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Հ/Հ
1

Աշխատանքի բովանդակությունը

Ժամկետ

Պատասխանատու

2

3

4

Ավարտման
փաստաթուղթ
5

1. Տարածքային զարգացման անհամամասնությունների մեղմում
1.1

Մարզերի համար մարզային զարգացման
ծրագրերի մշակման նպատակով՝

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ա/ իրազեկման աշխատանքների
իրականացում,
բ/ դրամաշնորհային միջոցների
հայթայթում մարզային զարգացման
ծրագրերի կազման տեխնիկական
օժանդակության, ինչպես նաև
փորձագետների ներգրավման նպատակով
1.2

ՀՀ կառավարության արտագնա նիստերի
կազմակերպում՝ եռամսյակը մեկ անգամ

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Զարգացման
ծրագրերի բաժին /Ա.
Սարգսյան/
Գլխավոր մասնագետ
Աննա Գևորգյան`

Տեղեկանք

Զարգացման
ծրագրերի բաժին /Ա.
Սարգսյան/

ՀՀ նախագծերի
նախապատրաստում

Ծանոթություն
6

ներկայացում
Առաջատար
մասնագետներ
Սարգիս
Հովհաննիսյան`

2. Տարածքային կառավարման մարմինների կողմից իրականացվող հսկողության արդյունավետության բարձրացում
2.1

Իրավական և մասնագիտական
հսկողության ամբողջական իրականացում,

2.2

Հսկողության արդյունքների
վերլուծություն և իրավական
հետևանքների ապահովում

2.3

ՀՀ ՏԿՆ նախարարության, որպես
իրավական հսկողության բարձրագույն
մարմին, գործառույթների իրականացում

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Վարչական
վերահսկողության
բաժին /Ց.
Խաչատրյան/
Գլխավոր
մասնագետներ
Անահիտ Բարսեղյան`
Գեղարքունիք, Լոռի,
Տավուշ
Անրի Մանգասարյան
Վայոց Ձոր, Սյունիք,
Արարատ
Առաջատար
մասնագետ

Զեկուցագիր

Զեկուցագիր

Զեկուցագիր

Օհանյան Հովհաննես
Արագածոտն, Կոտայք,
Շիրակ
Հասմիկ Դանիելյան
Արմավիր, Երևան
3. Սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների արդյունավետ աշխատանքի ապահովում
3.1

3.2

Սոցիալական ծառայությունների
տարածքային գործակալությունների
կողմից մատուցվող ծառայությունների
որակի ուսումնասիրում, վերահսկողության
իրականացում (շարունակական),
Համայնքային ենթակայության
սոցիալական ծառայության տարածքային
մարմինների գործունեության
արդյունավետության բարձրացմանն
ուղղված առաջարկությունների
ներկայացում, նրանց կողմից համայնքային
սոցիալական ծրագրերի իրականացման
պրակտիկայի ուսումնասիրում։

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Վարչական
վերահսկողության
բաժին /Ց.
Խաչատրյան/

Զեկուցագիր

Զեկուցագիր

Առաջատար
մասնագետ Հասմիկ
Դանիելյան

4. Օրենքով խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին
վերապահված լիազորությունների պատշաճ կատարման ապահովում

4.1

Ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության
ուսումնասիրություն և վերլուծություն, դրա
կատարելագործմանն ուղղված
առաջարկությունների ներկայացում,

4.2

Ոլորտում գործող մարմինների
աշխատանքի մոնիտորինգ, ձևավորված
պրակտիկայի ամփոփում։

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Վարչական
վերահսկողության
բաժին /Ց.
Խաչատրյան/

Տեղեկանք

Զեկուցագիր

Առաջատար
մասնագետ Օհանյան
Հովհաննես
5. Հարավային Կովկասում «Եվրոռեգիոն» համագործակցության մոդելի կիրառում։
Հայաստանի և Վրաստանի սահմանի
երկայնքը ընդգրկող, Եվրոռեգիոնի
գաղափարախոսությանը
համապատասխան կառույցների
հիմնադրում, Հայաստանի Տավուշի, Լոռու
և Շիրակի մարզի տեղական
իշխանությունների, ինչպես նաև
Վրաստանի 4 տարածքային համայնքների
մասնակցությամբ ։

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Զարգացման
ծրագրերի բաժին /Ա.
Սարգսյան/
Առաջին կարգի
մասնագետներ
Իրինա Սարգսյան`

Տեղեկանք

6. Տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման, սահմանամերձ համագործակցության զարգացման գործում
Հայաստան-ԵՄ համագործակցության շրջանակներում տարածաշրջանային վիճակագրական համակարգի ստեղծմանն օժանդակում և
նպատակային ծրագրերի իրականացում։
ԵՄ-ում կիրառվող` Վիճակագրության
եռամսյակը մեկ
ՀՀ տարածքային
Տեղեկանք
համար տարածքային միավորների
անգամ
կառավարման
անվանացանկի (NUTS) չափանիշների
հաշվետվության
նախարարության
ներդրման համար առաջարկությունների
ներկայացում
տարածքային
մշակում։ Եվրոպական նախաձեռնության
կառավարման և
շրջանակներում ստեղծված Սև ծովի
զարգացման
Եվրոռեգիոնի համագործակցության
վարչություն
շրջանակներում Հայաստանի տեղական
Զարգացման
իշխանություններին հնարավորության
ծրագրերի բաժին /Ա.
ընձեռնում Եվրոմիության
Սարգսյան/
կառուցվածքային ֆոնդերից՝ ուղղակիորեն
միջոցներ ներգրավեուլ։
Առաջին կարգի
մասնագետներ
Իրինա Սարգսյան`

7. ՀՀ մարզերի և համայնքների` այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ
համագործակցության ապահովում (շարունակական)։
ՀՀ մարզերի և համայնքների՝ այլ երկրների
համապատասխան
տարածքային
և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների հետ համագործակցության
համաձայանագրերի կնքում։

եռամսյակը մեկ
անգամ
հաշվետվության
ներկայացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարության
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
վարչություն
Զարգացման
ծրագրերի բաժին /Ա.
Սարգսյան/

Համաձայնագրերի
նախագծերի
նախապատրաստում

Գլխավոր մասնագետ
Աննա Գևորգյան`

8.Վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացում
8.1

. «Միջհամայնքային միավորումների և
համայնքերի
խոշորացման 2009թ. ապրիլի
հայեցակարգային մոտեցումերից բխող» առաջին
ծրագիր-ժամանակացույցի
տասնօրյակ
միցոցառումներն
հաստատող
ՀՀ
կառավարության
որոշման
նախագծի
ներկայացում ՀՀ կառավարություն։
Ծրագիր-ժամանակացույցը կարտացոլի
ներքոհիշյալ իրավական ակտերի
պատասխանատուներին և կատարման
ժամկետները։
( Համայնքների խոշորացման գործընթացն
ապահովող անհրաժեշտ իրավական
ակտերի փաթեթը իր մեջ ներառելու է
հետևյալ իրավական ակտերը`
-Վարչատարածքային բաժանման մասին
ՀՀ օրենքում համապատասխան
փոփոխություններ կատարելու
անհրաժեշտությունը, օրենքի նախագծի
մշակում
-ՀՀ կառավարության կողմից տեղական
հանրաքվե նշանակելու ՀՀ կառ-ն որոշման
նախագծի մշակում
- «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքում համապատասխան
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ

Տեղական
ինքնակառավարման
վարչության
տեղական
ինքնակառավարման
հարցերի
համակարգման բաժին
/ պետ Ա.Արզոյան/

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/ պետ Ա.Արզոյան/

Օրենքի նախագիծ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/ պետ Ա.Արզոյան/
ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ

Օրենքի նախագիծ

օրենքի նախագծի մշակաում ։
-Համայնքների
խոշորացման
կապակցությամբ
միավորված
համայնքների
ավագանիների
լիազորությունների
վաղաժամկետ
դադարեցման և
նոր միավորված համայնքի ավագանու
ընտրությունների անցկացման ՀՀ կառ-ն
որոշման նախագծի մշակում.
-Համայնքների խոշորացման
կապակցությամբ միավորված
համայնքների ղեկավարների
լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցման և նոր միավորված
համայնքի ղեկավարի վաղաժամկետ
ընտրությունների անցկացման ՀՀ կառ-ն
որոշման նախագծի մշակում։
-Նախապատրաստում է միջհամայնքային
միավորումներ ստեղծելու վերաբերյալ
առաջարկություններ և դրանց ստեղծման
աշխատանքների խրախուսման
նպատակով համայնքի ղեկավարներին
ապահովում անհրաժեշտ
տեղեկատվությամբ։
-Իրականացնում է միջհամայնքային
միավորումներ ստեղծելու վերաբերյալ
առաջարկությունների նախագիծ և
օրենսդրությամբ սահմանված
ներկայացնում է ՀՀ կառավարության
քննարկմանը)։

/գլխավոր մասնագետ
Հ.Բաբայան/

Օրենքի նախագիծ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

Օրենքի նախագիծ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Հ.Բաբայան/

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Հ.Բաբայան/

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Հ.Բաբայան/

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

8.2

«Երևանի ավագանու առաջին
ընտրությունների անցկացման օրը
սահմանելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ
կառավարություն

«Երևանի քաղաքապետի առաջին երդման
արարողության կարգը սահմանելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության որոշման նախագծի
ներկայացումը ՀՀ կառավարություն

«Երևան
քաղաքում
տեղական
ինքնակառավար
ման մասին» ՀՀ
օրենքի ուժի մեջ
մտնելուց երկու
ամիս հետո
Երևանի
ավագանու
ընտրության
օրվանից մեկ
ամիս առաջ

«Անհրաժեշտ գույքի ցանկը, ներառյալ`
Երևանի ավագանու և քաղաքապետի
նստավայրը սեփականության իրավունքով
Երևանի քաղաքապետարանին
փոխանցելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ
կառավարություն

Երևանի
ավագանու
ընտրության
օրվանից մեկ
ամիս առաջ

«Երևանի առաջին ավագանու առաջին
նիստի անցկացման կանոնակարգը
սահմանելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ
կառավարություն

Երևանի
ավագանու
ընտրության
օրվանից մեկ
ամիս առաջ

«Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի
«Երևան քաղաքում պետական
կառավարման մասին» N ՆՀ-727

Երևանի
ավագանու
ընտրության
օրվանից մեկ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

ՀՀ Նախագահի
հրամանագրի
նախագիծ

հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի
նախագծի ներկայացումը ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ

8.3

8.4

8.5

ամիս առաջ

ՀՀ կառավարության որոշումներում և այլ
իրավական ակտերում Երևանի
քաղաքապետի, որպես տարածքային
կառավարման մարմնի, գործառույթների`
ըստ անհրաժեշտության
համապատասխանեցումը «Երևան
քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին
Ամփոփել ՀՀ մարզերից ստացած
գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի փոփոխությունների հետ կապված
առկա բոլոր խնդիրները։

2009 թվականի
դեկտեմբերի
առաջին
տասնօրյակ

Ամփոփել ՀՀ մարզերից ստացած
առաջարկությունները` հողերի աճուրդային
վաճառքի, կադաստրային արժեքի 50%
գին սահմանելու նորմը 100%-ով
փոխարինելու կամ հողի կադաստրային
արժեքի բարձրացման ուղությամբ։

2009թ.
փետրվարի
երկրորդ
տասնօրյակ

Գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի կարգերը և կադասատրային
արժեքի վերաբերյալ ամփոփված
արդյունքները քննարկել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
հետ

2009թ.
փետրվարի
երկրորդ
տասնօրյակ

2009թ. ապրիլի
առաջին
տասնօրյակ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Գ.Երամյան/
ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Գ.Երամյան/

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Գ.Երամյան/

Իրավական ակտերի
նախագծեր

Տեղեկանքհաշվետվություն

Տեղեկանքհաշվետվություն

Տեղեկանքհաշվետվություն

9.Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի համագործակցության
մակարդակի բարձրացում, ավագանու ինսիտուտի կատարելագործում
9.1

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2009թ. նոյեմբերի ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 3-րդ տասնօրյակ
/գլխավոր մասնագետ
փոփոխություններ
և
լրացումներ
Կ.Բակոյան /
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակում
Համայնքների ավագանիները պարտադիր
կքննարկեն Վերահսկիչ Պալատի և այլ
պետական
մարմինների
կողմից
իրականացված
ստուգումների
արդյունքները։ Սա նաև կբարձրացնի
ավագանիների
դերակատարումը՝
մասնավորապես համայնքային բյուջեների
կատարման ընթացիկ վերահսկողության
մասով։

Օրենքի նախագիծ

9.2

ՀՀ ՏԿՆ կողմից մշակված «ավագանու
օրինակելի կանոնակարգի» ներդրման
գործընթացի
շարունակում
ՀՀ
համայնքներում,
այդ
նաև
նախարարության կողմից իրականացվող
մոնիթորինգի միջոցով։
Համայնքի
ավագանու
և
համայնքի
ղեկավարի
համագործակցության
գործունակ մեխանիզմների ներդրում

2009թ.
ընթացքում,
Յուրաքանչյուր
ամիս

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ

Տեղեկանք,

/ պետ Ա.Արզոյան/

հաշվետվություն

-համայնքային
բյուջեի
տարեկան
հաշվետվությունը եւ հաստատված բյուջեն
մարզային կայքերում, լրատվամիջոցներով
հրապարակելու
համար
առաջարկել

2009թ
առաջին
եռամսյակ

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Շ.Նահատակյան/

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

համայնքապետարաններին
իրենց
բյուջեներում պարտադիր ծախսային տող
նախատեսել
կամ
մշակել
այնպիսի
մեխանիզմ, որը համայնքապետարանների
համար պարտադիր կդարձնի իրենց
գործողությունների հրապարակայնությունն
ապահովելու
մասին
ՏԻՄ
օրենքի
պահանջը։
-Մշակել մեխանիզմներ ՏԻ մարմինների
հաշվետվությունները
եւ
ավագանու
որոշումների հրապարակումը պարտադիր
դարձնելու համար։
-Քաղաքային
եւ
մեծ
գյուղական
համայքների
ղեկավարների
համար
պարտադիր
դարձնել
պարբերաբար
հանրությանը
հաշվետու
լինելը`
ասուլիսներ կազմակերպելով, մարզային
լրատվամիջոցներով իրենց գործունեության
մասին հանրությանն իրազեկելով եւ
բնակչության հարցերին պատասխանելով։
-Համայնքներում
տեղի
ունեցող
աճուրդների մասին հայտարարությունները
«Հայաստանի
Հանրապետություն»
օրաթերթում
հրապարակելուց
բացի
պարտադիր հրապարակվեն համայնքի
տեսանելի վայրերում` նկատի ունենալով ե՛ւ
օրենքի պահանջը ե՛ւ այն հանգամանքը, որ
սահմանափակ տպաքանակի, գյուղական
բնակչության
աղքատության
եւ
այլ
պատճառներով մարզերում թերթեր չեն
ստանում։

2009թ
առաջին
եռամսյակ

2009թ
երկրորդ
եռամսյակ

Յուրաքանչյուր
ամիս

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/գլխավոր մասնագետ
Կ.Բակոյան /

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Շ.Նահատակյան/

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Գ. Երամյան /

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

- Ավագանիների գործունեության համար
համայնքապետարաններում
աշխատասենյակ
առանձնացնել
եւ
գործավարության
մատյան
պահանջել,
որտեղ կգրանցվեն բնակիչներից ստացվող
դիմումները,
ավագանու
կատարած
2009թ
առաջին
աշխատանքը դրանց ընթացք տալու
վերաբերյալ եւ այլն։ Այսինքն, լրջացնել եռամսյակ, ամեն
ավագանու
դերակատարությունն
ու
եռամսյակ
պատասխանատվությունը։
- մեթոդական ցուցումների և
պաշտոնական պարզաբանումների
տրամադրում, խորհրդակցությունների
կազմակերպում ՀՀ մարզերում և
համայնքներում։
Սկսած 2009թ
փետրվար ամսից
ամեն ամիս

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/առաջատար
մասնագետ
Շ.Նահատակյան/

ՏԻՎ ՏԻՀՀԲ
/ պետ Ա.Արզոյան/

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

Տեղեկանք

10. Ֆինանսական ապակենտրոնացում
10.1

ՀՀ համայնքների ֆինանսական
համարթեցման քաղաքականության
իրականացում, նոր համակարգի
ներդրում
Ֆինանսական համահարթեցման ՀՀ նոր
օրենքի ընդունումից հետո, ներդրումն
ապահովող միջոցառումներ.
1. Համահարթեցման դոտացիաների
հաշվարկման համար ելակետային
տվյալների հավաքագրում։ Այդ նպատակով`
- համապատասխան մեթոդական նյութերի

2009թ.

Տեղական
ինքնակառավարման
վարչության
համայնքների
բյուջեներ և ծրագրերի
մոնիթորինգի բաժին

Տեղեկանք,
հաշվետվություն

/պետ Խ. Մաթուլյան/

մեթոդ. նյութեր,

և ուղեցույցերի նախապատրաստում,
- ծախսային կարիքի գործակցի
հաշվարկման համար համապատասխան
ձևերի մշակում,
- եկամտային կարիքի գործակցի
հաշվարկման համար համապատասխան
ձևերի մշակում։
- Համահարթեցման դոտացիաների
հաշվարկման համար ավտոմատացված
համակարգչային ծրագրի մշակում` Excel,
Access համակարգերի շրջանակներում։

փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ
2009թ.
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ
2009թ.
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ
մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ

- Համահարթեցման դոտացիաների
տվյալների հավաքագրման, հաշվարկման և մայիսի 1-ին
տասնօրյակ
համակարգչային ավտոմատացված
ծրագրով աշխատելու ունակությունների
ուսուցանում վարչության
աշխատակիցներին։
- Համահարթեցման դոտացիաների
նախնական և վերջնական տվյալների ՀՀ
համայնքներին տրամադրելու կարգի և
ժամանակացույցի մշակում։
- Ֆինանսական համահարթեցման նոր
մոդելի գործունեության դրույթների և
մեխանիզմների ծանուցում ՀՀ
մարզպետարանների և ՀՀ համայնքների
աշխատակիցներին։

մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

մարտ, ապրիլ,
մայիս, հունիս
ամիսներին

ուղեցույցեր
/գլխավոր մասնագետ
Ի. Աբրահամյան /

ձևեր

/ առաջ. մասնագետ
Լ. Աղաբեկյան /

ձևեր

/ առաջատար
մասնագետ
Լ. Աղաբեկյան /

ծրագիր

/ առաջատար
մասնագետ
Լ. Աղաբեկյան /

տեղեկանք,
հաշվետվություն

/պետ Խ. Մաթուլյան /

կարգ,
ժամանակացույց

/պետ Խ. Մաթուլյան /

տեղեկանք,
հաշվետվություն

10.2

ՀՀ համայնքային բյուջեների եկամտային
մասն ապահովող հարկատեակների
հավաքագրման մեխանիզմների
կատարելագործում, տեղական նոր
հարկատեսակների ներմուծում։
- «Հյուրանոցային հարկի մասին» ՀՀ
օրենք, (օրենքի մշակում)
- Համայնքների համար ոչ պարտադիր
կիրառման տեղական հարկերի մասին
օրենք կամ օրենքներ,

2009թ.
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

-Կառավարության որոշումներ տեղական
հարկերի գործառույթների հետ կապված
ընթացակարգերի մասին։

2009թ.
դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
/գլխավոր մասնագետ
Է. Թամազյան /
ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
/գլխավոր մասնագետ
Է. Թամազյան /
ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ

Տեղական ինքնակառավարման
2009թ.
մարմինների պարտադիր և պետության
դեկտեմբերի 2-րդ
/պետ Խ. Մաթուլյան/
պատվիրակած լիազորությունների
տասնօրյակ
իրականացման կարգերի, նորմատիվների
և չափորոշիչների մշակման ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը։
Կազմակերպում է համայնքների կողմից 2009թ. տարվա
ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
առևտրային
բանկերից
վարկեր
և ընթացքում ըստ
/առաջին կարգի
փոխատվություններ
ստանալու
անհրաժեշտու
մասնագետ Ա.
վերաբերյալ
պաշտոնական
թյան
Աբրահամյան /
եզրակացությունների մշակումը։
ՀՀ համայնքների 2009թ. բյուջեների
կատարման վերաբերյալ ֆինանսական
հաշվետվությունների հավաքագրում և
համակարգում, վերլուծություն և
ամփոփում։

2009թ.
ամեն ամիս

Օրենքի նախագիծ

ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
/գլխավոր մասնագետ
Ի. Աբրահամյան /

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ
Օրենքի նախագիծ

Եզրակացություն

Հաշվետվություն,
արդյունքների հիմման
վրա, խորհրդակցությունների կազմակերպում ՀՀ ՏԿՆ-ում և

ՀՀ մարզերում
ՀՀ համայնքների աշխատավարձի
պարտքերի մարման վերաբերյալ
հաշվետվությունների հավաքագրում և
ամփոփում։

2009թ.
ամեն ամիս

Սեփական եկամուտների (հողի հարկ,
գույքահարկ) հավաքագրման ցածր
ցուցանիշներ ունեցող համայնքներում
ուսումնասիրություններ, պատճառների,
թերությունների բացահայտում։

2009թ.
ամեն ամիս

Պարտքեր կուտակած համայնքների
բյուջեների քննարկում, անհրաժեշտության
դեպքում` դրանց վերանայում։

Համայնքային բյուջեների եկամուտների,
ծախսերի և աշխատավարձերի պարտքերի
վերաբերյալ` հաշվետվությունների և
վերլուծական նյութերի տեղադրում ՀՀ
ՏԿՆ կայքում։

2009թ.
եռամսյակի
ավարտից հետո
կիսամյակ
տարեկան
2009թ.
եռամսյակի
ավարտից հետո
կիսամյակ
տարեկան

ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
/ առաջատար
մասնագետ
Լ. Աղաբեկյան/
ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ
/ պետ Խ. Մաթուլյան /

ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ

Հաշվետվություն,
արդյունքների հիման
վրա, խորհրդակցությունների կազմակերպում ՀՀ ՏԿՆ-ում և
ՀՀ մարզերում
Տեղեկանք,
արդյունքների հիման
վրա, խորհրդակցությունների կազմակերպում ՀՀ ՏԿՆ-ում և
ՀՀ մարզերում
Տեղեկատվություն

/գլխավոր մասնագետ
Է. Թամազյան/
ՏԻՎ ՀԲևԾՄԲ

Տեղեկատվություն

/գլխավոր մասնագետ
Ի. Աբրահամյան/

11. Համայնքային ծառայության համակարգի կայացման ապահովում
11.1

Համայնքային ծառայողների
վերապատրաստում իրականացնող
կազմակերպության ընտրության մրցույթ
կազմակերպելու համար ՀՀ գնումների
գործակալություն հայտի ներկայացում

05.02.09թ.

համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹևՈՍՅԱՆ, ՀՀ ՏԿՆ

մրցույթի
կազմակերպման հայտ

11.2

Վերապատրաստման անցկացման պլանգրաֆիկի կազմում

11.3

Վերապատրաստման գործընթացի
նկատմամբ դիտարկումների
իրականացում, հայտնաբերված
թերությունների վերացման ուղղությամբ
առաջարկությունների ներկայացում
Վերապատրաստումն անցած
համայնքային ծառայողների
ատեստավորումների և համայնքային
ծառայության թափուր պաշտոն
զբաղեցնելու համար մրցույթների
անցկացման գործընթացի նկատմամբ
վերահսկողության իրկանացում

11.4

11.5

Համայնքային ծառայության կադրերի
միասնական ռեզերվի ստեղծում և վարում.

ՀՀ գնումների
գործակալության
կողմից կազմ-յան
հետ
պայմանագրի
ստորագրումից
հետո 10-օրյա
ժամկետում
Վերապատրաստ
վող
յուրաքանչյուր
խմբում 3-օրյա
դիտարկումներ
Մարզերում
անցկացվող
մրցույթների և
ատեստավորումն
երի մասին
ստացվող
տեղեկատվությա
մբ պատահական
ընտրված
համայնքներում
մրցույթների և
ատեստավորումն
երի կոնկրետ օրը
Ստեղծումը`
01.05.09.
վարումը`
ստացվող

ֆինանսատնտեսագիտ
ական, ծրագրերի և
վերլուծության բաժնի
պետ Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
համայնքային
Պլան-գրաֆիկ
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹևՈՍՅԱՆ,
մրցույթւմ հաղթող
ճանաչված
կազմակերպություն
Նշված հարցով
Դիտարկումների
գործուղված կոնկրետ արդյունքների մասին
քաղ. ծառայող
զեկուցագիր

Նշված հարցով
գործուղված կոնկրետ
քաղ. ծառայող

Զեկուցագիր

համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.

Կադրերի ռեզերվի
վարման մատյան

տեղեկատվությա
ն ամփոփում,
մուտքագրում,
տեղեկատվությա
ն տրամադրում`
5-օրյա
ժամկետում
11.6

Համայնքային ծառայողների
գրանցամատյանի ստեղծում և վարում.

11.7

.«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հուլիսի
13-ի «Ժամկետային աշխատանքային
պայմանագիր կնքելու կարգը հաստատելու
մասին» N 1002-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

11.8

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հուլիսի
13-ի «Համայնքային ծառայողի
ծառայողական քննություն անցկացնելու
կարգը հաստատելու մասին» N 1003-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

Ստեղծումը`
01.05.09. վարումը`
ստացվող
տեղեկատվության
ամփոփում,
մուտքագրում` 5օրյա ժամկետում

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ և
յուրաքանչյուր մարզի
պատասխանատու
քաղ. ծառայող

համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
յուրաքանչյուր մարզի
պատասխանատու
քաղ. ծառայող
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.

Գրանցամատյան

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

Կատարված է

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

Կատարված է

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
11.9

«Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարի
2006 թվականի օգոստոսի 29-ի
«Համայնքային ծառայության թափուր
պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ
անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին»
N 13-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
տարածքային կառավարման նախարարի
հրամանի նախագիծը ներկայացնելը։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

հրամանի նախագիծ

Կատարված է
19.01.09թ.
N02-Ն
հրաման

11.10

«Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարի
2006 թվականի սեպտեմբերի 11-ի
«Համայնքային ծառայողի
ատեստավորման կարգը սահմանելու
մասին» N 15-Ն հրամանի մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի
նախագիծը ներկայացնելը։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

հրամանի նախագիծ

Կատարված է
20.01.09թ.
N04-Ն
հրաման

11.11

«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։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

հրամանի նախագիծ

Կատարված է
13.01.09թ.
N01-Ն
հրաման

11.12

«Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարի
2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
«Համայնքային ծառայողների
վերապատրաստման կարգը սահմանելու
մասին» N 25-Ն հրամանի մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի
նախագիծը ներկայացնելը։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

11.13

«Համայնքային ծառայողների
աշխատանքային ներքին
կարգապահական օրինակելի
կանոնակարգը սահմանելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարի
հրամանի նախագծի ներկայացնելը ։

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

11.14

«Համայնքային ծառայողների
գրանցամատյանի վարման կարգը
սահմանելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային
կառավարման նախարարի հրամանի
նախագծի ներկայացնելը

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ

11.15

Հայաստանի Հանրապետության 926
համայնքների ղեկավարների
աշխատակազմերի համայնքային

փետրվարի 1-ին
տասնօրյակ

10.07.09թ.

համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և նույն
բաժնի գլխ.
մասնագետ Ս.
Գևորգյան
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան և
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Կոնկրետ մարզի
պատասխանատու
քաղ. ծառայողը և նրա

հրամանի նախագիծ

հրամանի նախագիծ

Կատարված է
19.01.09թ.
N03-Ն
հրաման

հրամանի նախագիծ

Կատարված է

հրամանի նախագիծ

ծառայության պաշտոնների
անվանացանկերում փոփոխությունների
իրականացում։
11.16

Համայնքային ծառայողների պաշտոնների
անձնագրերի օրինակելի տարբերակների
մշակումը և համապատասխան
մարմիններին տրամադրումը։

11.17
.

ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում
համայնքների ղեկավարների
աշխատակազմերում կադրային գործի
վարման նկատմամբ վերահսկողության
տարեկան ծրագրի կազմում
Համայնքների ղեկավարների
աշխատակազմերի կադրային գործի
վարման նկատմամբ վերահսկողության
իրականացում

11.18

11.19

11.20
.

համայնքների ղեկավարների
աշխատակազմերում հայեցողական և
տեխնիկական սպասարկման պաշտոնների
թվաքանակի կանոնակարգում
Համայնքների ղեկավարների
աշխատակազմերում 2008 թվականի
ընթացքում կատարված
ուսումնասիրությունների արդյունքում
հայտնաբերված թերությունների
վերացման ուղղությամբ կատարված
աշխատանքների վերլուծում

անմիջական
ղեկավարը (բաժնի
պետը)
փետրվարի 3-րդ
տասնօրյակ

հունվարի 3-րդ
տասնօրյակ
տարեկան
ծրագրով
սահմանված
ժամկետներում
մարտի 1-ին
տասնօրյակ

ՀՀ ՏԿՆ համայնքային
ծառայության հարցերի
վարչության պետ Ա.
Սողոմոնյան, և գլխ.
մասնագետ Է.
Պետրոսյան
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Նշված
հարցով
գործուղված կոնկրետ
քաղ. ծառայող և նրա
անմիջական ղեկավար
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան

մարտի 1-ին
տասնօրյակ
Նշված
հարցով
(կադրային
գործուղված կոնկրետ
գործի վարման
քաղ. ծառայող և նրա
նկատմամբ
անմիջական ղեկավար
վերահսկողությա
ն տարեկան
ծրագրով

պաշտոնների
անձնագրերի օրինակելի
տարբերակներ և դրանք
համապատասխան
մարմիններին
տրամադրելու
վերաբերյալ գրության
նախագիծ

ծրագրի նախագիծ

հսկողության
արդյունքների
վերաբերյալ
զեկուցագիր
հարցի լուծման
ուղղությունների
վերաբերյալ
առաջարկություն

Զեկուցագիր

աշխատանքի
ծավալից
ելնելով (51
համայնքում
կատարված
ուսումնասիրո
ւթյունների
արդյունքներ)
առաջարկվում

սահմանված
ժամկետներում)

11.21
.

11.22
.

11.23
.

Համայնքային ծառայության թափուր
պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի և
համայնքային ծառայողների
ատեստավորման թեստավորման փուլի
համար անհրաժեշտ հարցաշարերի
հաստատում

Համայնքների ենթակայությանը
հանձնված ՔԿԱԳ տարածքային
մարմինների կարգավիճակի հստակեցում
2010թ.-ին համայնքային ծառայողների
վերապատրաստումը կազմակերպելու և
իրականացնելու համար ՀՀ պետ.
բյուջեում գումար նախատեսելու
նպատակով բյուջետային հայտի
նախագծի նախապատրաստում

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

ապրիլի 1-ին
տասնօրյակ

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

է
աշխատանքնե
րն
իրականացնել
վերահսկողու
թյան
իրականացմա
ն հետ
զուգահեռ
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան,
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ և գլխ.
մասնագետ Ա.
Բարսեղյան
համայնքային
ծառայության
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
Ռոստոմյան
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ և
ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և

հրամանի նախագիծ,

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

բյուջետային հայտի
նախագիծ

վերլուծության բաժնի
պետ Հ. Գալստյան
Համայնքային ծառայողների
վերապատրաստման գործընթացի
կազմակերպում
11.24
.

Պաշտոնական պարզաբանումների
նախապատրաստում
11.25
.

11.26
.

11.27
.

11.28
.

Համայնքային ծառայության բնագավառի
հարցերով քաղաքացիների դիմումների և
բողոքների քննարկումների
կազմակերպում և քննարկման
արդյունքների տրամադրում
Տեղական ինքնակառավարման մարմնի
պահանջով համայնքային ծառայության
հարցերով խորհրդատվության մատուցում

Ծառայողական քննության վարում

մինչև դեկտեմբեր
3-րդ տասնօրյակ

համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ,
մրցույթւմ հաղթող
ճանաչված
կազմակերպություն
համապատասխա համայնքային
ն պահանջն
ծառայության
առաջանալուց
քաղաքականության
բաժնի պետ Գ.
հետո 15-օրյա
ժամկետում
Ռոստոմյան,
համայնքային
ծառայության
կազմակերպման
բաժնի պետ Վ.
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
դիմումներ և
համապատասխան
բողոքներ
դիմումը տնօրինող
ստանալուց հետո կոնկրետ քաղ.
15-օրյա
ծառայող և նրա
ժամկետում
անմիջական ղեկավար

Աշխատանքների
հանձնման-ընդունման
արձանագրություն և
ծառայությունների
մատուցման որակի
վերաբերյալ
եզրակացություն

համապատասխա
ն պահանջն
առաջանալուց
հետո 15-օրյա
ժամկետում
քննություն
նշանակելուց
հետո մեկամսյա

արձանագրություն

յուրաքանչյուր մարզի
համար
պատասխանատու
կոնկրետ քաղ.
ծառայող
ծառ. քննություն
անցկացնող խմբում
ընդգրկվող քաղ.

պաշտոնական
պարզաբանման
նախագիծ

պատասխանի կամ
հանձնարարականի
նախագիծ

եզրակացություն

11.29
.

11.30
.

11.31
.

ժամկետում

ծառայողներ

Համայնքային ծառայողների
ատեստավորման, ինչպես նաև
համայնքային ծառայության թափուր
պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով
հայտարարված մրցույթների մասին
ստացված տեղեկությունների ամփոփում

տեղեկություններ
ը ստանալուց
հետո 1-օրյա
ժամկետում
ամփոփում և
մուտքագրում

յուրաքանչյուր մարզի
համար
պատասխանատու
կոնկրետ քաղ.
ծառայող և նրա
անմիջական ղեկավար

Հաշվառման մատյան

Համայնքային ծառայության մասին
օրենսդրության պահանջներին հակասող
ակտերն անվավեր ճանաչելը, ինչպես նաև
համայնքային ծառայության
օրենսդրության պահանջներին հակասող
գործողությունը և (կամ) անգործությունը
դատարանում բողոքարկելը

օրենսդրությանը
հակասող
ակտերը
փոփոխելու կամ
օրենսդրությանը
հակասող
գործողությունը և
(կամ)
անգործությունը
վերացնելու
համար
առաջարկություն
ը չընդունվելուց
հետո 10-օրյա
ժամկետում
առաջարկություն
ը ստանալուց
հետո 15-օրյա
ժամկետում

յուրաքանչյուր մարզի
համար
պատասխանատու
կոնկրետ քաղ.
ծառայող, նրա
անմիջական ղեկավար
և աշխ-մի
իրավաբանական
բաժնի պետ

հայցադիմումի
նախագիծ

յուրաքանչյուր մարզի
համար
պատասխանատու
կոնկրետ քաղ.
ծառայող և նրա
անմիջական ղեկավար

առաջարկությունն
ընդունվելու դեպքում
հրամանի նախագիծ,
չընդունվելու դեպքում`
գրության նախագիծ

ՀՀ համայնքներից համայնքային
ծառայության պաշտոնների
անվանացանկերի փոփոխությունների
վերաբերյալ ստացված
առաջարկությունների հիման վրա
համայնքային ծառայության պաշտոնների
անվանացանկերում փոփոխությունների և
լրացումների կատարում

11.32

ՀՀ ՏԿ նախարարության կարծիքին կամ
համաձայնեցմանը ներկայացված
իրավական ակտերի նախագծերի
վերաբերյալ համապատասխան
եզրակացությունների նախապատրաստում
12.

12.1

12.2

12.3

12.4

Իրավական
ակտի
նախագիծը
ստանալուց հետո
15-օրյա
ժամկետում

գործը տնօրինող քաղ.
ծառայող և նրա
անմիջական ղեկավար

եզրակացություն

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ներդնում ՀՀ համայնքներում

ՔԿԱԳ 52 տարածքային բաժիններում
համապատասխան տեղեկատվական
համակարգի գործարկում
ՀԿՏՀ-ի տեղադրում Երևանի 12
թաղային համայնքներում
ՀԿՏՀ-ի տեղադրում ՀՀ 48 քաղաքային
համայնքներում
ՀԿՏՀ-ի տեղադրում 157 գյուղական
համայնքներում

30. 09. 09թ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
Գ. Հայրապետյան

Հաշվետվություն

ԻՏԲ և Կ վարչ.
30. 09. 09թ

Հաշվետվություն
Լ. Պարոնյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

30. 09. 09թ

Հաշվետվություն
Մ. Ալլահվերդյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

30. 09. 09թ

Հաշվետվություն
Գ. Հայրապետյան

13. Համայնքների համար տվյալների միասնական բանկի ստեղծում
13.1

13.2

13.3

Մարզպետարաններում տեղադրվելիք
գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների
բազաների տեղադրում և կարգաբերում
Մարզպետարաններում տեղադրվելիք
գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների
բազաները շահագործող աշխատակիցների
ուսուցում
ՏԿ նախարարությունում տեղադրվելիք
գույքահարկի և հողի հարկի հավաքական
տվյալների բազաների տեղադրում և
կարգաբերում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
01.06.09թ.

Տվյալների բազա
Լ. Պարոնյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

01.07.09թ.

Լ. Պարոնյան

Ակտ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
01.09.09թ.

Լ. Պարոնյան

Տվյալների բազա

13.4

13.5

ՏԿ նախարարությունում տեղադրվելիք
գույքահարկի և հողի հարկի հավաքական
տվյալները շահագործող աշխատակիցների
ուսուցում
Փորձնական շահագործում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
01.10.09թ.

13 .6.2 Այլ երկրների համապատասխան
մարմինների կողմից մշակված տվյալ
խնդրին առնչվող իրավական ակտերի և
հայեցակարգերի , ինչպես նաև կիրառված
լավագույն փորձի ուսումնասիրում
13.6.3 Առաջարկությունների մշակում

Ակտ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
30.08.09թ.

14.

Գ. Մանուկյան

Հաշվետվություն

ԻՏԲ և Կ վարչ.
30.10.09թ.

Գ. Մանուկյան

Հաշվետվություն

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ.

Գ. Մանուկյան

Առաջարկություններ

Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդնում ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման

14.2

Գ. Մանուկյան

Տարածքային կառավարման ոլորտի տեղեկատվական միասնական համակարգի նախագծի մշակում
13.6.1 Առկա իրավիճակի գնահատում և
հիմնախնդրի վերլուծություն

14.1

Ակտ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
01.11.09թ.-ից
31.12.09թ.

13.6

Լ. Պարոնյան

Նախարարության կառուցվածքային
ստորաբաժանումներում լոկալ ցանցի
սպասարկում և զարգացում
Նախարարության տեղեկատվական
ռեսուրսների օգտագործման
վերլուծություն

մարմիններում
ԻՏԲ և Կ վարչ.

31.12.09թ
15.01.09թ.
10.04.09թ.
10.07.09թ.

Հաշվետվություն
Լ. Պարոնյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

Կատարված է
Հաշվետվություն

Ս. Էլիզբարյան

10.10.09թ.
14.3

14.4

14.5

Նախարարության տեղեկատվական
ռեսուրսների անվտանգության
ապահովման և հակավիրուսային
պաշտպանության աշխատանքների
իրականացում
Նախարարության կառուցվածքային
ստորաբաժանումներում առկա
համակարգիչների ծրագրային
սպասարկում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ

Գ. Հայրապետյան

Հաշվետվություն

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ

Հաշվետվություն

Մ. Ալլահվերդյան

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային շարժի համակարգի ներդրում
14.5.1 Փաստաթղթերի էլեկտրոնային
շարժի համակարգի շահագործում ՀՀ ՏԿՆում
14.5.2 ՀՀ մարզպետարաններում
փաստաթղթերի էլեկտրոնային շարժի
լոկալ համակարգերի ներդրմանն
աջակցություն
14.5.2.1 ՀՀ Կոտայքի և Վայոց
Ձորի մարզպետարաններում
փաստաթղթերի էլեկտրոնային շարժի
համակարգերի ծրագրերի կազմում
14.5.2.2 Համակարգում
փաստաթղթերին տեսակների դաշտերի
մուտքագրում
14.5.2.3 Համակարգողների և
օգտվողների ուսուցում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ.

Կ. Հակոբյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

Հաշվետվություն
Հաշվետվություն

31.12.09թ
Կ. Հակոբյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.
30.09.09թ.

Ս. Հարությունյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

30.09.09թ.

Կ. Հակոբյան,

Համակարգչային
ծրագրեր, ակտ
Փաստաթղթերը
բնութագրող դաշտեր,
ակտ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
30.09.09թ.

Հաշվետվություն
Ս. Հարությունյան

14.5.2.4 Փորձնական շահագործման
կազմակերպում

14.6

14.7

14.5.2.5 ՀՀ բոլոր
մարզպետարաններում փաստաթղթերի
էլեկտրոնային շարժի համակարգերի
ներդրում
Նախարարության ինտերնետային կայքի
սպասարկում
Ինտերնետ կապով ապահովված ՀՀ
համայնքների թվի մեծացում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ

Ակտ

Ս. Էլիզբարյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

31.12.09թ

Ակտ

Ս. Հարությունյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

31.12.09թ

Հաշվետվություն
Կ. Հակոբյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

31.12.09թ

Պայմանագիր
Ա. Չերչինյան

14.8
ՀՀ մարզերի ինտերնետային կայքերի միասնականացման ապահովում
14.8.1 ՀՀ մարզպետարանների կայքերի
սպասարկման, թարմացման,
տեղեկատվության կառուցվածքի և
ծավալի տիպայնությունը ապահովող
մեթոդական ուղեցույցի մշակում
14.8.2 ՀՀ մարզերի միասնական կայքի
կառուցվածքի մշակում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.01.09թ.

Հ. Հարոյան

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.03.09թ.
Հ. Հարոյան
ԻՏԲ և Կ վարչ.

14.9

Կատարված է
Մեթոդական ուղեցույց

27.01.09թ.

Կայքերի կառուցվածքի
նկարագրություն

14.8.3 ՀՀ մարզերի կայքերում
տեղեկատվության տեղադրման
31.12.09թ
Հաշվետվություն
գործընթացի վերահսկողություն
Ա. Չերչինյան
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարածքային տեղեկատվայնացման ռազմավարական
ծրագրի (հայեցակարգի) մշակում

14.9.1 Տարածքային կառավարման եւ
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների տարածքային
տեղեկատվայնացման ռազմավարական
ծրագրի նախագծի ուղարկում շահագրգիռ
մարմիններին` կարծիքի
14.9.2 Տարածքային կառավարման եւ
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների տարածքային
տեղեկատվայնացման ռազմավարական
ծրագրի (հայեցակարգի) մշակման
շրջանակներում կատարված
աշխատանքների քննարկման նպատակով
սեմինարների կազմակերպում
14.9.3 Ռազմավարական ծրագրի
նախագծի վերաբերյալ ստացված
կարծիքների քննարկում, ամփոփում և
անհրաժեշտության դեպքում նախագծի
մեջ համապատասխան
փոփոխությունների իրականացում

ԻՏԲ և Կ վարչ.
30.04.09թ.

Հ. Հարոյան

Գրություններ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
Ս. Էլիզբարյան
31.12.09թ

Արձանագրություններ

ԻՏԲ և Կ վարչ.
31.12.09թ

Հ. Հարոյան

Ռազմավարական
ծրագիր

15. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունում ներքին աուդիտի իրականացման գործընթացի արդյունքների
(գործընթացների նկարագրություն, նրանցում պարունակվող ռիսկերի գնահատում) ներդնում
15.1
ՀՀ ՏԿ նախարարությունում իրականացվելիք աշխատանքներ
15.1.1 ՀՀ ՏԿ նախարարության
աշխատակիցների պաշտոնի անձնագրերի
հիման վրա նախարարության կողմից
իրականացվող գործառույթների ցանկի
վերհանում

26.01.09թ.

Ա. Բախշյան,
Ս. Կոշեցյան,
ՀՀ ՏԿՆ
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ

Գործառույթների ցանկ

Կատարված է

15.1.2
ՀՀ
ՏԿ
նախարարությունում
«Ներքին
աուդիտի»
իրականացման
գործընթացում
վերհանված
գործառույթների ցանկի վերանայում և
լրամշակում
15.1.3ՀՀ ՏԿ նախարարությունում
իրականացվող գործառույթներում
պարունակվող ռիսկերի գնահատման
աղյուսակների լրամշակում
15.1.4 «Ներքին աուդիտի» իրականացման
գործընթացի
ֆորմալացման
և
համակարգի
ներդրման
իրավական
գործընթացի
կազմակերպման
ապահովման նպատակով Նախարարի
հրամանի նախագծի կազմում
15.1.5
ՀՀ
ՏԿ
նախարարության
գործառույթների
ցանկի
տեղադրում
նախարարության
ինտերնետային
կայքում
15.1.6 ՀՀ ՏԿ նախարարությունում
իրականացվող գործառույթների
նկարագրման և դրանց մեջ պարունակվող
ռիսկերի գնահատման մոնիտորինգ,
վերջինիս արդյունքով նախարարության
կառուցվածքի և գործառույթների մասով
փոփոխությունների, առաջարկությունների
ներկայացում
15.1.7 ՀՀ ՏԿ նախարարության
աշխատակիցների կատարողականության
գնահատման գործընթացը

02.02.09թ.

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
ՀՀ ՏԿՆ
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ

16.02.09թ.

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
ՀՀ ՏԿՆ
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ

Գործառույթների
լրամշակված ցանկ

Աղյուսակներ

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
26.02.09թ.

Հրամանի նախագիծ

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
27.02.09թ.

10.07.09թ.
15.12.09թ.

ՀՀ
փոխվարչապետ,
տարածքային

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան

Կայքում տեղադրված
տեղեկատվություն

Տեղեկանք

Տեղեկանք

կազմակերպելու նպատակով
համապատասխան տեղեկատվության
տրամադրում ՀՀ փոխվարչապետ,
տարածքային կառավարման նախարարի
2008 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 374Ա հրամանով ստեղծված աշխատանքային
խմբին

15..2

կառավարման
նախարարի
2008թ. նոյեմբերի
21-ի թիվ 374-Ա
հրամանով
ստեղծված
աշխատանքային
խմբից հայտ
ստանալուց հետո
երկշաբաթյա
ժամկետում
Մարզպետարաններում գործառույթների նկարագրման և ռիսկերի գնահատման գործընթացների
ներդրման կազմակերպման աշխատանքներ

15.2.1
Մարզպետարանների
համապատասխան
ներկայացուցիչների
հետ կայանալիք խորհրդակցության հետ
կապված կազմակերպչական
հարցերի
քննարկում և լուծում
15.2.2 Խորհրդակցության կազմակերպում
և իրականացում
15.2.3 Աշխատանքների կազմակերպում
ըստ հաստատված ժամանակացույցի

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
29.01.09թ.

30.01.09թ.

31.12.09թ

Կատարված է
Ժամանակացույց

Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան
Ա. Բախշյան
Ս. Կոշեցյան

21.01.09թ.

Արձանագրություն

Հաշվետվություն

16.Ըստ մարզերի ֆինանսական միջոցների բաշխման անհամաչափությունները բնութագրող ցուցանիշների մշակում և ներդրում
16.1

Ցուցանիշների մշակման գործընթացում
նախարարություններին մեթոդական
աջակցության ցուցաբերում, ձևաչափի
մշակում

30.03.2009թ.

ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

16.2

Համապատասխան մարմինների հետ
ընդունված ձևաչափով 2010թ. ՀՀ
պետական բյուջեի նախագծի մշակում և
ՀՀ կառավարությանը ներկայացում

01.06.2009թ.

16.3

ՀՀ 2010թ. պետկան բյուջեի նախագծի
վելուծություն և ներկայացում ՀՀ
կառավարություն

01.09.2009թ.

առաջատար
մասնագետ Կ.
Մուխսյան
ֆինանսատնտեսագիտ Մեթոդական ուղեցույց
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
առաջատար
մասնագետ Կ.
Մուխսյան
ֆինանսատնտեսագիտ Եզրակացությունների
ական,
արդյունքների հիման
ծրագրավորման և
վրա, խորհրդակցուվերլուծության բաժնի
թյունների կազմաառաջատար
կերպում
մասնագետ Կ.
Մուխսյան

17.ՄԱԶԾ օժանդակությամբ ստեղծված «Համայնքային տիպաբանություն» ծրագրի շարունակական ակտուալացում
17.1

համայքների վերաբերյալ ստեղծված
տեղեկատվական բազայի (անձնագրերի)
թարմացում

16.02.2009թ.
15.05.2009թ.
14.08.2009թ.
16.11.2009թ.

17.2

եռամսյա կտրվածքով գործադիր
իշխանության հանրապետական և
տարածքային կառավարման մարմիններից
համապատասխան տեղեկատվության
հավաքագրում, տեղեկատվության
ամփոփում և բազայի թարմացում
Ծրարի հրապարակայնության և
մատչելիության ապահովում

05.02.2009թ.
05.05.2009թ.
05.08.2009թ.
05.11.2009թ.

17.3

Շարունակական

ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
առաջին կարգի
մասնագետ
ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
առաջին կարգի
մասնագետ
ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և

ծրագիր

տվյալների բազա

ծրագիր

վերլուծության բաժնի
առաջին կարգի
մասնագետ
18.Ըստ համայնքների ՀՀ պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված կապիտալ ներդրումների և համայնքների բյուջեների
կատարողականների հարաբերում
18.1

18.2

«ՀՀ պետական բյուջեի ձևավորման
գործընթացում համայնքների սեփական
եկամուտների հավաքագրման
մակարդակը տվյալ համայնքում
նախատեսվող կպիտալ ծախսերի հետ
համադրման մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման ընդունում
ՀՀ պետական բյուջեի նախագածով ըստ
համայնքների իրականացվելիք կապիտալ
ծախսերի վերլուծում և հարաբերում
համայնքի բյուջեի հավաքագրման
մակարդակի հետ

30.03.2009թ.

ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
գլխավոր մասնագետ

ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծ

01.06.2009թ.

ֆինանսատնտեսագիտ Եզրակացությունների
ական,
արդյունքների հիման
ծրագրավորման և
վրա,
վերլուծության բաժնի
առաջարկությունների
գլխավոր մասնագետ
ներկայացում

19. ՀՀ ՏԿՆ ՊՈԱԿ-ների և «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծում
19.1

ֆինանսատնտեսական գործունեության
վերաբերյալ տարեկան ծրագրային
ցուցանիշների և այդ գործունեության
մասին եռամսյակային հաշվետվությունների ստացում։

01.03.2009թ.
(2008թ. տարի)
30.04.2008թ.
31.07.2008թ.
31.10.2008թ.

19.2

ՀՀ ՏԿՆ ՊՈԱԿ-ների և «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի հաշվետվությունների
վերլուծում ամփոփոում և ներկայացում,
համապատասխանաբար` ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն ու ՀՀ ԿԱ պետական

01.04.2009թ.
(2008թ. տարի)
01.05.2009թ.
01.08.2009թ.
01.11.2009թ.

ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
առաջատար
մասնագետ` Գ.
Բադալյան
ֆինանսատնտեսագիտ
ական,
ծրագրավորման և
վերլուծության բաժնի
առաջատար

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

գույքի կառավարման վարչություն

մասնագետ` Գ.
Բադալյան

