Տեղեկանք
2010 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների իրականացման
արդյունքների
Միջոցառումների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ
Պատասխանատու
մարմինը

Ծրագրի
կետը

Միջոցառումերի
անվանումները

Միջոցառումների կատարման
արդյունքները

1

2

3
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ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն
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‹‹Հայաստանի Հանրապետության
մարզերում պետական
կառավարման մասին›› ՀՀ
Նախագահի հրամանագրի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
Կոտայքի մարզի 2011- 2014
թվականների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
‹‹Կամավոր վերադարձի վերաբերյալ
դիմում ներկայացրած անձանց
(ապաստան հայցողներին և
փախստականներին) իրենց ծագման
կամ հնարավոր երրորդ` միջանցիկ
երկրներ մուտք գործելու համար
անհրաժեշտ ճամփորդական
փաստաթղթերի և վիզաների
ստացման գործում աջակցության
կարգը հաստատելու մասին››
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
‹‹Հանրապետական գործադիր
մարմինների կողմից
մարզպետարանների
համապատասխան
ստորաբաժանումներում տեսչական
ստուգումների կազմակերպման և
անցկացման մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ
03/15/2009-10 գրությամբ։
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«Տեղական ինքնակառավարման
մասինե Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասինե ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն

Ընդունվել է “Հայաստանի
Հանրապետության Կոտայքի մարզի
2011- 2014 թվականների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին” ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի
մայիսի 6-ի թիվ 609-Ն որոշումը։
Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2010
թվականի հունվարի 21-ի թիվ 48-Ն
որոշումը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի մայիսի 26-ի թիվ
03/21/3111-10 գրությամբ։ Ըստ 10.06.10թ.
հ. 02/24.1/6873-10 հանձնարարականի`
համաձայնություն է ձեռք բերվել հարցը
քննարկել ՀՀ նախագահի “ ՀՀ
մարզերում տարածքային
կառավարման մարմինների
գործունեության կարգը հաստատելու
մասին”հրամանագիրը հաստատելուց
հետո։
ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի մայիսի 26-ի թիվ
03/16/3110-10 գրությամբ։
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ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի
օգոստոսի 4-ի ՙՀայաստանի
Հանրապետության բյուջետային
համակարգի մասին՚ Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի
պետական մարմիններում
էլեկտրոնային փաստաթղթերի և
էլեկտրոնային թվային
ստորագրությունների կիրառման
կարգը սահմանելու մասին՚
N 1595-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
Արարատի մարզի 2011-2014
թվականների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու
մասին›› ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
Վայոց ձորի մարզի 2011-2014
թվականների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու
մասին›› ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
‹‹Հայաստանի Հանրապետության
Արագածոտնի մարզի 2011-2014
թվականների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը հաստատելու
մասին›› ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
‹‹Բնակչության տեղաշարժի
պետական կարգավորման
հայեցակարգի մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի հունիսի 10-ի թիվ
03/21/3451-10 և հունիսի 11-ի թիվ
03/21/3498-10 գրություններով։

Ընդունվել է ՙ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին՚ ՀՀ
կառավարության 20.05.2010թ.հ.662-Ն
որոշումը։
Ընդունվել է “Հայաստանի
Հանրապետության Արարատի մարզի
2011-2014 թվականների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին” ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի մարտի
25-ի թիվ 353-Ն որոշումը։
Ընդունվել է “Հայաստանի
Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի
2011-2014 թվականների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին” ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի հուլսի
22-ի թիվ 1060-Ն որոշումը։
Ընդունվել է “Հայաստանի
Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
2011-2014 թվականների սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին” ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի ապրիլի
29-ի թիվ 560-Ն որոշումը։
ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ
03/21/6129-10 գրությամբ։
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‹‹Հայաստանի Հանրապետության
Արմավիրի մարզի 2011-2014
թվականների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը
հաստատելու մասին›› ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
‹‹Համայնքի ղեկավարի
աշխատակազմի օրինակելի
կանոնադրությունը սահմանելու
մասին›› ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Համայնքների խոշորացման և
միջհամայնքային միավորումների
ձևավորման գործընթացով
պայմանավորված իրավական
ակտերի նախագծերը
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ
03/15/6397-10 գրությամբ։

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ
03/16/7636-10 գրությամբ։

Ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն
‹‹գաղտնի››

‹‹Հայաստանի Հանրապետության
մարզերում պետական կառավարման
մասին›› ՀՀ Նախագահի
հրամանագրից բխող իրավական
ակտերի նախագծերը
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
››Նախադպրոցական կրթության
բնագավառում համայնքի
ղեկավարի պարտադիր
լիազորությունների իրականացման
կարգը սահմանելու մասին›› ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ
03/15/6043-10 գրությամբ։

Որևէ տեղական հարկի մասին
ՀՀ օրենքի նախագիծ ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ
03/16/7402-10 գրությամբ։

ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
2010 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ
03/16/7637-10 գրությամբ։

Գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ
Պատասխանատու

Ծրագրի

Միջոցառումերի

Միջոցառումների կատարման

մարմինը

կետը

անվանումները

արդյունքները

4

1

2

3

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

Հավելված
N2

Տարածքային համաչափ
զարգացման ռազմավարության
իրականացում
-տարածքային զարգացման
անհամամասնությունների
մեղմում.մարզերի համար
մարզային զարգացման ծրագրերի
մշակում

27.

- տարածաշրջանային
կայունության և անվտանգության
ապահովման, սահմանամերձ
համագործակցության զարգացման
գործում Հայաստան - ԵՄ
համագործակցության
շրջանակներում
տարածաշրջանային
վիճակագրական համակարգի
ստեղծմանն օժանդակում և
նպատակային ծրագրերի
իրականացում
28.

2010 թվականին ՀՀ կառավարության
կողմից հավանության է արժանացել ՀՀ
Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի,
Վայոց ձորի, Շիրակի մարզերի 20112014թթ. սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագրերը, ներկայումս ՀՀ
կառավարության քննարկմանն է
ներկայացվել նաև ՀՀ Արմավիրի մարզի
2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագիրը։

Իրականացվել է համապատասխան
համագործակցություն ԵՄ-ի հետ, որի
արդյունքում մշակվել և ՀՀ-ում ներ է
դրվել տարածաշրջանային
վիճակագրական համակարգը (NUTS-ի
երկրորդ մակարդակը)։

Տարածքային կառավարման
մարմինների աշխատանքի
կազմակերպման նոր
մոտեցումների ներդրում
-տարածքային
կառավարման
մարմինների կողմից իրականացվող հսկողության արդյունավետության բարձրացում

2010 թվականի փետրվարի 23-ի ՀՀ
փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման
նախարարի
թիվ
34-Ա
հրամանով հաստատվել է <Վարչական
հսկողության
2010
թվականի
աշխատանքային ծրագիրը>։ Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված բոլոր
աշխատանքներն ավարտված են, բացի
ՀՀ
Արարատի
մարզի
Այնթափ
համայնքից, որտեղ հսկողություն չի
իրականացվել համայնքի ղեկավարի
արտահերթ ընտրությունների արդյունքում վերջինիս պաշտոնավարման մեկ
տարի չլրանալու կապակցությամբ։ ։

- տարածքային կառավարման

ՀՀ

շահագրգիռ

մարմինների

հետ

համակարգում բարեփոխումների
իրականացում( “ՀՀ մարզերում
պետական կառավարման մասին”
ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նոր
տարբերակի մշակում)

- ՀՀ հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
իրականացման` ՀՀ ՏԿՆ-ի մասով
միջոցառումների ծրագրի
կատարման ապահովում

համատեղ
մշակվել
և
ՀՀ
կառավարության
քննարկմանն
է
ներկայացվել “ՀՀ մարզերում պետական
կառավարման մասին” ՀՀ Նախագահի
հրամանագրի նախագիծը։
1. Տեղական տուրքերի և վճարների գծով
գանձումների ավտոմատացման ծրագրի
մշակումը ավարտված և ներդրված է
հետևյալ ութ քաղաքային համայնքներում`
Ապարան, Վեդի, Չարենցավան, Իջևան,
Դիլիջան, Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք (ՀՀ
հակակոռուպցիոն ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 70.7. կետ)։
2. Մշակվել է համայնքի սեփականություն
համարվող գույքի կառավարման
պլանների մշակման վերաբերյալ ուղեցույց
և այն տրամադրվել է բոլոր համայնքներին
(ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 70.8. կետ)։
3. ՀՀ ՏԿ նախարարության մասնագետների
կողմից ՀՀ մարզխորհուրդների նիստերում
և համայնքներում կազմակերպվում են
խորհրդակցություններ, որտեղ
քննարկվում են տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
գործունեությանն առնչվող խնդիրներ և
դրանց վերաբերյալ տրվում
պարզաբանումներ (ՀՀ հակակոռուպցիոն
ռազմավարության միջոցառումների
ծրագրի 72.1. կետ)։
4. ՀՀ համայնքների 2010թ. բյուջեների
կատարման
և
2011թ.
բյուջեների
կազմման
գործընթացների
թապանցիկության
և
հրապարակայնության վերաբերյալ ՀՀ
մարզպետներին տրվել են հստակ
հանձնարարականներ, որոնք քննարկվել
են
մարզխորհուրդների
նիստերում,
տեղերում
ցուցաբերվել
է
խորհրդատվական
օժանդակություն։
Գործընթացի
իրականացումը
պարբերաբար ուսումնասիրվում է (ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 72.2. կետ)։
5. Առ 01.10.2010թ.` համայնքների
ղեկավարների
ընդունելություններին
մասնակցել
է
թվով
44984,
իսկ
ավագանու ընդունելություններին` 16399
քաղաքացի
(ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
միջոցառումների

ծրագրի 72.4. կետ)։
6.
ՀՀ
ՏԿ
նախարարության
մասնագետների կողմից իրականացվում
է
մոնիտորինգ`
համայնքի
սեփականություն համարվող գույքի
սակարկությունների
իրականացման
գործընթացի հրապարակայնության և
թափանցիկության
նկատմամբ։
Անհրաժեշտության դեպքում` տրվում են
համապատասխան պարզաբանումներ
(ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 72.5. կետ)։
7.
Համայնքի
սեփականություն
համարվող
գույքի
արդյունավետ
կառավարման
միասնական
տեղեկատվական
համակարգեր
ներդրված են թվով 230 համայնքներում։
Մի շարք քաղաքային համայնքներում
բացվել
են
քաղաքացիների
սպասարկման
գրասենյակներ,
աշխատանքները շարունակվում են (ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 72.6. կետ)։
8.
Օրենսդրական
դրույթներ
նախատեսված
են
«Տեղական
ինքնակառավարման մասինե ՀՀ օրենքի
69-րդ
հոդվածով։
Բացի
այդ,
նախարարության կողմից մշակվել է
«Տեղական ինքնակառավարման մասինե
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին,
ինչը պայմանավորված է համայնքների
ավագանիների
կողմից
Վերահսկիչ
պալատի և այլ պետական մարմինների
կողմից իրականացված ստուգումների
արդյունքների պարտադիր քննարկման
պահանջի
օրենսդրական
կարգավորման
անհրաժեշտությամբ։
Օրինագիծը գտնվում է ՀՀ Ազգային
Ժողովում
(ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
միջոցառումների
ծրագրի 73.4. կետ)։
9.
ՀՀ ՏԿՆ կողմից իրականացվել է
համայնքային
սեփականություն
համարվող շինությունների մոնիտորինգ։
Հանձնարարվել
է
մարզպետներին`
իրավունքի
պետական
գրանցում
չունեցող
համայնքային
սեփականություն համարվող վարչական
շենքերի և շինությունների գրանցման
գործընթացում հնարավորինս աջակցել
համայնքների
ղեկավարներին
(ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության

միջոցառումների ծրագրի 73.6. կետ)։
10.
Քաղաքացիական
կացության
ակտերի գրանցման ծառայություններում
տեղադրված
են
էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգեր,
գործառույթներն իրականացվում են
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
տվյալների
էլեկտրոնային բանկերի
կիրառմամբ
(ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
միջոցառումների
ծրագրի 75.1. կետ)։
11. Տեղեկատվական համակարգերի
օգտագործման հմտությունները
ներառվել են համայնքային
ծառայողների վերապատրաստման
ծրագրերում, որոնցով իրականացվում է
համայնքային ծառայողների
վերապատրաստումը (ՀՀ
հակակոռուպցիոն ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրի 76.1. կետ)։

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

29.

30.

Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից սեփական
եկամուտների ապահովման նոր
կարողությունների ձևավորում
ֆինանսական համահարթեցման
նոր համակարգի ներդրում

ՀՀ ԱԺ-ի կողմից առաջին ընթերցմամբ
ընդունված «Ֆինանսական համահարթեցման մասինե ՀՀ նոր օրենքի
նախագիծը գտնվում է ՀՀ Ազգային
Ժողովում`
երկրորդ
ընթերցման
ռեժիմում։

- համայնքային բյուջեների
եկամտային մասն ապահովող
հարկատեսակների
հավաքագրման մեխանիզմների
կատարելագործում, տեղական նոր
հարկատեսակների ներմուծում

«Հարկերի
մասինե
ՀՀ
օրենքում
փոփոխություններ
և
լրացումներ
կատարելու
մասինե
ՀՀ
օրենքի
նախագիծը 27.04.10թ. ՀՀ ԱԺ կողմից
ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ։ Ուժի մեջ է մտել
05.06.2010 թ.։

- համայնքների համար
գույքահարկի և հողի հարկի
համար տեղեկատվական
միասնական բանկի ստեղծում

Գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների
բազաների տեղադրման ուղղությամբ
աշխատանքներն ավարտված են ՀՀ ՏԿ
նախարարությունում և ՀՀ 9
մարզպետարաններում։Սյունիքի
մարզում տեղադրման աշխատանքներն
ընթացքի մեջ են։

Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից սեփական և
պատվիրակված
լիազորությունների

իրականացման որակի
բարձրացում
- «Երևանում տեղական
ինքնակառավարման մասինե ՀՀ
օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ
տարածքային կառավարման
նախարարության Երևանի
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների հետ արդյունավետ
հարաբերություններ ապահովող
կարողությունների ձևավորում

- վարչատարածքային
բարեփոխումների իրականացում
Եվրոպայի խորհրդի հետ
տեղական ինքնակառավարման
համակարգում իրականացվող
բարեփոխումների ընթացքի
քննարկում, տեխնիկական և
փորձագիտական օժանդակության
ապահովում

Ի կատարումն ՀՀ փոխվարչապետ,
տարածքային
կառավարման
նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի
18-ի «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու
մասինե
թիվ
232-Ա
հրամանի`
նախարարության
աշխատակիցների
կողմից
ս.թ.
օգոստոսի
30-ից
սեպտեմբերի
10-ը
Երևանի
քաղաքապետարանում իրականացվել է
իրավական հսկողություն։

Մարզերում իրականացվում է այն
համայնքների գույքագրումը, որոնք
համապատասխանում են համայնքների
խոշորացման և միջհամայնքային
միավորումների ձևավորման հայեցակարգով սահմանված չափորոշիչներին և
որտեղ հնարավոր է իրականացնել
խոշորացում։

