում

տիպային

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

և

05.11.08թ. *

ատեստավորման

լուծումների մշակում
87.

գլխավոր աուդիտոր

զբաղեցնող

նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

86.

01.11.08թ.

Աշխատակազմի

հաշվապահական հաշվառման բաժիններում, արդյունքների ամփոփում
85.

անձնակազմի կառավարման բաժին

կրտսեր

թափուր

10.11.08թ.

01.12.08թ.

պաշտոններ

զբաղեցնելու համար անցկացվելիք մրցույթների նախապատրաստական
աշխատանքների իրականացում

1.
88.

2.
2008թ. ներքին աուդիտի անցկացման արդյունքների ներկայացում ՀՀ
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

89.

Տարածքային
մարմինների

կառավարման

և

տեղական

ինքնակառավարման

միջև փոխանակվող տեղեկատվության կառուցվածքի և

փոխանակման ռեգլամենտի մշակում

անձնակազմի կառավարման բաժին

15.12.08թ.

3.

4.

գլխավոր աուդիտոր

15.12.08թ. *

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

31.12.08թ.

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
90.

Պետական

և

համայնքային

սեփականություն

համարվող
տարածքային կառավարման և

20.04.08թ.

զարգացման վարչության վարչական

20.07.08թ.

վերահսկողության բաժին

20.10.08թ.

տարածքային կառավարման և

20.04.08թ.

զարգացման վարչության վարչական

20.07.08թ.

վերահսկողության բաժին

20.10.08թ.

կարգի համաձայն մարզի համայնքներում երկրաշարժից անօթևան

տարածքային կառավարման և

20.04.08թ.

մնացած ընտանիքների ամենամյա հաշվառման հերթացուցակների

զարգացման վարչության վարչական

20.07.08թ.

վերահսկողության բաժին

20.10.08թ.

տարածքային կառավարման և

20.04.08թ.

զարգացման վարչության վարչական

20.07.08թ.

վերահսկողության բաժին

20.10.08թ.

գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի օգտագործման և
վարձավճարների գանձման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

91.

<<Գյուղական բնակավայրերում անօթևան մնացած ընտանիքների
համար բնակարանային շինարարություն>> ծրագրի իրականացման
գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

92.

ՀՀ կառավարության 10.06.1999թ. թիվ 432 որոշմամբ հաստատված

կազմման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում
93.

Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերի անավարտ բնակելի տների
իրավիճակի

ուսումնասիրության

արդյունքների

վերաբերյալ

տեղեկատվության ամփոփում

94.

Մարզերում

Ադրբեջանից

հատկացված

բնակարանների

բռնագաղթված
անհատույց

փախստականներին
սեփականաշնորհման

իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

1.
95.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

գնման

վկայագրերի

զարգացման վարչության վարչական
վերահսկողության բաժին

2.
Բնակարանների

տարածքային կառավարման և

3.
տրամադրման

գործընթացի

վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության վարչական
վերահսկողության բաժին

96.

Պետական

և

համայնքային

բնակարանային

ֆոնդի

անհատույց

տարածքային կառավարման և

20.04.08թ.
20.07.08թ.
20.10.08թ.
4.

20.04.08թ.
20.07.08թ.
20.10.08թ.

մասնավորեցման

գործընթացի

վերաբերյալ

տեղեկատվության

ամփոփում/ՀՀ կառավարության 25.10.2000թ. թիվ 682 որոշում/

զարգացման վարչության վարչական

20.04.08թ.

վերահսկողության բաժին

20.07.08թ.
20.10.08թ.

97.

Մարզերում առկա հանքավայրերի և դրանք շահագործող ֆիզիկական և
իրավաբանական
նկատմամբ

անձանց

կողմից

պարտավորությունների

համայանքային
կատարման

բյուջեների
վերաբերյալ

տեղեկատվության ամփոփում
98.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության վարչական
վերահսկողության բաժին

անձանց

գործունեության

օրինականության

վերահսկողության բաժին

Մարզերի վարչական տարածքում քաղաքաշինական գործունեության և
դրա վերահսկողության վերաբերյալ տեղեկատվութան ամփոփում

20.07.08թ.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության վարչական
վերահսկողության բաժին

20.07.08թ.

ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ
մշակված

ձևերին

համապատասխան`

ՀՀ

համայնքների

2008թ.

բյուջեների կատարման վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվությունների
հավաքագրում և համակարգում, վերլուծություն և ամփոփում

1.

2.

101.

Բյուջեների կատարման ցածր ցուցանիշներ ունեցող համայնքներում
բյուջեի

կատարման

ուսումնասիրություններ,

թերությունների

բացահայտում
102.

20.10.08թ.

տարածքային կառավարման և
զարգացման վարչության վարչական

վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում

100.

20.07.08թ.

Մարզերում առկա հանքավայրերի և դրանք շահագործող ֆիզիկական և
իրավաբանական

99.

20.04.08թ.

Պարտքեր

կուտակած

համայնքների

մոնիտորինգ, առաջարկությունների մշակում

բյուջեների

կատարման

30.05.08թ.
տեղական ինքնակառավարման

31.08.08թ.

վարչություն

30.11.08թ.

3.

4.

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

30.05.08թ.
31.08.08թ.
30.11.08թ.
30.05.08թ.
31.08.08թ.
30.11.08թ.

103.

Առևտրի

և

ծառայությունների

ոլորտում

իրականացվող

գործառույթների վերաբերյալ` ՀՀ համայնքներից տեղեկատվության
հավաքագրում,

վերլուծություն

և

ամփոփում

(«Առևտրի

և

ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետին

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

30.05.08թ.
31.08.08թ.
30.11.08թ.

համապատասխան)
104.

Նախարարության

տեղեկատվական

ռեսուրսների

օգտագործման

վերլուծություն

105.

բազաների և կապի վարչություն

Նախարարության

աշխատակազմի

պահպանման

ծախսերի

կազմում

քարտուղարություն

պարտքերի

և

մասին

ներկայացում

ամսական

10.10.08թ.

մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-ը

ՀՀ

հաշվետվությունների

ֆինանսների

և

էկոնոմիկայի

քարտուղարություն

նախարարություն

Համակարգի

հիմնարկներից

եռամսյակային

աշխատանքի

հաշվետվությունների

գծով

ընդունում,

ամսական

և

ամփոփում

և

ներկայացում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

1.
108.

10.07.08թ.

Նախարարության աշխատակազմի կատարած բյուջետային ծախսերի և
բյուջետային

107.

10.04.08թ.

և

նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման ապահովում

106.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

2.
Նախարարության

աշխատակազմի

քարտուղարություն

3.
պարտադիր

մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը

մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը

4.

սոցիալական

ապահովագրության վճարների և վճարված եկամուտներից պահված
եկամտահարկի

վերաբերյալ

հաշվետվությունների

կազմում

և

ներկայացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական
ծառայություն

քարտուղարություն

մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը և
մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին
հաջորդող ամսվա 20-ը

109.

Նախարարության

աշխատակազմի

և

համակարգի

կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցների եկամուտների ու
ծախսերի,

եռամսյակային

և

տարեկան

գործունեության

ամփոփ

հաշվեկշիռների կազմում, ամփոփում և ներկայացում ՀՀ ֆինանսների և

քարտուղարություն

հաջորդող ամսվա 10-ը

էկոնոմիկայի նախարարություն

110.

Նախարարության

համակարգի

պետական

ոչ

առևտրային
01.03.08թ. (2007թ.)

կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության
վերաբերյալ տարեկան ծրագրային ցուցանիշների և այդ գործունեության
մասին եռամսյակային հաշվետվությունների ամփոփում ու ներկայացում
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

111.

ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության
բաժին

20.03.08թ. (ծրագրային ցուցանիշներ)
30.04.08թ.
31.07.08թ.
31.10.08թ.

Նախարարության «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական
մոնիտորինգի

շրջանակներում

կառավարությանն

տեղեկատվության

առընթեր

պետական

ներկայացում

գույքի

ՀՀ

կառավարման

վարչություն

2.

ծրագրավորման և վերլուծության

3.
ԸՆԹԱՑԻԿ

Անհրաժեշտության

ֆինանսատնտեսագիտական
բաժին

1.

112.

մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին

դեպքում`

համայնքի

ղեկավարին

01.05.08թ. (նաև 2007թ.)
01.08.08թ.
01.11.08թ.

4.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

պաշտոնանկ

անելու, արտահերթ ընտրություններ նշանակելու, ընտրության ծախսերը
ֆինանսավորելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի
նախապատրաստում (ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 138-րդ և «Տեղական

տեղական ինքնակառավարման

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ, 26-րդ,72-րդ և 73-րդ

վարչություն

հոդվածներին համապատասխան)

2008 թ. ընթացքում

113.

Անհրաժեշտության

դեպքում`

ընտրություններ

ավագանու

նշանակելու,

անդամների

ընտրություններ

ի

արտահերթ
ծախսերը

ֆինանսավորելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի
նախապատրաստում (ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 138-րդ և «Տեղական
ինքնակառավարման

մասին»

ՀՀ

օրենքի

22-րդ

հոդվածներին

վարչություն

համապատասխան)

114.

Համայնքների

պարտադիր

նորմատիվների

տեղական ինքնակառավարման

և

լիազորությունների

չափորոշիչների

մշակում

2008 թ. ընթացքում

իրականացման
(չափորոշիչների

առկայության պայմաններում հնարավորություն կստեղվի խմբավորելու
պարտադիր

լիազորությունները,

մշակելու

դրանց

իրականացման

կարգերը, որոշելու լիազորությունների կատարման համար նվազագույն
ֆինանսական
հնարավոր

միջոցների

կդառնա

ծավալները,

պարտադիր

այս

բոլորի

լիազորությունների

արդյունքում
կատարման

նկատմամբ ներքին (համայնքի ավագանի, համայնքի բնակչություն) և

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

արտաքին վերահսկողության իրականացումը)

1.
115.

2.
ՀՀ

3.

4.

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման

մարնինների
նամակների

գործունեությանը
(դիմումների

և

վերաբերող`

բողոքների)

քաղաքացիների

քննարկման

ապահովում

(«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի 9րդ կետի և

ՀՀ կառավարության 2005թ.մայիս-ի N 633-Ն որոշման

կիրարկման ապահովում)

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

116.

ՀՀ

գործադիր,

տարածքային

և

տեղական

ինքնկակառավարման

մարմիններից ստացած գրությունների քննարկման ապահովում (ՀՀ
կառավարության 2005թ.մայիս-ի N 633-Ն որոշման և ՀՀ վարչապետի
2005թ. հունիսի 20-ի

117.

Միջհամայնքային

N 453-Ա որոշման կիրարկման ապահովում)

միավորումներ

ստեղծելու

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

վերաբերյալ

առաջարկությունների, մեթոդական ցուցումների նախապատրաստում,
դրանց մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկում
(ՀՀ Սահմանադրության 110-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի 78-րդ հոդվածների

118.

Պետական

սեփականություն

կիրարկման ապահովում)

հանդիսացող

գույքը

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

համայնքներին

փոխանցելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում (ի կատարումն
ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի N1098-Ն որոշման)

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

1
119.

2.
Անհրաժեշտության

դեպքում`

3.

համայնքների

կողմից

2008 թ. ընթացքում

4.

առևտրային

բանկերից վարկեր և փոխատվություններ ստանալու վերաբերյալ
պաշտոնական

եզրակացությունների

մշակման

կազմակերպում

(«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 6րդ կետի

120.

կիրարկման ապահովում)

Անհրաժեշտության դեպքում`

ՀՀ վարչատարածքային բաժանման

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների նախագծերի
մշակման

ապահովում

(ՀՀ

Սահմանադրության

75-րդ

հոդվածի

տեղական ինքնակառավարման

2008 թ. ընթացքում

վարչություն

կիրարկման ապահովում)

121.

ՀՀ

համայնքներին

նպատակային

(սուբվենցաների և սուբսիդիաների)

ֆինանսական

հատկացումների

տրամադրման կազմակերպում և

գործընթացի վերահսկում
122.

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

ՀՀ համայնքների ֆինանսական համահարթեցման քաղաքականության
իրականացում, համահարթեցման «նոր օրենքի» նախագծի լրամշակում
(1.ՀՀ համայնքների ֆինանսական վիճակի ուսումնասիրություն և

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

վերլուծություն,
2. դոտացիաների տրամադրման վերաբերյալ

2008 թ. ընթացքում

առաջարկությունների

նախապատրաստում և գործընթացի համակարգում)
123.

ՀՀ

համայնքների

բյուջեների

և

ծրագրերի

վերաբերյալ

խորհրդակցությունների կազմակերպում Նախարարությունում և ՀՀ
մարզերում
1

2.

124.

«Հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների համաձայնեցման
և մասնակցություն
ՀՀ

համայնքների

հողօգտագործման

վիճակի

վերաբերյալ

տեղեկատվական շտեմարանի թարմացում
126.

ՀՀ

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում

համայնքների

ամփոփում և տեղեկատվական շտեմարանի թարմացում
ՀՀ որոշ քաղաքային և գյուղական համայնքներում

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն
տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

ղեկավարների հերթական և արտահերթ ընտրությունների արդյունքների

127.

վարչություն
3.

միջգերատեսչական հանձնաժողովի» աշխատանքների կազմակերպում

125.

տեղական ինքնակառավարման

տեղական ինքնակառավարման
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

4.

2008 թ. ընթացքում

2008 թ. ընթացքում

2008 թ. ընթացքում

համայնքային

ծառայության համակարգի ներդրման գործընթացի ուսումնասիրություն

համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

128.

Համայնքային ծառայողների առաջին վերապատրաստման գործընթացի
շարունակական իրականացման կազմակերպում` «Գնումների մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով վերապատրաստումն իրականացնող
կազմակերպության ընտրություն, վերապատրաստման գործընթացի

վարչություն

համակարգում

129.

համայնքային ծառայության հարցերի
2008 թ. ընթացքում

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար
մրցույթների և առաջին վերապատրաստումն անցած համայնքային
ծառայողների

առաջին

ատեստավորման

գործընթացների

համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն

2008 թ. ընթացքում

համակարգում, արդյունքների ամփոփում
130.

Համայնքային ծառայության բնագավառի հարցերով քաղաքացիների
դիմումների, բողոքների քննարկումների կազմակերպում

131.

Տեղական

ինքնակառավարման

մարմնի

պահանջով

վարչություն
համայնքային

ծառայության հարցերով խորհրդատվության մատուցում

համայնքային ծառայության հարցերի
վարչություն

1.

2.

132.

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ)

3.

ստեղծում և ներդրում (պատվիրատուի ֆունկցիաների իրականացում)

133.

համայնքային ծառայության հարցերի

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային շարժի համակարգի շահագործում ՀՀ
ՏԿՆ-ում

Նախարարության

բազաների և կապի վարչություն

ստորաբաժանումներում

լոկալ

ցանցի սպասարկում և զարգացում

135.

Նախարարության

տեղեկատվական

անվտանգության

ապահովման և հակավիրուսային պաշտպանության աշխատանքների
իրականացում

2008 թ. ընթացքում

2008 թ. ընթացքում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

ռեսուրսների

4.

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն,

կառուցվածքային

2008 թ. ընթացքում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների

Քարտուղարություն
134.

2008 թ. ընթացքում

2008 թ. ընթացքում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

2008 թ. ընթացքում

136.

Նախարարության ինտերնետային կայքի սպասարկում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

137.

<<Mulberry>> փաստաթղթաշրջանառության համակարգի փորձնական
շահագործման կազմակերպում ՀՀ Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում

138.

2008 թ. ընթացքում

ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների
բազաների և կապի վարչություն

2008թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում

էկոնոմիկայի նախարարության գանձապետական բաժանմունք

քարտուղարություն

2008 թ. ընթացքում

Աշխատակազմի

քարտուղարություն,

Աշխատակազմի և համակարգի հիմնարկների պահպանման ծախսերի
հաստատված

նախահաշիվների

հիման

վրա

վճարման

հանձնարարականների կազմում և ներկայացում ՀՀ ֆինանսների և

139.

կարիքների

համար

ձեռք

բերված

ապրանքների

հաշվառում և պահանջագրերի ու հանձնման-ընդունման ակտերի

ֆինանսատնտեսագիտական
ծրագրավորման և վերլուծության

հաշվառում

բաժին
1.

2.

3.

140.

Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն

2008թ. ընթացքում
4.

զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և քաղաքացիական
ծառայողների

ատեստավորման

Նախարարության

իրավասությունը

սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բնագավառի

անձնակազմի կառավարման բաժին

նոր հարցաշարերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքների

2008թ. ընթացքում

ապահովում
141.

Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ

սահմանված

կարգով

Աշխատակազմի

քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման
աշխատանքների իրականացում

142.

անձնակազմի կառավարման բաժին

Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային կարգապահության
վերահսկողության իրականացում

անձնակազմի կառավարման բաժին

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում
143.

Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարներին (յուրաքանչյուր ստորաբաժանմանը իրեն վերապահված
գործառույթների կապակցությամբ) օրենքների և այլ իրավական
ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին աջակցություն և այդ

իրավաբանական բաժին

2008թ. ընթացքում

աշխատանքների վերաբերյալ օրենքների և իրավական ակտերի
տրամադրում

144.

ՀՀ դատարաններում նախարարության շահերի ներկայացում և

իրավաբանական բաժին

պաշտպանում
145.

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի հրամանների, ՀՀ

իրավաբանական բաժին

կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների, օրենքների

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

նախագծերի նախապատրաստում
1
146.

2.
ՀՀ

ՏԿն

օտարերկրյա

3.
պատվիրակությունների

այցերի

արարողակարգային միջոցառումների կազմակերպում
147.

բաժին

Միջազգային կազմակերպություններից ստացված նյութերի վերաբերյալ
համառոտ տեղեկանքների պատրաստում

148.

Մարզերից միջազգային համագործակցության առաջարկությունների
կնքման կազմակերպում
Նախարարի

մոտ

ընդունելությունների

տեղի
և

այլ

միջազգային համագործակցության
բաժին

ստացում, ամփոփում, անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրերի

149.

միջազգային համագործակցության

ունեցող

միջազգային համագործակցության
բաժին

4.
2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

խորհրդակցությունների,

միջոցառումների

լուսաբանում,

մամլո

հաղորդագրությունների, ԶԼՄ-ների և նախարարության կայքի նյութերի

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

2008թ. ընթացքում

պատրաստում
150.

Տարածքային
բարձրացման,

կառավարման
դրան

մարմինների

հասնելու

պատասխանատվության

ճանապարհների

մասին

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

2008թ. ընթացքում

տեղեկատվության ապահովում
151.

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
տեղեկատվության ապահովում

152.

Տարածքային

կառավարման

ոլորտներում

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

և

տեղական

իրականացվող

2008թ. ընթացքում

ինքնակառավարման

բարեփոխումների

մասին

տեղեկատվության ապահովում.
1. «Երևան

քաղաքում

տեղական

ինքնակառավարման

և

տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի մասին
2. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ նոր օրենքի

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

2008թ. ընթացքում

առավելությունների մասին
3. ՀՀ վարչատարածքային բաժանման օրենսդրական դաշտում
կատարված փոփոխությունների նշանակության մասին
153.

Գյուղական զարգացման ծրագրերի լուսաբանում

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

1.

2.

3.

154.

Համայնքային ծառայության համակարգի մասին տեղեկատվության
ապահովում

155.

բաժին

Հեռավոր և սահմանամերձ շրջաններում իրականացվող ծրագրերի
ընթացքի մասին տեղեկատվության ապահովում

156.

Միջհամայքնային միավորումների ստեղծման անհրաժեշտության մասին

Գյումրի քաղաքում զարգացման տեմպերն էականորեն արագացնելու
ապահովում
Պետական գույքի մասնավորեցումից համայքներին 30 տոկոսի չափով
փոխանցվող

գումարների

տնօրինման

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

ուղղությամբ կիրառվող գործառույթների մասին տեղեկատվության

158.

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

տեղեկատվության ապահովում
157.

հասարակայնության հետ կապերի

մասին

տեղեկատվության

հասարակայնության հետ կապերի
բաժին
հասարակայնության հետ կապերի
բաժին

2008թ. ընթացքում
4.

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

2008թ. ընթացքում

ապահովում

*- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն հասցեագրված 22.02.08թ. թիվ 05-389 գրությամբ ներքին աուդիտի անցկացման ժամանակացույցը
դադարեցվել է մինչև գլխավոր աուդիտորի հաստիքի լրացումը

