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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 25-րդ կետերին համապատաuխան`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հաuտատել`
1) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գերակա
խնդիրները` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների հիմնավորումները` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գերակա
խնդիրների հիմնավորումները` համաձայն N 4 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2017 թ. փետրվարի 15
Երևան

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 12-ի N 122 - Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN
ը/կ

Միջոցառման անվանումը

Ակնկալվող արդյունքը

Կատարողը

Համակատարողը

Ժամկետը

Ֆինանսական
ապահովումը

Հղումը

1

2

3

4

5

6

7

8

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն

1.

Հայաստանի Հանրապետության
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի
ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

122k.voroshum

Կսահմանվեն էլեկտրաէներգիայի
ՀՀ էներգետիկ
ՀՀ հանրային
շուկայի ազատականացմանն ու
ենթակառուցվածք- ծառայությունները
միջպետական առևտրի զարգացների և բնական
կարգավորող
մանը նպաստող միջոցառումներ
պաշարների
հանձնաժողով
և դրանց կատարման կոնկրետ
նախարարություն (համաձայնությամբ)
ժամկետներ, որոնց իրականացումը
թույլ կտա ազատականացնել ներքին էլեկտրաէներգետիկ շուկան և
խթանել փոխշահավետ միջսահմանային առևտուրը Վրաստանի հետ,
ինչը կնպաստի ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի
պահանջվում: հոկտեմբերի 18-ի N

1060-Ա որոշման
հավելվածի 1.2-րդ
կետի Էներգետիկ
ենթակառուցվածքներ
և բնական պաշարներ բաժնի 1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հուլիսի 29-ի
նիստի N 29 արձանագրության 11-րդ

1

2

3

4

5

6

7

8
կետով հավանության
արժանացած արձանագրային որոշում

2.

3.

«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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Կստեղծվեն ՀՀ էլեկտրաէներգետիՀՀ հանրային
ՀՀ էներգետիկ
կական համակարգի էլեկտրաենթակառուցված ծառայությունները
էներգիայի շուկայի ազատականացկարգավորող
ք-ների և
մանն ու միջպետական առևտրի
հանձնաժողով
բնական
զարգացմանը նպաստող իրա(համաձայնությամբ)
պաշարների
վական պայմաններ և դրա հետ
նախարարությու
կապված կհստակեցվեն ՀՀ էներն
գետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների նախարարության, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և այլ պետական մարմինների գործառույթները, որոնց իրականացումը թույլ կտա ազատականացնել ներքին էլեկտրաէներգետիկ շուկան և խթանել փոխշահավետ միջսահմանային առևտուրը
Վրաստանի հետ:

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-

Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական
պաշարներ բաժնի
1-ին ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2016
թվականի հուլիսի 29-ի
նիստի N 29 արձանագրության 11-րդ
կետով հավանության
արժանացած արձանագրային որոշում

Կմշակվի ՀՀ-ում նոր միջուՀՀ
սեպտեմՖինանսա- ՀՀ կառավարության
ՀՀ էներգետիկ
կային էներգաբլոկի կառուցման ենթակառուցվածք- կառավարությանն
բերի
վորում չի 2016 թվականի հոկմիջոցառումների պլանտեմբերի 18-ի N 1060–
առընթեր
3-րդ
պահանջվում:
ների և բնական
ժամանակացույցը, որով
Ա որոշման հավելպաշարների
միջուկային
տասնօրյակ
կհստակեցվեն շահագրգիռ
վածի 1.2 –րդ կետի
նախարարություն անվտանգության
գերատեսչությունների
Էներգետիկ ենթակարգավորման
համատեղ կատարվող
կառուցվածքներ և
պետական կոմիտե
աշխատանքները, կսահմանվեն
բնական պաշարներ
ՀՀ
բնապահպանումիջոցառումների իրաբաժնի 7-րդ ենթաթյան

1

2

3
կանացման ժամկետները և
պատասխանատու
կատարողները:

4

5
նախարարություն

6

7

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն

ՀՀ կառավարության
2014 թվականի հունիսի 31-ի N 836-Ն
որոշման հավելվածի
2-րդ կետ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն
4.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 1998 թվականի

Կսահմանվեն վերականգնվող
ՀՀ էներգետիկ
էներգետիկ ռեսուրսներից
ենթակառուցվածքէներգակիրների ստացման
ների և բնական
մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ
օբյեկտների (արևային ֆոտոպաշարների
փոփոխություն և լրացումներ կատա- վոլտային, երկրաջերմային,
նախարարություն
րելու մասին» ՀՀ կառավարության հողմային և այլ տեղակայանքների)
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա- բնականոն գործունեությունը,
րության աշխատակազմ ներկաքաղաքացիների և շահագործող
յացնելը
անձնակազմի անվտանգությունն
ու գույքի պաշտպանությունն
ապահովող գոտիները։

8
կետ

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկվորում չի
տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի
Էներգետիկ
ենթակառուցվածքներ և բնական
պաշարներ բաժնի 9րդ և 10-րդ
ենթակետեր
Ֆինանսա-

ՀՀ կառավարության
2014 թվականի
հուլիսի 31-ի N 836-Ն
որոշման հավելվածի
9-րդ և
10-րդ կետեր
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1
5.

2
«Վերականգնվող
էներգետիկայի ոլորտում
միկրոկայանների (մինչև
ներառյալ 150 կՎտ դրվածքային
հզորություն) մասսայականացմանն ուղղված խթանիչ
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
Կսահմանվեն խթանիչ միջոցառումներ վերականգնվող
էներգետիկայի ոլորտում
միկրոկայանների մասսայականացման համար:

4

5

6
7
8
նոյեմբերի
ՖինանսաՀՀ
կառավարության
ՀՀ էներգետիկ
ՀՀ բնապահպանու3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկենթակառուցվածքթյան
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060ների և բնական
նախարարություն
պաշարների
Ա որոշման հավելնախարարություն
վածի 1.2-րդ կետի
ՀՀ կենտրոնական
Էներգետիկ
բանկ
ենթակառուցվածքներ և բնական
պաշարներ բաժնի
ՀՀ կառավարությանն
2-րդ ենթակետի «ա»
առընթեր պետական
պարբերություն
եկամուտների
կոմիտե

ՀՀ հանրային
ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժողով

6.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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Հաշվի առնելով 2014-2016
ՀՀ էներգետիկ
թվականների ընթացքում
ենթակառուցված
էներգետիկ համակարգում
ք-ների և
կատարված աշխատանքները և
բնական
արձանագրված զարգացումպաշարների
ները՝ կվերանայվեն ՀՀ
նախարարությու
էներգետիկ անվտանգության
ն
ապահովման հայեցակարգի
դրույթների իրականացումն
ապահովող 2014-2020 թվականների միջոցառումները և
իրականացման ժամկետները՝

հոկտեմբերի
Ֆինանսա- 2013 թվականի հոկ3-րդ
վորում չի տեմբերի 23-ի
տասնօրյակ պահանջվում: Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի ՆԿ-182-Ն
կարգադրության 73-րդ
կետ

1

7.

8.

2

3
4
5
նպատակ ունենալով
բարձրացնել ՀՀ էներգետիկ
անվտանգության պահանջների կատարման արդյունավետությունը:
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության պարբերական սպառման
ՀՀ ֆինանսների
կառավարության 2011 թվականի բնույթ և միանման տեխնիկա- նախարարությու
փետրվարի 10-ի N 168-Ն
կան բնութագիր ունեցող որոշ
ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և ապրանքների ու
լրացումներ կատարելու մասին» ծառայությունների գնումների
ՀՀ կառավարության որոշման
կենտրոնացված կարգով իրանախագիծը ՀՀ կառավարության կանացման, գնումների պայմաաշխատակազմ ներկայացնելը
նագրերի կատարման
արդյունքների էլեկտրոնային
եղանակով ընդունման համար
իրավական հիմքերի
ապահովում
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի ՀՀ ֆինանսների
նախատեսված գնում
կիրարկման ապահովում
նախարարությու
կատարելու ընթացակարգերի
ն
կիրարկման կարգը և դրանց
առանձնահատկությունները
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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6

7

8

ապրիլի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
վորում չի
պահանջվում: հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
«Պետական
գնումներ» բաժնի 1ին կետի «ա» և «դ»
ենթակետեր

սեպտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի
պահանջվում: փետրվարի 18-ի N 6
արձանագրային
որոշման 15-րդ քաղվածքով հաստատված
ՊՖԿՀ բարեփոխումների վերանայված ռազմավարության N 3
հավելվածի 3.5-րդ

1

2

3

4

5

6

7

8
կետ
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
«Պետական
գնումներ» բաժնի 1ին կետի «ա»
ենթակետ

9.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով
նախատեսված
փոխկապակցված անձանց
կողմից գնման ընթացակարգերին մասնակցության սահմանափակման դեպքերը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

փոխկապակցված անձանց
կողմից գնման ընթացակարգերին մասնակցության
սահմանափակման դեպքերի
սահմանում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարությու
ն

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի
պահանջվում: փետրվարի 18-ի N 6
արձանագրային
որոշման 15-րդ քաղվածքով հաստատված ՊՖԿՀ
բարեփոխումների
վերանայված ռազմավարության N 3
հավելվածի 3.5-րդ
կետ

10.

«Բողոքարկման վճարը վերադարձնելու կարգը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

բողոքարկման վճարը վերադարձնելու կարգի սահմանում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարությու
ն

հուլիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի
պահանջվում: փետրվարի 18-ի N 6
արձանագրային
որոշման 15-րդ քաղվածքով հաստատված
ՊՖԿՀ բարե-
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1

11.

2

3

ծրագրային բյուջետավորման
«Հայաստանի Հանրապետության
բյուջետային համակարգի մասին» ներդրման համար իրավական
դաշտի ձևավորում
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
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4

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

5

6

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

7

8
փոխումների
վերանայված ռազմավարության N 3
հավելվածի 3.5-րդ
կետ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկտեմպահանջվում: բերի 18-ի N 1060-Ա
որոշում (1-ին մասի 1.1ին կետի 10-րդ ենթակետ) և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
օգոստոսի 13-ի N 38-12
արձանագրային
որոշում
(N 1 հավելվածի աղյուսակի 1.1-ին կետ)

1
12.

13.

2
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
Մինչև ՀՀ հարկային օրենսգրքի ՀՀ ֆինանսների
ամբողջական ուժի մեջ մտնելը
նախարագործող հարկային օրենսրություն
դրության կատարելագործում,
մասնավորապես, ոչ ընթացիկ
ակտիվների գծով
ամորտիզացիոն մասհանումների կատարման համակարգի
կատարելագործում,
մասնավորապես, սահմանել, որ
2016 և 2017 թվականների
համար ոչ ընթացիկ ակտիվների
գծով ամորտիզացիոն
մասհանումները հարկ
վճարողի ընտրությամբ կարող
են կատարվել ոչ միայն
խմբային մեթոդով, այլ նաև
գծային մեթոդով:

«ՀՀ կառավարության 2000
թվականի ապրիլի 11-ի N 161
որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

մինչև ՀՀ հարկային օրենսգրքի ՀՀ ֆինանսների
ամբողջական ուժի մեջ մտնելը
նախարագործող հարկային օրենսրություն
դրության կատարելագործում,
մասնավորապես, հիմնական
միջոցների վրա կատարվող
ծախսումները որպես ընթացիկ,
կապիտալ կամ սպասարկման
ծախսումներ դասակարգելու
գործող մոտեցումները
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5

6
7
8
փետրվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
1-ին
վորում չի 2016 թվականի հոկտեմտասնօրյակ պահանջվում: բերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
«Գործարարության
զարգացում և խրախուսում» բաժնի 3-րդ կետի
«բ» ենթակետ

փետրվարի
1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Գործարարության
զարգացում և խրախուսում» բաժնի 3-րդ
կետի «բ» ենթակետ

1

14.

2

3
4
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներով
(ՖՀՄՍ) սահմանված
մոտեցումների հետ
համապատասխանեցում
«Հաշվապահական հաշվառման
ՀՀ ֆինանսների
- հաշվապահական հաշվառ(բացառությամբ հանրային հատվածի ման (բացառությամբ հանրային նախարարություն
կազմակերպությունների
հատվածի կազմակերպուհաշվապահական հաշվառման) և
թյունների հաշվապահական
աուդիտորական գործունեության
հաշվառման) և աուդիտորաոլորտում քաղաքականության
կան գործունեության ոլորտում
վերանայման հայեցակարգին
կարգավորման գործառույթն
հավանություն տալու մասին» ՀՀ
օրենքով ստեղծված ինքնակառավարության արձանագրային
կարգավորվող մարմնին
որոշման նախագիծը ՀՀ կառապատվիրակելու և ՀՀ
վարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
ֆինանսների նախարարության
կողմից վերահսկողական
գործառույթի սահմանում,
- տարեկան աուդիտի պարտադիր իրավական պահանջի
ներդնում ԵՄ-ի դիրեկտիվներով
ներկայացված չափանիշներին
համապատասխանեցված
կազմակերպությունների
համար,
- աուդիտորական կազմակերպությունների լիցենզավորման
գործընթացի վերանայում՝
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5

6

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

7

8

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
«Պետական կառավարման համակարգի
օպտիմալացում» բաժին,
5-րդ կետ

1

15.

16.

2

3
4
5
6
7
աուդիտորական կազմակերպությունների ռեեստրի
ներդնում
- գերփոքր կազմակերպություններում հաշվապահական
հաշվառման աշխատանքների
պարզեցում
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության
իրավասու մարմնի գործառույթ- ՀՀ տրանսպորտի,
մայիսի
Ֆինանսամասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ
ների հստակեցում արտակարգ
կապի և
3-րդ
վորում չի
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
իրավիճակների և ռազմական տեղեկատվական
տասնօրյակ պահանջվում:
նախագիծը ՀՀ կառավարության
դրության
տեխնոլոգիաների
աշխատակազմ ներկայացնելը
նախապատրաստական
նախարարությու
շրջանում
ն

«Ռադիոհեռարձակող սարքավորումների տեխնիկական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
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ՀՀ օրենսդրության
պահանջներին
չհամապատասխանող
ռադիոհեռարձակման
սարքավորումների
հայտնաբերման և հետագա
շահագործման գործընթացի
կարգավորում

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

8

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման հավելվածի
1.2. «Ոլորտային
տնտեսական զարգացում» կետի՝
«Տրանսպորտ, կապ
և ՏՀՏ ոլորտ» 2-րդ
կետ
մայիսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման հավելվածի
1.2. «Ոլորտային
տնտեսական
զարգացում» կետի
«Տրանսպորտ, կապ և
ՏՀՏ ոլորտ» 2-րդ կետ

1
17.

18.

19.

2
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին», «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին»,
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին»,
Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառա-

վարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Խելացի քաղաքի» ստեղծման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային
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3
սեղմված բնական կամ
հեղուկացված նավթային
գազով շահագործվող
ավտոտրանսպորտային
միջոցների վրա
գազաբալոնային
սարքավորումների
տեղադրման, բալոնների
պարբերական վկայագրման
գործընթացների
կանոնակարգում

4
ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

«Խելացի քաղաքի» ստեղծման
հայեցակարգի մշակում, որով
կսահմանվեն «Խելացի քաղաքի»
ստեղծման հիմնական
ուղղությունները և
մեխանիզմները, ինչպես նաև
անհրաժեշտ գործողությունների ցանկը և ժամկետները

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

«Ինժեներական քաղաքի»
ստեղծման հայեցակարգի
մշակում, որով կսահմանվեն
«Ինժեներական քաղաքի»

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների

5

6
7
8
հուլիսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման հավելվածի
1.2. «Ոլորտային
տնտեսական
զարգացում» կետի
«Տրանսպորտ, կապ և
ՏՀՏ ոլորտ» 6-րդ կետ

նոյեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման հավելվածի
1.2. «Ոլորտային
տնտեսական
զարգացում» կետի
«Տրանսպորտ, կապ
և ՏՀՏ ոլորտ»
«գ» ենթակետ
նոյեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N
1060-Ա որոշման

1

2
3
որոշման նախագիծը ՀՀ կառա- ստեղծման հիմնական
վարության աշխատակազմ
ուղղությունները և
ներկայացնելը
մեխանիզմները, ինչպես նաև
անհրաժեշտ
գործողությունների ցանկը և
ժամկետները

4
նախարարությու
ն

20.

«Հայաստանի
Հանրապետության
տրանսպորտային տեսչության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

ՀՀ տրանսպորտային
տեսչության կողմից
իրականացվող վերահսկողական մեխանիզմների կատարելագործում, ինչպես նաև
տեսչության իրավունքների և
պարտականությունների
հստակեցում

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

hուլիսի 2-րդ
տասնօրյակ

21.

Ճանապարհային երթևեկության
անվտանգության ապահովման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», «Պետական
տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ
կատարելու մասին ՀՀ օրենքների
նախագծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Ավտոտրանսպորտի
տեխնիկական զննման նոր
կանոնակարգերի մշակման,
տեխնիկական զննման
կտրոնների փոխարինման
էլեկտրոնային համակարգով և
տեխնիկական զննման փաստացի իրականացման
վերահսկողական
մեխանիզմների ներդրում

ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

ապրիլի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
1-ին
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.2.
«Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ,
կապ և ՏՀՏ ոլորտ» 4րդ կետի «ե»
ենթակետ
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5

6

7

8
հավելվածի 1.2.
«Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ,
կապ և ՏՀՏ ոլորտ» 4րդ կետի «դ»
ենթակետ

Ֆինանսա- «Տեսչական մարվորում չի մինների մասին» ՀՀ
պահանջվում: օրենքի 19-րդ
հոդված

1
22.

2
«Կիբեռանվտանգության
կենտրոնի ստեղծման մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
կիբեռանվտանգության
ՀՀ տրանսպորտի,
ոլորտի կայուն զարգացման և
կապի և
այդ ոլորտում մասնագետների տեղեկատվակա
պատրաստման աջակցում
ն
կիբեռանվտանգության գլոբալ տեխնոլոգիաներ
ինդեքսի բարելավում
ի
նախարարությու
ն

23.

«Կիբեռանվտանգության
ռազմավարությունը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

կիբեռանվտանգության
ռազմավարության մշակում,
որով կսահմանվեն
կիբերանվտանգության
ոլորտի կայուն զարգացմանն
ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումները և դրանց իրականացման ժամկետները

24.

«Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության

տաքսամոտորային
ՀՀ տրանսպորտի,
փոխադրումները
կապի և
կանոնակարգող օրենսդրական տեղեկատվակա
դաշտի վերանայում
ն
(օրենսդրական փաթեթի
տեխնոլոգիաներ
մշակում՝ հավասար
ի
մրցակցային պայմաններ
նախարարությու
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ՀՀ տրանսպորտի,
կապի և
տեղեկատվակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի
նախարարությու
ն

5

6
7
8
սեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.2.
«Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ,
կապ և ՏՀՏ ոլորտ» 4րդ կետի «դ»
ենթակետ
հոկտեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.2.
«Ոլորտային տնտեսական զարգացում»
կետի «Տրանսպորտ,
կապ և ՏՀՏ ոլորտ» 4րդ կետի «դ»
ենթակետ
հուլիսի 1-ին Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
տասնօրյակ
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.2.
«Ոլորտային տնտեսական զարգացում»

1

25.

26.

2
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
5
6
7
8
սահմանելով տաքսան
կետի «Տրանսպորտ,
մոտորային ծառայություններ
կապ և ՏՀՏ ոլորտ» 4մատուցողների միջև՝ անկախ
րդ կետի «զ»
պատվերի ձևից)
ենթակետ
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
«Հայաստանի Հանրապետության
- կուղենշվեն ՀՀ գյուղատնտեսուՀՀ գյուղատնտեՀՀ արտակարգ
հունվարի
Ֆինանսա- Հայաստանի Հանրաանտառային ոլորտի բարեփոխում- թյան նախարարության իրավասության
իրավիճակների
3-րդ
վորում չի պետության կառավաների հայեցակարգին հավանություն սությանը վերապահված անտառնախարարությու նախարարություն տասնօրյակ պահանջվում: րության 2016 թվականի
տալու մասին» ՀՀ կառավարության ների պահպանության, պաշտհոկտեմբերի 18-ի
ն
ՀՀ բնապահարձանագրային որոշման նախա- պանության, վերարտադրության
N 1060-Ա որոշման
և օգտագործման բնագավառում
գիծը ՀՀ կառավարության աշխապանության
հավելվածի «Գյուղակառավարման համակարգի բարետակազմ ներկայացնելը
նախարարություն
տնտեսություն»
փոխման և կատարելագործման
բաժնի 1-ին կետի
ճանապարհները,
«բ» ենթակետ
- բարենպաստ պայմաններ

«Բնակլիմայական աղետներից
գյուղատնտեսությանը հասցվող
վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

122k.voroshum

կստեղծվեն անտառների պահպանության, պաշտպանության,
վերարտադրության և օգտագործման վիճակի բարելավման համար,
- հստակ կուրվագծվեն առաջիկա
տարիների համար անտառային
ոլորտի զարգացման ուղիները
հայեցակարգի ընդունմամբ
ակնկալվում է՝
- բնակլիմայական աղետներից
վնասների կանխարգելման նախադրյալների ստեղծում,
- բնակլիմայական աղետներից
վնասների կրճատման նախադրյալների ստեղծում,
- գյուղացիական տնտեսությունների երաշխավորված եկամուտների ապահովման միջոցառում-

ՀՀ գյուղատնտեՀՀ արտակարգ
սության
իրավիճակների
նախարարությու նախարարություն
ն

հունվարի
Ֆինանսա- Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետության
տասնօրյակ պահանջվում: կառավարության
2016 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի «Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 1-ին կետի «գ»

1

27.

2

3

4

ների ձեռնարկման նախադրյալների ստեղծում
«Հայաստանի Հանրապետության
Իրավական ակտի նախագծի
ՀՀ գյուղագյուղատնտեսության նախարաընդունման դեպքում կսահմանվեն
տնտեսության
րության սննդամթերքի անվտանգու- պեստիցիդների և ագրոքիմիկատնախարարության պետական ծառայության կող- ների վաճառք իրականացնող
թյուն
մից իրականացվող ստուգումների կազմակերպությունների ստուգման
(ՀՀ գյուղաստուգաթերթերը հաստատելու
համար պահանջվող ստուգատնտեսության
մասին» ՀՀ կառավարության
թերթերը:
նախարարությա
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավան սննդամթերքի
րության աշխատակազմ ներկաանվտանգությա
յացնելը

28.

«Սննդամթերքի անվտանգության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

29.

«Սննդամթերքի անվտանգության
պետական վերահսկողության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
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նպետական
ծառայություն)
Իրավական ակտի նախագծի
ՀՀ գյուղաընդունմամբ կսահմանվի
տնտեսության
գինեգործական արտադրանքի
նախարարուըստ իզոտոպային բաղադրություն
թյան փորձաքննությունների
(ՀՀ գյուղաարդյունքների մակնշման
տնտեսության
պահանջը:
նախարարությա
ն սննդամթերքի
անվտանգության
պետական
ծառայություն)
Իրավական ակտի նախագծի
ՀՀ գյուղաընդունմամբ կկատարվեն սննդա- տնտեսության
մթերքի անվտանգության բարձնախարարուրացման նպատակով
թյուն
սննդամթերքի անվտանգության
(ՀՀ գյուղաապահովման համակարգի և
տնտեսության
գործիքակազմի արդյու-

5

6

7

8
ենթակետ

մայիսի
Ֆինանսա- «Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետությունում ստուտասնօրյակ պահանջվում: գումների կազմակերպ-ման և
անցկացման մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի 3-րդ
հոդվածի 1.1-ին մաս
հոկտեմբերի
Ֆինանսա- Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետության կառավատասնօրյակ պահանջվում: րության 2016
թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման
հավելվածի «Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 3-րդ կետի «բ»
ենթակետ
նոյեմբերի
Ֆինանսա- Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետության կառավատասնօրյակ պահանջվում: րության 2016
թվականի
հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման

1

2
աշխատակազմ ներկայացնելը

3

30.

«Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուժության բնագավառում ռիսկերի գնահատման վրա
հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Իրավական ակտի նախագծի
ընդունմամբ անասնաբուժության
բնագավառում կվերանայվեն,
կվերլուծվեն և կդասակարգվեն
ստուգման ենթակա օբյեկտներն
ըստ ռիսկայնության, որն իր հերթին կնպաստի ստուգումների
կազմակերպման արդյունավետությանը:

31.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման
մեջ լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Իրավական ակտի նախագծի
ընդունման դեպքում
կսահմանվեն հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների, նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների
ստուգման համար
պահանջվող ստուգաթերթերը:
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նավետության բարձրացման
նախարարությա
վերաբերյալ հայեցակարգից բխող ն սննդամթերքի
համապատասխան փոփոանխություններ և լրացումներ:
վտանգության

պետական
ծառայություն)
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
(ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարությա
ն սննդամթերքի
անվտանգությա
նպետական
ծառայություն)
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
(ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարությա
ն սննդամթերքի
անվտանգությա
նպետական
ծառայություն)

5

6

7

8
հավելվածի «Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 1-ին կետի
«ա» ենթակետ

նոյեմբերի
Ֆինանսա- «Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետությունում
տասնօրյակ պահանջվում: ստուգումների
կազմակերպ-ման և
անցկացման մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի 2.1-ին
հոդված
նոյեմբերի
Ֆինանսա- «Հայաստանի Հանրա3-րդ
վորում չի պետությունում
տասնօրյակ պահանջվում: ստուգումների
կազմակերպ-ման և
անցկացման մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի 3-րդ
հոդվածի 1.1-ին մաս

1
32.

33.

34.

2

6
7
8
նոյեմբերի ՀՀ պետական Հայաստանի Հանրա3-րդ
բյուջե
պետության
տասնօրյակ
կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Գյուղատնտեսություն»
բաժնի 7-րդ կետի «գ»
ենթակետ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
«Հանքարդյունաբերության
Կսահմանվեն միջոցառումներ, ՀՀ տնտեսական
հոկտեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
ՀՀ էներգետիկ
ոլորտում մետաղների
որոնց կիրառման դեպքում
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկզարգացման և
ենթակառուցվածքմիջազգային գների
հնարավոր կլինի մեղմել
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060ներդրումների
ների և բնական
նախարարություն
պաշարների
տատանումների ազդեցությունը հանքարդյունաբերության
Ա որոշման
նախարարություն
մեղմող միջոցառումներին
ոլորտում տեղի ունեցող
հավելվածի
հավանություն տալու մասին»
գնային տատանումների
1.2-րդ կետի
ՀՀ կառավարության
բացասական ազդեցությունը
Էներգետիկ
ՀՀ կառավարությանն
արձանագրային որոշման
երկրի տնտեսության վրա:
ենթակառուցվածքնե
առընթեր պետական
նախագիծը ՀՀ կառավարության
ր և բնական
եկամուտների
աշխատակազմ ներկայացնելը
պաշարներ բաժնի 2կոմիտե
րդ ենթակետի «գ»
պարբերություն
«Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքի և Օրենքների նախագծերի փաթեթն
ՀՀ տնտեսական
փետրվարի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
առնչվող այլ օրենքների նախաուղղվելու է զբոսաշրջության
զարգացման և
2-րդ
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկգծերի փաթեթը ՀՀ կառավարուոլորտում վարչական ռեգիստրի
ներդրումների
տասնօրյակ
վորում չի տեմբերի 18-ի N 1060թյան աշխատակազմ ներկաներդրմանը, ծառայությունների
նախարարությա
պահանջվում: Ա որոշման
յացնելը
որակավորման համակարգերի
ն
հավելվածի
ներդրմանը, գործարար ներդրուզբոսաշրջության
Զբոսաշրջության
«Գինեգործական արտադրանքին
ներկայացվող պահանջների և
թույլատրելի գինեգործական
մեթոդների ու մշակումների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3

մային դաշտի բարելավմանը:
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5

Հայաստանում արտադրվող
ՀՀ գյուղատնտե- ՀՀ տնտեսական
գինեգործական արտադրանքի
սության
զարգացման և
համար կսահմանվեն միասնանախարաներդրումների
կան` միջազգային պրակտիկայում
րություն
նախարարություն
ընդունված անվտանգության,
տեխնոլոգիական և որակական
պահանջներ, որոնք կնպաստեն
արտադրանքի անվտանգության
ապահովմանը, արտահանման
խթանմանը և սպառողների
շահերի պաշտպանությանը:

1

2

35.

Զբոսաշրջային ծառայությունների
որակավորման կարգերն ու չափանիշները հաստատելու մասին ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

36.

Ներդրումային ֆոնդ ստեղծելու
մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

37.

3

4
պետական
կոմիտե

Նախագծերն ուղղվելու են զբոսաՀՀ տնտեսական
շրջային ծառայությունների որակի
զարգացման և
ամրապնդմանն ու բարձրացներդրումների
մանը, սպառողի` զբոսաշրջային
նախարարությա
ծառայությունների ընտրությանն
ն
աջակցելուն, համաշխարհային ու
զբոսաշրջության
ներքին շուկայում Հայաստանի ու
պետական
հայկական զբոսաշրջային
կոմիտե
արդյունքի դրական նկարագրի
ամրապնդմանն ու շարունակական բարձրացմանը:

Ներդրումային ֆոնդի ձևավորՀՀ տնտեսական
մամբ ակնկալվում է երկրում
զարգացման և
հեռանկարային ներդրումային ներդրումների
ծրագրերի իրականացմանը
նախարարությու
ֆինանսական աջակցության
ն
միջոցով խթանել
ներդրումային ակտիվությունն
ու ապահովել մասնավորի
հետ փոխվստահելի
գործընկերային հարթակ ձևավորելու համար անհրաժեշտ
իրավական ու գործառնական
հիմքեր:
Ուխտագնացություն դեպի առա- Նախագիծն ուղղվելու է
ՀՀ տնտեսական
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-

-

6

7

8
զարգացում բաժնի
1-ին և 2-րդ կետեր,
3/ա ենթակետ
ԶբոսաԼրացուցիչ ՀՀ կառավարության
շրջության
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկմասին» ՀՀ
վորում չի տեմբերի 18-ի N 1060օրենքում պահանջվում: Ա որոշման
փոփոխուհավելվածի
թյուններ և
Զբոսաշրջության
լրացումներ
զարգացում բաժնի
կատարելու
3-րդ կետի «ա»
մասին ՀՀ
ենթակետ
օրենքն ուժի
մեջ մտնելուն
հաջորդող
ամսվա 3-րդ
տասնօրյակ
մարտի 2-րդ
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
տասնօրյակ
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկվորում չի տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման
հավելվածի
Ներդրումների
խրախուսում և
պաշտպանություն
բաժնի 2/ա ենթակետ

ապրիլի 1-ին

Լրացուցիչ

ՀՀ կառավարության

1

38.

39.

2
ջին քրիստոնյա երկիր
ռազմավարությանը
հավանություն տալու մասին
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
Հայաստանում կրոնական,
ուխտագնացության և
միջոցառումային (MICE)
զբոսաշրջության
զարգացմանը, հայկական
զբոսաշրջային արդ-յունքի
դիվերսիֆիկացմանն ու
մրցունակության
բարձրացմանը, զբոսաշրջային
սեզոնի երկարաձգմանը,
մշակութային բազմազանությանն ու
միջմշակութային
երկխոսությանը, աշխարհում
հայկական մշակույթի ներկայացմանն ու խթանմանը:
Հայեցակարգի ընդունմամբ
Որոշակի գումարից ավելի
կխրախուսվի խոշոր
ներդրում կատարած
օտարերկրյա ներդրումների
օտարերկրացիներին
ներգրավումը և լրացուցիչ
քաղաքացիություն շնորհելու
հայեցակարգին հավանություն աշխատատեղերի ստեղծումը,
կընդլայնվեն օտարերկրյա
տալու մասին ՀՀ
ներդրողներին առաջարկվող
կառավարության
հնարավորությունները,
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության կստեղծվեն լրացուցիչ
աշխատակազմ ներկայացնելը երաշխիքներ:

Բիզնես հաշտարարի ինստիտուտի ներդրման հայեցա-
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4
զարգացման և
ներդրումների
նախարարությա
ն
զբոսաշրջության
պետական
կոմիտե

5

ՀՀ տնտեսական ՀՀ արտաքին գործերի
զարգացման և
նախարարություն
ներդրումների
նախարարությու
ՀՀ
ն
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

6
տասնօրյակ

7
8
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկվորում չի տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման
հավելվածի
Զբոսաշրջության
զարգացում բաժնի
3-րդ կետի «դ» ենթակետ

մայիսի 2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
Ներդրումների
խրախուսում և
պաշտպանություն
բաժնի 2/ե ենթակետ

Լրացուցիչ
ֆինանսա-

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկ-

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման նախարարության
միգրացիոն պետական ծառայություն
Հայեցակարգը հիմք կհանդիՀՀ տնտեսական
մայիսի 3-րդ
սանա հետագա օրենսդրական զարգացման և
տասնօրյակ

1

2
կարգին հավանություն տալու
մասին ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

40.

Զբոսաշրջության մեծ պոտենցիալ
ունեցող նոր ուղղությունների
(լեռնագնացություն, հեծանվորդություն, էքստրեմալ տուրիզմ, էկոտուրիզմ, առողջապահական տուրիզմ,
կրոնական, գինու և այլն)՝ արդեն իսկ
գործող մասնավոր նախաձեռնություններին աջակցության և զարգացման ծրագրին հավանություն տալու
մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

41.

Առնվազն 20 զբոսաշրջային վայր
չհանդիսացող պատմամշակութային
հուշարձաններն ու բնության հատուկ
պահպանվող տարածքներն զբոսաշրջության վայր դարձնելու ծրագրին
հավանություն տալու մասին ՀՀ
կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-
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3
կարգավորման համար, ինչն
ուղղված կլինի ՀՀ-ում գործարարների շահերի առավել
պաշտպանվածության
ապահովմանը, երաշխիք
կհանդիսանա երկրում նոր
ներդրումների ներգրավման
համար, կնպաստի
կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցմանը, կբարելավի
պետություն-մասնավոր
հատված երկխոսությունը:
Ծրագրի իրականացման
արդյունքում ակնկալվում է
հայկական զբոսաշրջային
արդյունքի դիվերսիֆիկացում,
նոր, մրցունակ զբոսաշրջային
արդյունքների ձևավորում, այդ
թվում՝ հիմնվելով առանձնահատուկ ուղղություններով
մասնավոր նախաձեռնությունների վրա:

4
ներդրումների
նախարարությու
ն

5

6

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարությա
ն
զբոսաշրջության
պետական
կոմիտե

-

դեկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
Զբոսաշրջության
զարգացում բաժնի
4/ա ենթակետ

դեկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
Զբոսաշրջության
զարգացում բաժնի

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի ՀՀ տնտեսական
պատմամշակութային ժառանգու- զարգացման և
թյան պահպանությանը, զարգացներդրումների
մանը և պատշաճ ներկայացմանը`
նախարարությա
խթանելով նոր, մրցունակ զբոսան
շրջային արդյունքների ձևավոզբոսաշրջության
րումը և ապակենտրոնացումը
պետական
դեպի ՀՀ մարզեր և Արցախ:

7
8
վորում չի տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման
հավելվածի
Գործարարության
զարգացում և խրախուսում բաժնի 4/դ
ենթակետ

1

2

3

րության աշխատակազմ ներկայացնելը

4
կոմիտե

5

6

7

8
4/դ ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
42.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի
հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

պետական անշարժ գույքի օտարման գործընթացի վարչարարության պարզեցում, օտարման
գործընթացի օպերատիվ և արագ
իրականացում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

-

ապրիլի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
1-ին մասի 1.2-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «զ»
պարբերություն

43.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2001 թվականի
փետրվարի 22-ի N 125 որոշման
մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարչական
հիմնարկներին, ինչպես նաև
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված
գույքը վարձակալության տրամադրման ընթացակարգերի
պարզեցում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

-

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
1-ին մասի 1.1-ին կետի
7-րդ ենթակետ

44.

«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2013 թվականի
հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման
մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

գույքը մեկ տարվանից ավելի
ժամկետով վարձակալության
տրամադրման գործընթացի
պարզեցում, աշխատանքների
արագ, օպերատիվ և
արդյունավետ իրականացում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

-

հունիսի
2-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
1-ին մասի 1.1-ին կետի
7-րդ ենթակետ
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45.

46.

47.

2
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 1999 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման
մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի
մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3

4

5

6

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

-

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
1-ին մասի 1.2-րդ կետի
2-րդ ենթակետի «զ»
պարբերություն

նվիրատվություն ստանալու իրաՀՀ կառավարուվունք ունեցող անձանց առաջարկ- թյանն առընթեր
վող բնակելի տարածքների տրա- պետական գույքի
մադրման գործընթացի պարզեկառավարման
ցում, աշխատանքների արագ,
վարչություն
օպերատիվ և արդյունավետ իրականացում, բնակչության սպասարկման որակի բարձրացում

-

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՖինանսաՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
1-ին մասի 1.1-ին կետի
3-րդ ենթակետ

պետական մասնակցությամբ
առևտրային կազմակերպությունների լուծարման գործընթացում
անշարժ գույքի վաճառքի
պարզեցում

7

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Հայաստանի
համապատասխանեցում
ՀՀ կառավարուդեկտեմբերի
ՖինանսաՀանրապետության
ԵԿԱԿ-ի Դոկ.30 փաստաթղթով թյանն առընթեր
2-րդ
վորում չի
կառավարության 2003
սահմանված անվտանգության քաղաքացիակա
տասնօրյակ պահանջվում:
թվականի հոկտեմբերի 2-ի N
չափորոշիչներին
ն ավիացիայի
1307-Ն որոշման մեջ
գլխավոր
համապատասխանեցում
փոփոխություններ և լրացումներ
վարչություն
Քաղաքացիական ավիացիայի
կատարելու մասին ՀՀ կառամիջազգային
վարության որոշման
կազմակերպության (ԻԿԱՕ)
նախագիծը ՀՀ կառավարության
17-րդ «Անվտանգություն»
աշխատակազմ ներկայացնելը
հավելվածի չափորոշիչներին
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8

համապատասխանեցում Եվրոպական
քաղաքացիական
ավիացիայի կոնֆերանս (ԵԿԱԿ) Դոկ. 30
փաստաթղթով սահմանված չափորոշիչներին
համապատասխանեցում Քաղաքացիական ավիացիայի
միջազգային կազմա-

1

2

48.

Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2010
թվականի հունիսի 17-ի N 843-Ն
որոշման մեջ
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

համապատասխանեցում
Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ
պետությունների միջև
ծառայողական ու
քաղաքացիական զենքը
տեղափոխելու մասին
համաձայնագրին

49.

«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2015
թվականի օգոստոսի 6-ի N
1005-Ն որոշման մեջ
լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

օտարերկրյա օդանավ շահաՀՀ կառավարուգործողների կողմից
թյանն առընթեր
Հայաստանի
քաղաքացիակա
Հանրապետության տարածք,
ն ավիացիայի
տարածքի ներսում և
գլխավոր
տարածքից դուրս կանոնավոր
վարչություն
և երկու և ավելի ոչ կանոնավոր
առևտրային օդային
հաղորդակցությունների
իրականացման
թույլտվությունների
տրամադրման
ընթացակարգերի պարզեցում,
թույլտվությունների
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3

4

5

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիակա
ն ավիացիայի
գլխավոր
վարչություն

-

6

7

8
կերպության (ԻԿԱՕ)
17-րդ
«Անվտանգություն»
հավելվածի
չափորոշիչներին
ապրիլի
Ֆինանսա- համապատասխա3-րդ
վորում չի նեցում
տասնօրյակ պահանջվում: Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ
պետությունների միջև
ծառայողական ու
քաղաքացիական
զենքը տեղափոխելու
մասին համաձայնագրին
հունիսի
Լրացուցիչ Հայաստանի Հանրա3-րդ
ֆինանսա- պետության
տասնօրյակ
վորում չի կառավարության 2016
պահանջվում: թվականի
հոկտեմբերի 18-ի N
1060-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության
գործունեության
ծրագիր

1

50.

51.

2

3
4
տրամադրման նպատակով
ներկայացվող փաստաթղթերի
կրճատում, հայտերի
ներկայացման առցանց
համակարգի ներդնում
«Հայաստանի
Հայաստանի
ՀՀ կառավարուՀանրապետության
Հանրապետության օդանավ
թյանն առընթեր
կառավարության 2015
շահագործողների կողմից
քաղաքացիակա
թվականի օգոստոսի 6-ի N
Հայաստանի Հանրապետուն ավիացիայի
1006-Ն որոշման մեջ
թյան տարածք, տարածքի
գլխավոր
լրացումներ և փոփոխություն- ներսում և տարածքից դուրս
վարչություն
ներ կատարելու մասին» ՀՀ
երկու և ավելի ոչ կանոնավոր
կառավարության որոշման
առևտրային օդային
նախագիծը ՀՀ կառավարության
հաղորդակցությունների
աշխատակազմ ներկայացնելը
իրականացման
թույլտվությունների
տրամադրման
ընթացակարգերի պարզեցում
թույլտվությունների
տրամադրման նպատակով ներկայացվող փաստաթղթերի
կրճատում, հայտերի
ներկայացման առցանց
համակարգի ներդնում
«Ավիացիայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
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Քաղաքացիական ավիացիայի ՀՀ կառավարուոլորտը կարգավորող
թյանն առընթեր
բազմաթիվ
քաղաքացիակա
ենթաօրենսդրական
ն ավիացիայի
նորմատիվ իրավական
գլխավոր

5

6

7

8

-

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի N
1060-Ա որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագիր

հոկտեմբերի
Ֆինանսա- 2005 թվականի փոփո3-րդ
վորում չի խություններով
տասնօրյակ պահանջվում: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25-րդ

1

2
աշխատակազմ ներկայացնելը
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3
ակտերում առկա են
իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց
իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակումներ, որոնցով
սահմանվում են
իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց
պարտականությունները։
Փոփոխությունների
արդյունքում ակնկալվում է
«Ավիացիայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրանից
բխող մի շարք
ենթաօրենսդրական ակտերի
համապատասխանեցում 2005
թվականի փոփոխություններով
Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության
դրույթներին:
Կատարվող
փոփոխությունների
արդյունքում կհստակեցվեն
նաև քաղաքացիական
ավիացիայի ոլորտի
պետական լիազոր

4
վարչություն

5

6

7

8
հոդված

1

2

3
մարմինների
լիազորությունները

4

5

6

7

8

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
52.

«Ակտիվների արժեթղթավորման և արժեթղթավորման
ակտիվներով ապահովված
խոչընդոտների վերացում և
արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի և ոլորտի զարգացում
դրանով պայմանավորված այլ
օրենքների փոփոխությունների
նախագծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմվորում չի
բերի 18-ի N 1060-Ա
պահանջվում: որոշման հավելվածի
«Գործարարության
զարգացում և խրախուսում» ենթաբաժնի 4-րդ
կետի «ե» ենթակետ

53.

Չաշխատող ակտիվների (այդ թվում՝
նաև ֆինանսական հաստատություններում գրավադրված) վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ
հայեցակարգի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

չաշխատող ակտիվների վերագործարկումը խթանող
մեխանիզմների ներդնում

ՀՀ
կենտրոնական
բանկ

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
Ֆինանսա2016 թվականի հոկտեմվորում չի
պահանջվում: բերի 18-ի N 1060-Ա
որոշման հավելվածի
«Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն» 2-րդ ենթակետի «գ» ենթակետ

54.

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքի և ՀՀ կենտրոնական բանկի
կողմից լիցենզավորվող և (կամ)
վերահսկվող անձանց
գործունեությունը կարգավորող այլ
օրենքների փոփոխությունների
նախագծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

ֆինանսական հաստատություններ
հանցագործների կամ նրանց հետ
փոխկապակցված անձանց
մուտքը կանխարգելող
անհրաժեշտ կարգավորման
միջոցների ձեռնարկում

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
վորում չի
հոկտեմբերի 18-ի N
պահանջվում: 1060-Ա որոշման
հավելվածի
«անվտանգություն և
հասարակական
կարգ»
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Ֆինանսա-

Ֆինանսա-

1
55.

56.

57.

2
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի և
դրանից բխող այլ օրենքների
փոփոխությունների
նախագծերը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

6
7
8
ՀՀ
կառավարության
սեպտեմբերի
ՖինանսաՀՀ կենտրոնական
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի
բանկ
տասնօրյակ պահանջվում: հոկտեմբերի 18-ի N
1060-Ա որոշման
հավելվածի
«Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն»
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի երաշխավորության
հոկտեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
ՀՀ կենտրոնական
և այլ օրենքների
ինստիտուտի
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի
բանկ
փոփոխությունների
կատարելագործում, երաշխատասնօրյակ պահանջվում: հոկտեմբերի 18-ի N
նախագծերը ՀՀ
վորների իրավունքների
1060-Ա որոշման
կառավարության
պաշտպանություն
հավելվածի
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Ներդրումների
խրախուսում և
պաշտպանություն»
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
«Հայաստանի
Մարզային 2017-2025
ՀՀ տարածքային
մարտի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
Հանրապետության մարզերի
թվականների զարգացման
կառավարման և
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկ2017-2025 թվականների
ռազմավարությունների
զարգացման
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060զարգացման ռազմավարություն- իրականացման արդյունքում
նախարարությու
Ա որոշման
ներին հավանություն տալու
ակնկալվում է՝
ն
հավելվածի 1.1-ին
մասին» ՀՀ կառավարության
1. 2025 թվականի դրությամբ
կետ
արձանագրային որոշման
առանձին վերցված
ՀՀ կառավարության
նախագիծը ՀՀ կառավարության յուրաքանչյուր մարզում մեկ
2016 թվականի
աշխատակազմ ներկայացնելը շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն
հուլիսի 29-ի նիստի
կգերազանցի մեկ շնչի հաշվով
24-րդ կետով
ՀՆԱ-ի միջին
հավանության
հանրապետական ցուցանիշի
արժանացած N 29
60 տոկոսը և մեկ շնչի հաշվով
արձանագրային
ՀՆԱ-ի 70 տոկոսից ցածր
որոշում
կգտնվի մարզերի
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3
ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի ինստիտուտի և
ֆինանսական համակարգում
վեճերի լուծման
գործընթացների
կատարելագործում

4

5

1

58.

59.

2

3
բնակչության ոչ ավելի, քան 30
տոկոսը:
2. 2025 թվականի դրությամբ
բոլոր մարզերում միջին
մասնագիտական և
բարձրագույն կրթություն
ունեցողների, ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների և
ակտիվ ձեռնարկությունների
թիվը կաճի առնվազն 10
տոկոսով` համեմատած 2014
թվականի հետ:
«Հայաստանի
ՀՀ կառավարության որոշման
Հանրապետության արխիվային ընդունումը կապահովի
հավաքածուի փաստաթղթերի
Հայաստանի Հանրապեհամալրման, հաշվառման,
տության արխիվային
պահպանության և
հավաքածուի փաստաթղթերի,
օգտագործման միասնական
այդ թվում՝ էլեկտրոնային
կարգը հաստատելու և
փաստաթղթերի, համալրման,
Հայաստանի Հանրապետության հաշվառման, պահպանության
կառավարության մի շարք
և օգտագործման նկատմամբ
որոշումներ ուժը կորցրած ճանա- առավել արդյունավետ ձևերի
չելու մասին» ՀՀ
և մեթոդների ներդրումը և
կառավարության որոշման
օգտագործումը, այդ
նախագիծը ՀՀ կառավարության փաստաթղթերի
աշխատակազմ ներկայացնելը երաշխավորված և անվտանգ
պահպանության
ապահովումը:
«Հայաստանի
առավելագույնի հասցնել
Հանրապետության միգրացիոն միգրացիայի դրական
քաղաքականության 2017-2021 ազդեցությունը և նվազագույնի
թվականների ռազմավահասցնել դրա բացասական
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4

5

6

7

8

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

փետրվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2014 թվականի հունտասնօրյակ պահանջվում: վարի 30-ի նիստի 24րդ կետով
հավանության
արժանացած N 4
արձանագրային
որոշման N 1
հավելվածի 30-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու

մարտի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060–
Ա որոշման

1

2
3
րությունը հաստատելու մասին» հետևանքներն ու ռիսկերը
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

4
ն

60.

«Հայաստանի Հանրապետության
մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների
գնահատման կարգը,
Հայաստանի Հանրապետության
մարզպետների կողմից
կատարված աշխատանքների
գնահատման չափորոշիչները,
ինչպես նաև դրանց հիման վրա
ձևավորվող կողմնորոշիչ
միավորները հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

մարզպետների կողմից
կատարված աշխատանքների
գնահատման չափորոշիչների
վերանայում

61.

«Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու

18 համայնքային փնջերի
ՀՀ տարածքային
խոշորացման գործընթացի
կառավարման և
կիրարկման ապահովում,
զարգացման
ինչը կնպաստի համայնքների նախարարությու
կողմից ֆինանսական
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

5

6

մարտի
1-ին
տասնօրյակ

7

8
հավելվածի 1.3-րդ
բաժնի «Արտաքին
քաղաքականություն»
մասի 6-րդ, 13-րդ և 22րդ կետեր և 1.2-րդ
բաժին

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի
2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.1-ին
կետի 8-րդ ենթակետ

մայիսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա
որոշման հավելվածի

1

62.

2
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
միջոցների առավել օպտիմալ և
ն
նպատակային օգտագործմանը,
ինչպես նաև համայնքների
կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
«Էլեկտրոնային փաստաթղթա- ՀՀ կառավարության որոշման ՀՀ տարածքային
շրջանառության միասնական
ընդունումը թույլ կտա
կառավարման և
համակարգի մասին» ՀՀ
ապահովել և կանոնակարգել ՀՀ զարգացման
կառավարության որոշման
էլեկտրոնային
նախարարությու
նախագիծը ՀՀ կառավարության փաստաթղթաշրջանառության
ն
աշխատակազմ ներկայացնելը կազմակերպումը, դրանց
հաշվառումը և պահպանումը,
էլեկտրոնային
փաստաթղթերի արխիվի
ստեղծումը, որն իր մեջ
ներառում է այդ
փաստաթղթերի ստեղծումից
մինչև դրանց օգտագործումը՝
հաշվառման, նկարագրման և
տեղեկատու-որոնողական
համակարգի ստեղծման
միջոցով:
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5

6

7

8
1.1-ին բաժնի
«Տեղական
ինքնակառավարում»
գլխի 3-րդ կետ

ապրիլի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2014 թվականի հունտասնօրյակ պահանջվում: վարի 30-ի նիստի 24րդ կետով
հավանության
արժանացած N 4
արձանագրային
որոշման N 1
հավելվածի 30-րդ
կետի 2-րդ ենթակետ

1
63.

2
«2017-2020 թվականներին
տարածքային զարգացման
առաջին գործառնական
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

64.

«Տարածքային կառավարման
տարածքային կառավարման ՀՀ տարածքային
հայեցակարգին հավանություն հիմնական գերակայությունների կառավարման և
տալու մասին» ՀՀ կառավարու- և ուղենիշերի որոշում
զարգացման
թյան արձանագրային որոշման
նախարարությու
նախագիծը ՀՀ կառավարության
ն
աշխատակազմ ներկայացնելը

65.

«Հայաստանի
Հանրապետության Շիրակի
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3
4
Գործառնական ծրագրի
ՀՀ տարածքային
արդյունքում կնկարագրվեն այն կառավարման և
կոնկրետ միջոցառումները,
զարգացման
որոնք մինչև 2020 թվականը
նախարարությու
կապահովեն 2025 թվականի
ն
համար նախատեսված
թիրախների մոտ 40 տոկոսի
իրականացումը:

եվրոպական
ստանդարտներով

ՀՀ տարածքային
կառավարման և

5

6
հունիսի 1-ին
տասնօրյակ

7
8
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.1-ին
կետ
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
հուլիսի 29-ի նիստի
24-րդ կետով
հավանության
արժանացած N 29
արձանագրային
որոշում
հուլիսի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
3-րդ
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկտասնօրյակ
վորում չի
տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում։ Ա որոշման
հավելվածի 1.1-ին
կետ
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
հուլիսի 29-ի նիստի
24-րդ կետով
հավանության
արժանացած N 29
արձանագրային
որոշում
օգոստոսի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
3-րդ
ֆինանսա- 2016 թվականի հոկ-

1

2
մարզի կոշտ կենցաղային
թափոնների կառավարման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
սահմանված աղբավայրերի
շահագործման,
աղբահավաքման
արդյունավետ
սանիտարական, այդ թվում՝
փոխաբեռնման կայանների
միջոցով, սխեմաների
ներդրման, հետագա
սպասարկման
գործընթացների կառավարման սխեմաների (կոնցեսիոն
կամ այլ կերպ) մշակման
մոդելների որդեգրում

4
զարգացման
նախարարությու
ն

66.

«Տեղական հանրաքվեի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

«Տեղական հանրաքվեի
մասին» ՀՀ օրենքը
կհամապատասխանեցվի ՀՀ
Սահմանադրության և ՀՀ
ընտրական օրենսգրքի նոր
իրավակարգավորումներին:

ՀՀ տարածքային ՀՀ կենտրոնական
կառավարման և
ընտրական
զարգացման
հանձնաժողով
նախարարությու (համաձայնությամ
ն
բ)

«Հայաստանի
Հանրապետությունում
փախստական ճանաչված և
ապաստան ստացած անձանց,
ինչպես նաև երկարաժամկետ
միգրանտների ինտեգրման

Ապահովել ինտեգրման
քաղաքականության
հայեցակարգի
իրականացումը, որն էլ իր
հերթին ուղղված է ՀՀ
միգրացիոն

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

67.
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տասնօրյակ

7
8
վորում չի
տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում։ Ա որոշման
հավելվածի
«Տեղական ինքնակառավարում» բաժնի 5րդ կետի «բ» ենթակետ

օգոստոսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի
տասնօրյակ պահանջվում: մարտի 10-ի N 245-Ա
որոշման հավելվածի
20-րդ կետ

ՀՀ արդարադատության
Նախարարություն
օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
հուլիսի 21-ի նիստի
12-րդ կետով
հավանության
արժանացած N 28

1

68.

69.

2
քաղաքականության
հայեցակարգի կիրարկմանն
ուղղված գործողությունների
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության
Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային
թափոնների կառավարման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ
կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
քաղաքականության մեջ
առկա բացի լրացմանը`
իմիգրանտների ինտեգրման
քաղաքականության մասով:

եվրոպական
ստանդարտներով
սահմանված աղբավայրերի
շահագործման,
աղբահավաքման
արդյունավետ
սանիտարական, այդ թվում՝
փոխաբեռնման կայանների
միջոցով, սխեմաների
ներդրման, հետագա
սպասարկման
գործընթացների կառավարման սխեմաների (կոնցեսիոն
կամ այլ կերպ) մշակման
մոդելների որդեգրում
«Հայաստանի Հանրապետության եվրոպական
Սյունիքի մարզի կոշտ
ստանդարտներով սահմանված
կենցաղային թափոնների
աղբավայրերի շահագործման,
կառավարման հայեցակարգին
աղբահավաքման արդյունավետ
հավանություն տալու մասին» ՀՀ սանիտարական, այդ թվում՝
կառավարության
փոխաբեռնման կայանների
արձանագրային որոշման
միջոցով, սխեմաների
նախագիծը ՀՀ կառավարության ներդրման, հետագա
աշխատակազմ ներկայացնելը սպասարկման
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արձանագրային
որոշում

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
«Տեղական ինքնակառավարում» բաժնի 5րդ կետի «բ» ենթակետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

նոյեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
«Տեղական ինքնակառավարում» բաժնի 5րդ կետի «բ» ենթակետ

1

2

70.

«Անդրսահմանային
տարածքային
համագործակցության հայեցակարգին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

71.

3
գործընթացների կառավարման
սխեմաների (կոնցեսիոն կամ այլ
կերպ) մշակման մոդելների
որդեգրում

Հնարավորություն կտա
խթանել անդրսահմանային
առևտուրը` 3 տարվա
ընթացքում շոշափելիորեն
մեծացնելով առևտրաշրջանառությունը, ինչի արդյունքում
կաճի մարզի ՀՆԱ-ն,
կստեղծվեն նոր
կազմակերպություններ և
աշխատատեղեր:
«Տարածքային աճի բևեռների
Չորս քաղաքային
զարգացման (Գյումրի, Ջերմուկ,
համայնքների (Գյումրի,
Վանաձոր, Դիլիջան) ծրագրին
Վանաձոր, Ջերմուկ, Դիլիջան)
հավանություն տալու մասին» ՀՀ համար վերտարածքային աճի
կառավարության արձանագրային բևեռներ դարձնելու
որոշման նախագիծը ՀՀ կառանպատակով կմշակվեն
վարության աշխատակազմ
զարգացման ծրագրեր, որոնք
ներկայացնելը
նպատակաուղղված կլինեն
քաղաքներում նոր
աշխատատեղերի ստեղծմանն
ու կյանքի որակի
բարձրացմանը՝ քաղաքային
ենթակառուցվածքների վերականգնման, ծառայությունների՝ ներառյալ սոցիալական
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.3-րդ
կետի 7-րդ ենթակետ

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարությու
ն

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

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

1

72.

2

3
4
5
6
7
8
ծառայությունների որակի
բարձրացման, ինչպես նաև
գործարարության աջակցման
կառույցների և
ձեռներեցության զարգացման
միջոցով: Ակնկալվում է, որ
ծրագրերի իրականացման
արդյունքում կավելանան
քաղաքային ձեռնարկություններում պրոդուկտիվ
ներդրումները, կմեծանա
զբաղվածության աստիճանը,
կբարձրանա զբոսաշրջային
գրավչությունը և կնվազի
ընտանեկան նպաստների
համակարգում ներառված
ընտանիքների քանակը:
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
«Ախուրյանի ջրավազանային
Ջրավազանային կառավարՀՀ բնապահփետրվարի
Ֆինանսա- «Ջրի ազգային ծրագրի
կառավարման պլանը հաստա- ման պլանի ընդունման դեպքում
պանության
3-րդ
վորում չի մասին» ՀՀ օրենքի
տելու մասին» ՀՀ կառավարու- կհավասարակշռվեն
նախարարությու
տասնօրյակ պահանջվում: հավելվածի 17-րդ
թյան որոշման նախագիծը ՀՀ
ջրօգտագործողների՝
ն
կետ
կառավարության
ներառյալ համայնքների,
աշխատակազմ ներկայացնելը էներգետիկայի, արդյունաՀՀ կառավարության
բերության և գյուղատնտե2016 թվականի հոկսության փոխկապակցված
տեմբերի 18-ի N 1060փոխհարաբերությունները:
Ա որոշման 1.4.
Պլանի մշակումը նպաստելու
«Բնաէ ջրային ռեսուրսի արդյուպահպանություն»
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1

73.

2

3
4
5
6
7
8
նավետ կառավարմանը և
մասի 2-րդ
պահպանմանը, ինչպես նաև
ենթակետի «ա»
ջրային ռեսուրսի խնայողուպարբերություն
թյանը, ջրի ազգային ու
ռազմավարական պաշարների
պահպանմանը և
ավելացմանը:
«Հայաստանի Հանրապետության
Կկանոնակարգվեն և կբարեՀՀ բնապահՀՀ էներգետիկ
ապրիլի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
ջրային օրենսգրքում փոփոխուլավվեն ՀՀ ջրահեռացման ու
պանության
ենթակառուցվածք3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկթյուններ և լրացումներ կատարելու կեղտաջրերի մաքրման
նախարարությու ների և բնական
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի 1060-Ա
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
որոշման 1.4. «Բնապահգործընթացները:
ն
պաշարների
կառավարության աշխատակազմ
պանություն» մասի 2-րդ
նախարարության
ներկայացնելը
ենթակետի «բ» պարջրային
բերություն
տնտեսության
պետական կոմիտե
Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողով
(համաձայնությամ
բ)

74.

«Էկոլոգիական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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Կկանոնակարգվեն ՀՀ
բնապահպանական
օրենսդրությամբ չկարգավորված այն հարաբերությունները, որոնք ընդհանուր են
շրջակա միջավայրի բոլոր
բաղադրիչների համար, այդ

ՀՀ բնապահպանության
նախարարությու
ն

օգոստոսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման 1.4.
«Բնապահպանություն»
մասի 4-րդ

1

2

75.

«Սևանա լճի էկոհամակարգերի
վերականգնման, պահպանման,
վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օգտագործման
միջոցառումների 2018 թվականի
տարեկան ծրագիրը
հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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3
4
թվում` ոլորտում առկա
նույնաբնույթ սահմանումների
իդենտիֆիկացում, համալիր
պլանավորման, շրջակա
միջավայրի համալիր պահպանության և բնական ռեսուրսների
կայուն օգտագործման,
էկոհամակարգի կառավարման
ու էկոհամակարգային ծառայությունների, բնապահպանական թույլտվությունների
նոր համակարգի ներդրմամբ
աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման,
բնապահպանական
մոնիթորինգի ու տեղեկատվութան, էկոպիտակավորման և
էկոաուդիտի սկզբունքների
ներդրումը:
Կապահովվի Սևանա լճի
ՀՀ բնապահէկոհամակարգերի
պանության
վերականգնման,
նախարարությու
պահպանման,
ն
վերարտադրման, բնականոն
զարգացման և օգտագործման
միջոցառումների կատարումը,
այդ թվում` Սևանա լճի և նրա
ջրհավաք ավազանի գետերի
ջրերի աղտոտվածության,
hիդրոկենսաբանական,

5

6

7

8
ենթակետի «ա»
պարբերություն

սեպտեմբերի Ֆինանսա- «Սևանա լճի մասին»
3-րդ
վորում չի Հայաստանի Հանրատասնօրյակ պահանջվում: պետության օրենքի 12րդ հոդվածի 4-րդ մաս
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման 1.4.
«Բնապահպանություն»

1

76.

2

3
4
5
հիդրոօդերևութաբանական,
ինժեներաերկրաբանական
մոնիթորինգի իրականացումը,
կենդանական ռեսուրսների, այդ
թվում՝ ձկան և խեցգետնի
պաշարների հաշվառման,
արժեքավոր և հազվագյուտ
ձկնատեսակների վերարտադրության, Սևանա լճի
շրջակայքում ջրածածկման
ենթակա տարածքներում
անտառամաքրման
աշխատանքների իրականացումը, աղբավայրերի բարեկարգման և
կանոնավոր աղբահեռացումը,
«Սևան» ԱՊ գիտական
ուսումնասիրությունների և
անտառատնտեսական աշխատանքները, ինչպես նաև այլ
միջոցառումների կատարումը:
«Նորագույն տեխնոլոգիաների Կսահմանվեն նորագույն
ՀՀ բնապահՀՀ գյուղատնտետեխնոլոգիաների կիրառմամբ
կիրառմամբ անտառների
պանության
սության
ապօրինի հատումների կանխման անտառների ապօրինի
նախարարությու նախարարություն
հատումների կանխման
համակարգի ներդրման
ն
հայեցակարգին հավանություն համակարգի ստեղծման
սկզբունքները և անտառների
տալու մասին» ՀՀ կառապահպանմանն ուղղված
վարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա- ֆինանսական ռեսուրսների
նպատակային օգտագործման
րության աշխատակազմ
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6

7

8
մասի 1-ին ենթակետ

նոյեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման 1.4. «Բնապահպանություն»
մասի 5-րդ ենթակետի
«դ» պարբերություն

1
77.

78.

2
ներկայացնելը
«Ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի
արդյունավետ կառավարման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
մեխանիզմները:
Ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի
արդյունավետ կառավարման
հայեցակարգի ընդունմամբ
կսահմանվեն ընդերքօգտագործման արդյունքում
խախտված հողերի ընդերքօգտագործողների կողմից
ռեկուլտիվացիոն
աշխատանքների
իրականացման համար
ռեկուլտիվացիոն ֆոնդից
անհրաժեշտ դրամական
միջոցների նպատակային
օգտագործման
մեխանիզմները:

4

6

7

8

նոյեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ ընդերքի մասին
3-րդ
վորում չի օրենսգրքի 61-րդ
տասնօրյակ պահանջվում: հոդվածի 2-րդ մասի
2-րդ կետ և 69-րդ
հոդվածի 1-ին մաս
ՀՀ կառավարության
2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն
որոշման 1-ին մասի 1ին կետ
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման 1.4.
«Բնապահպանություն»
մասի 5-րդ
ենթակետի «ա»
պարբերություն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
աղետի գոտու
«Հայաստանի
ՀՀ կառավարու- ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարտի 3-րդ
ՖինանսաՀՀ կառավարության
բնակավայրերում
Հանրապետության 2017
թյանն առընթեր մարզպետարաններ տասնօրյակ
2016 թվականի հոկերկրաշարժի հետևանքով
վորում
չի
թվականի պետական բյուջեով
քաղաքաշինուտեմբերի 18-ի N 1060-Ա
պահանջվում: որոշման հավելվածի
անօթևան մնացած
նախատեսված
թյան պետական
ընտանիքների բնակարանային
կոմիտե
1.4-րդ գլխի Քաղահատկացումների հաշվին
քաշինություն բաժնի
աղետի գոտու բնակավայրերում ապահովմանն ուղղված
պետական
աջակցության
1-ին ենթակետ
երկրաշարժի հետևանքով
ծրագրի շրջանակներում
անօթևան մնացած
ՀՀ 2017 թվականի պետական
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ՀՀ բնապահպանության
նախարարությու
ն

5

1

79.

80.

2
ընտանիքների բնակարանային
ապահովման պետական
աջակցության միջոցառումների
ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին բնակարանային պայմանները
բարելավելու իրավունք
ունեցող ընտանիքներին
տրամադրվող պետական աջակցության մոտեցումների և
աջակցության տրամադրման
գործընթացի հետ կապված
հարցերի հստակեցում
բնակավայրի քաղաքա«Հայաստանի
շինական միջավայրի
Հանրապետությունում
բարելավման, քաղակիսակառույցների շինարարության ավարտման և հետագա քաշինության ոլորտում
օգտագործման ծրագրին հավա- պետություն -մասնավոր
հատված համագործակցության
նություն տալու մասին» ՀՀ
ծրագրերի մշակման,
կառավարության
հասարակական և արտադրաարձանագրային որոշման
կան նշանակության անհրանախագիծը ՀՀ կառավարության
ժեշտ օբյեկտների կառուցման
աշխատակազմ ներկայացնելը
համար նախադրյալների
ստեղծում
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի
ապրիլի 1-ի N 317 որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

122k.voroshum

ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի
քաղաքային բնակավայրերի
կառուցապատման
նպատակով հաստատված
քաղաքաշինական
փաստաթղթերով
չնախատեսված ոչ հիմնական
շինությունների

4

5

ՀՀ կառավարու- ՀՀ տարածքային
թյանն առընթեր կառավարման և
քաղաքաշինուզարգացման
թյան պետական նախարարություն
կոմիտե
ՀՀ մարզպետարաններ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական
կոմիտե

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ Շիրակի և Լոռու

6

7

8

փետրվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 4րդ ենթակետի բ
պարբերություն

սեպտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Աղետի գոտու վերաՖինանսականգնման համալիր
վորում չի
պահանջվում: ծրագիրը հաստատելու
մասին ՀՀ օրենք, 4-րդ
գլուխ

1

81.

82.

2

3
փաստագրման, ինչպես նաև
որպես ոչ հիմնական
շինություն համարակալված,
սակայն քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
պահանջներին համապատասխանող շինությունների օրինականացման
համար նախադրյալների
ստեղծում
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսՀայաստանի
ված քաղաքաշինական
Հանրապետության
ծրագրային փաստաթղթերի
կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920- մշակման, փորձաքննության,
համաձայնեցման,
Ն որոշման մեջ
հաստատման ու փոփոխման
փոփոխություններ և
գործընթացների պարզեցում
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

4

5

6

7

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական
կոմիտե

-

հունիսի
Ֆինանսա- «Քաղաքաշինության
1-ին
վորում չի մասին» ՀՀ օրենքի
տասնօրյակ պահանջվում: 10.1-ին հոդված
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 5րդ ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
«Հայաստանի
Հայաստանի ՀանրապեՀՀ կառավարումարտի
ՖինանսաՀանրապետության հողային
տության հողային ֆոնդի ըստ
թյանն առընթեր
3-րդ
վորում չի
ֆոնդի՝ ըստ նպատակային
նպատակային նշանակության
անշարժ գույքի
տասնօրյակ պահանջվում։
նշանակության
(կատեգորիաների) հողերի 2017
կադաստրի
(կատեգորիաների) հողերի 2017
թվականի կադաստրային գների
պետական
թվականի կադաստրային գները սահմանում
կոմիտե
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մարզպետարաններ

Հայաստանի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 66-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս

1

2
3
4
5
6
7
8
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի
83.
ՀՀ կառավարուսեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
հողային ֆոնդի առկայության և
Հանրապետության հողային
թյանն առընթեր
3-րդ
վորում չի
2000 թվականի հոկբաշխման վերաբերյալ 2017 թվա- ֆոնդի առկայության և
անշարժ գույքի
տասնօրյակ պահանջվում։ տեմբերի 23-ի N 656
կանի հաշվետվության (հողային բաշխման վերաբերյալ 2017
կադաստրի
որոշման 1-ին կետով
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառաթվականի հաշվետվության
պետական
հաստատված կարգի
վարության որոշման նախագիծը (հողային հաշվեկշռի)
կոմիտե
11-րդ կետ
ՀՀ կառավարության աշխատա- հաստատում
կազմ ներկայացնելը
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
մայիսի
ջրօգտագործողներին անհրաՖինանսա- «Սևանա լճի էկոհա84. «Ոռոգման նպատակով 2017
ՀՀ էներգետիկ
ՀՀ բնապահպա3-րդ
թվականին Սևանա լճից ջրառի
ժեշտ քանակի ոռոգման ջրով ենթակառուցվածքվորում չի մակարգերի վերանության
տասնօրյակ
մասին»
ապահովում
պահանջվում:
կանգնման,
նախարարություն
ների և բնական
ՀՀ կառավարության որոշման
պաշարների
պահպանման,
նախարարության
նախագիծը ՀՀ կառավարության
վերարտադրման և
ջրային տնտեսուաշխատակազմ ներկայացնելը
օգտագործման միջոթյան պետական
ցառումների
կոմիտե
տարեկան ու
համալիր ծրագրերը
հաստատելու
մասին» ՀՀ օրենքի 1ին և 2-րդ
հոդվածներով հաստատված տարեկան
և համալիր
ծրագրերի 6.1-ին
կետ
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1

2

85.

«Հայաստանի Հանրապետությունում հրաձգություն
մարզաձևի զարգացման
ռազմավարությունը և դրա
իրականացման 2018-2024
թվականների միջոցառումների
ծրագիրը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի մասսայական տարածման
ազգային ծրագրին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
5
6
7
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
Կնպաստի ՀՀ ամբողջ
ՀՀ սպորտի և
ՀՀ
ապրիլի
Ֆինանսատարածքում հրաձգարանների երիտասարդու– կառավարությանն
2-րդ
վորում չի
կառուցմանը, պետության
թյան հարցերի
առընթեր
տասնօրյակ պահանջվում:
սահմանների պաշտնախարարությու քաղաքաշինության
պանվածության մակարդակի
ն
պետական կոմիտե
բարձրացմանը, հրաձգություն
մարզաձևի զարգացմանը, ՀՀ
բնակչությանը զենքով ինքնապաշտպանության
ուսուցանմանը:

Կնպաստի բնակչության բոլոր
ՀՀ սպորտի և
շերտերում ֆիզիկական
երիտասարդուկուլտուրայի և սպորտի դերի
թյան հարցերի
բարձրացմանը, բնակչության նախարարությու
շրջանում ակտիվ հանգիստ և
ն
առողջ ապրելակերպ վարող
անձանց թվի աճի,
ֆիզիկապես կոփված և առողջ
հասարակության ձևավորմանը, մասսայական
սպորտի ենթակառուցվածքների զարգացմանը
ինչպես կրթական համալիրներում, այնպես էլ բնակելի և
հասարակական վայրերում:
Կնպաստի հայ ազգի մարզա87.
«. «Հայկական ազգային կոխ
ՀՀ սպորտի և
կան և մշակութային
ըմբշամարտ մարզաձևի 2017երիտասարդու–
2020 թվականների զարգացման ժառանգության
թյան հարցերի
86.
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«Ֆիզիկական
կուլտուրայի և
սպորտի մասին» ՀՀ
օրենքի 5-րդ հոդվածի
«գ» կետ

հունիսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Սպորտ
և երիտասարդություն» բաժնի 4-րդ
կետի «բ» ենթակետ

հունիսի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսա- «Ֆիզիկական
վորում չի կուլտուրայի և
պահանջվում: սպորտի մասին» ՀՀ
օրենքի 4-րդ հոդված,

1

2
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3
4
պահպանմանը, հայկական
նախարարությու
ազգային կոխ ըմբշամարտ
ն
մարզաձևի պահպանմանը,
զարգացմանը և տարածմանը
ՀՀ-ում, Արցախում,
Ջավախքում և սփյուռքի
հայկական գաղթօջախներում:

88.

«Երիտասարդական պետական
քաղաքականության 2018-2022
թվականների ռազմավարությանը
և միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

երիտասարդների
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդուներգրավվածության
թյան հարցերի
մակարդակի բարձրացում,
նախարարությու
երիտասարդական
ն
քաղաքականության ոլորտում
առկա հիմնախնդիրների
վերհանում, երիտասարդության մասնակցային
գործընթացի խթանում,
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5

6

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

7

8
ԱՊՀ երկրների
կառավարություններ
ի ղեկավարների
խորհրդի 2014
թվականի մայիսի 30ի «Անկախ պետությունների համագործակցությունում
ազգային մարզաձևերի աջակցության
ու զարգացման
մինչև 2020 թվականն
ընկած ժամանակամիջոցի
ծրագրի և դրա իրականացմանն
ուղղված 2015-2017
թվականների
միջոցառումների
ծրագրի մասին»
որոշում
ՀՀ պետական ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկբյուջե
տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Սպորտ
և երիտասարդություն» բաժնի 1-3-րդ
կետեր

1

2

89.

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամային սպորտի
զարգացման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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3
արդյունավետ
երիտասարդական քաղաքականության իրականացում

4

5

6

7

8

Կնպաստի ՀՀ ամբողջ
ՀՀ սպորտի և ՀՀ աշխատանքի և նոյեմբերի
Ֆինանսա- «Ֆիզիկական
սոցիալական
3-րդ
վորում չի կուլտուրայի և
տարածքում հաշմանդամություն երիտասարդության
հարցերի
հարցերի
տասնօրյակ
պահանջվում:
սպորտի մասին» ՀՀ
ունեցող անձանց ֆիզիկական
նախարարությու նախարարություն
օրենքի
կուլտուրայով և սպորտով
ն
5-րդ հոդվածի «բ» կետ
զբաղվելու համար մարզականՀՀ կառավարությանն առընթեր
առողջարարական և մարզական
քաղաքաշինության
մասսայական աշխատանքների
պետական կոմիտե
արդյունավետ համակարգի
ստեղծմանը,
ՀՀ մարզպետարաններ
հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար մարզական
Երևանի քաղաքաոլորտում հավասար իրապետարան
վունքների և հնարավորություն(համաձայնությամբ)
ների ապահովմանը,
ՀԿ-ներ
մարզադպրոցների,
(համաձայնումարզասրահների և մասսաթյամբ)
յական սպորտի այլ
ենթակառուցվածքների
մատչելիության ապահովմանը,
հաշմանդամային տարբեր
մարզաձևերի զարգացմանը և
տարբեր առաջնություններում
հայ մարզիկների նոր
հաջողություններ գրանցելուն:
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն

1
90.

91.

2

3

«Սփյուռքի երիտասարդների
հայրենաճանաչության «Արի
տուն» ծրագրին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

մինչև 1000 սփյուռքահայ
պատանիների և աղջիկների
երկշաբաթյա այցելություն
Հայաստան, նրանց
հյուրընկալում հայաստանյան
ընտանիքներում,
սփյուռքահայ երիտասարդների
համար Հայաստանի պատմաճարտարապետական վայրեր
վեցօրյա ճանաչողական
շրջայցերի կազմակերպում,
13-18 տարեկան սփյուռքահայ
և հայաստանցի պատանիների
և երիտասարդների չորսօրյա
հանգստի կազմակերպում
«Արի տուն» ճամբարում

«Հայաստանի
Հանրապետության
բարձրագույն, նախնական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում
սովորող սիրիահայ
ուսանողների ուսումնական
տարվա ուսման վարձերի
փոխհատուցման մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
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Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն, նախնական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում ուսուցանվող սիրիահայ ուսանողների
2017-2018 թվականների ուսումնական տարվա ուսման վարձերի
փոխհատուցում

4

5
ՀՀ
արտաքին
ՀՀ սփյուռքի
գործերի
նախարարությու
նախարարություն
ն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

6

7
ՀՀ
պետական
փետրվարի
բյուջե
1-ին
ՀՀ
օրենսդրուտասնօրյակ
թյամբ
չարգելված
այլ
ֆինանսական
աղբյուրներ

Երևանի
քաղաքապետարա
ն
(համաձայնությամ
բ)
ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ
ոստիկանություն
ՀՀ կրթության և
հոկտեմբերի ՀՀ պետական
գիտության
բյուջե
3-րդ
նախարարություն
տասնօրյակ ՀՀ օրենսդրությամբ
չարգելված այլ
ֆինանսական
աղբյուրներ

8
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.3. բաժնի
«Սփյուռք» գլխի 4-րդ
կետ
ՀՀ կառավարության
2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N
34 արձանագրության
29-րդ կետով
հավանության
արժանացած արձանագրային որոշման
հավելվածի 49-րդ
կետի «դ» ենթակետ

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.3-րդ
բաժնի «Սփյուռք» գլխի
2-րդ կետ
ՀՀ կառավարության
2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34

1

2
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3

4

5

6

7

8
արձանագրության 29րդ կետով
հավանության
արժանացած արձանագրային որոշման
հավելվածի 48-րդ
կետի «գ» ենթակետ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

92.

93.

Ծխելու դեմ պայքարի ռազմավարությանը և այդ ռազմավարության
միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու
մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

122k.voroshum

ծխախոտի կիրառման
սահմանափակումների
ընդլայնմամբ ոչ վարակիչ
հիվանդությունների
առաջացման ռիսկի
նվազեցում

ՀՀ առողջապահության
նախարարությու
ն

ՀՀ պետական բյուջեից հատկացՀՀ առողջավող միջոցների առավել նպատապահության
կային և հասցեական ծախսում,
նախարարությու
մասնավորապես`
ն
ա) սոցիալական արդարության
սկզբունքի հիման վրա խարսխված
պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և
սպասարկման կազմակերպում և
տրամադրում,
բ) սոցիալական փաթեթի շահառուների համար իրենց նախընտրած բժշկական հաստատությունում, համապատասխան
բժշկական փաթեթի շրջանակներում, բժշկական ծառայություն-

-

հունվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060 Ա որոշման
հավելվածի
Առողջապահությու
ն գլխի 4-րդ կետ
մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060 Ա որոշման
հավելվածի
«Առողջապահությու
ն» բաժնի 5-րդ կետի
«ա» ենթակետ

1

2

3

4

5

6

ՀՀ առողջապահության
նախարարությու
ն

-

հուլիսի 1-ին
տասնօրյակ

7

8

ների ստացման անխոչընդոտ
հնարավորությունների ստեղծում:

94.

95.

96.

Բժշկական հաշտարարի
համակարգի գործունեության
մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
Առողջապահության մասին
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետության
Լոռու մարզի Սպիտակի N 1 և
Վանաձորի N 1 հատուկ հանրակրթական հաստատությունները
տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության
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պացիենտների խախտված
իրավունքների
վերականգնման օպերատիվ
մեխանիզմների ստեղծում և
կիրարկման իրավունքների
ոտնահարման դեպքերի
նվազեցում

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060 Ա որոշման
հավելվածի
Առողջապահությու
ն գլխի 5-րդ կետի
«գ» կետ

առողջապահության ոլորտը
ՀՀ առողջանոյեմբերի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
կարգավորող մայր օրենքի
պահության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկբացակայությամբ պայմանախարարությու
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060 նավորված խնդիրների
ն
Ա որոշման
վերհանում, ոլորտը համահավելվածի
պարփակ կարգավորող նոր
Առողջապահությու
օրենքի անհրաժեշտությունը
ն գլուխ
հիմնավորող հիմնական
հայեցակարգային
մոտեցումների և ուղենիշերի
սահմանում
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
համընդհանուր ներառական
ՀՀ կրթության և
ապրիլի
Լրացուցիչ «Հանրակրթության
կրթության կազմակերպման
գիտության
3-րդ
ֆինանսա- մասին» ՀՀ օրենքում
լրացումներ և փոփոարդյունավետ մեխանիզմների նախարարությու
տասնօրյակ
վորում չի
ներդնում
ն
պահանջվում: խություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2014
թվականի դեկտեմբերի 1-ի ՀՕ-200-Ն

1

2

3

4

5

6

որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

97.

98.

«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N
33 արձանագրության 8-րդ
կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
«Ձեռնարկատիրական
կրթության զարգացման
հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ՀՀ
կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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հանրապետության ամբողջ
ՀՀ կրթության և
տարածքում տարրական
գիտության
դասարանների և դպրոցին
նախարարությու
նախապատրաստման խմբերի
ն
(նախակրթարանների) բոլոր
սովորողներին
հավասարակշռված, անվտանգ
և որակյալ սնունդով
ապահովում

կրթության բոլոր մակարդակներում ձեռնարկատիրական
կրթության կազմակերպում`
խթանելու
ձեռնարկատիրական
կարողությունները

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարությու
ն

մայիսի
3-րդ
տասնօրյակ

-

հունիսի
2-րդ
տասնօրյակ

7

8
օրենքի 21-րդ
հոդված

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
փետրվարի 18-ի N 6
արձանագրային
որոշման հավելվածի
7-րդ կետ
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
ֆինանսա- 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N
վորում չի
պահանջվում: 33 արձանագրային
որոշման N 1
հավելվածի 19-րդ
կետ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2014 թվականի
նոյեմբերի 13-ի
նիստի N 47 արձանագրային որոշման
հավելված
ՀՀ կառավարության
2015 թվականի
հոկտեմբերի 1-ի N 44
արձանագրային
որոշման հավելվածի

1

2

«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2011
թվականի օգոստոսի 25-ի N
1240-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
100. «Հայաստանի Հանրապետության
նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության և
ուսուցման 2017-2021
թվականների բարեփոխումների
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
101. «Պարտադիր ուսուցումից դուրս
մնացած երեխաների
բացահայտման և ուղղորդման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
99.
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44-րդ և 45-րդ կետեր
Լրացուցիչ «Բարձրագույն և
ֆինանսա- հետբուհական
վորում չի
մասնագիտական
պահանջվում: կրթության մասին» ՀՀ
օրենքի
21-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 8-րդ կետ

ՀՀ բուհերում շարժունության
ՀՀ կրթության և
(այդ թվում՝ տեղափոխության)
գիտության
հնարավորությունների
նախարարությու
ընդլայնում
ն

-

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

միջնաժամկետ հատվածում
նախնական և միջին
մասնագիտական կրթության
ոլորտի զարգացման
ուղղությունների սահմանում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարությու
ն

-

օգոստոսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

«Նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական
կրթության մասին»
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2րդ կետ

տարբեր սոցիալական
պատճառներով դպրոց
չհաճախող երեխաների
բացահայտման հայաստանյան մոտեցումը և նրանց
(վեր)ինտեգրումը
դպրոցներում՝ միջոլորտային
համագործակցության և

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարությու
ն

-

նոյեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

«Կթության մասին»
ՀՀ օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»
ՀՀ 2015 թվականի
ապրիլի 8-ի
ՀՕ-20-Ն օրենքի 18րդ հոդվածի 7-րդ
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դեպքերի վարման համամաս
կարգի իրականացման
միջոցով
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
102. «Գիտական և գիտատեխնիկա- գիտական և գիտատեխնիկական ՀՀ կրթության և
ՀՀ կրթության և
նոյեմբերի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
գիտության
գիտության
3-րդ
ֆինանսա- 2010 թվականի
կան գործունեության մասին» գործունեությունը կարգավորող
օրենքի
նախարարությա
նախարարություն
տասնօրյակ
վորում չի մայիսի 27-ի N 20
Հայաստանի
ն գիտության ՀՀ գիտությունների
պահանջվում: արձանագրային
Հանրապետության նոր օրենքի համապատասխանեցումը
գիտության
ոլորտի
պետական
որոշում
ազգային
նախագծին հավանություն
բարեփոխումների
կոմիտե
ակադեմիա
տալու մասին» ՀՀ կառավառազմավարությանը
(համաձայնությամ
րության արձանագրային
բ)
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
103. «Հայաստանի տեխնոլոգիական
հետազոտական համալսարան
ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

Հայաստանի տեխնոլոգիական ՀՀ կրթության և
ՀՀ կրթության և
դեկտեմբերի Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
հետազոտական
գիտության
գիտության
2-րդ
ֆինանսա- 2010 թվականի
համալսարանի ստեղծում,
նախարարությա նախարարություն տասնօրյակ
վորում չի մայիսի 27-ի N 20
գիտական կադրերի
ն գիտության ՀՀ գիտությունների
պահանջվում: արձանագրային
պատրաստման նոր մեթոդների
ազգային
պետական
որոշում
ներդրում, գիտության և կրթուակադեմիա
կոմիտե
թյան ինտեգրման աստիճանի
(համաձայնությամ
բարձրացում
բ)
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն
104. «Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական զարգացման առաջնաապրիլի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
ՀՀ մշակույթի
2-րդ
վորում չի
2016 թվականի սեպհնագիտության զարգացմանը
հերթությունները սահմանող
նախարարուտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 15-ի նիստի
նպաստող միջոցառումների 2017- հնագիտական հուշարձանների
թյուն
2025 թվականների ծրագիրը և
պահպանության կառավարման
N 36 արձանագրուժամանակացույցը հաստատելու
բարեփոխված համակարգ և
թյան 8-րդ կետով
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2
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3

105. «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» և

Հայաստանի Հանրապետության
«Վարչական իրավախախտումների կինեմատոգրաֆիայի զարգացվերաբերյալ Հայաստանի Հանրա- ման, պետական ֆինանսավորման
պետության օրենսգրքում լրացում- և աջակցության այլ ձևերի արդյուներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նավետության բարձրացման,
նախագծերը ՀՀ կառավարության
նյութական հենքի պահպանման
աշխատակազմ ներկայացնելը
ու զարգացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման պայմանների
ապահովում, միջազգային համագործակցության ընդլայնում, այդ
թվում` կինոնկարների համատեղ
արտադրության ձևավորում

106. «Հայաստանի Հանրապետության

4

5

6

7

ապրիլի

Ֆինանսա-

3-րդ
տասնօրյակ

վորում չի
պահանջվում:

հնագիտական ժառանգության
պահպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2010 թվականի
ոչ նյութական մշակութային արժեքների գույքագրում, ուսումնասիրում,
սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն որոշման դասակարգում, պահպանություն,
մեջ փոփոխություններ կատարելու
հանրահռչակում, փաստաթղթամասին» ՀՀ կառավարության որոշման վորման, տեղեկատվության փոխանախագիծը ՀՀ կառավարության
նակման ձևաչափի արդիակաաշխատակազմ ներկայացնելը
նացում և համալրման գործընթացի
կարգավորում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ
տասնօրյակ

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

ՖինանսաՈչ նյութական մշավորում չի
կութային
պահանջվում: ժառանգության
մասին ՀՀ օրենքի 7րդ հոդվածի 1-ին
մասի 5-րդ կետ, 8-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 6րդ և 9-րդ կետեր

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
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հավանության
արժանացած
արձանագրային
որոշման N 2 հավելվածի 3-րդ կետ

1
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107. «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2014 թվականի
հունվարի 30–ի N 145-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
ընտանիքների անապահովության գնահատման մոտեցումների ու մեթոդաբանության
արմատական վերանայում

108. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության մի շարք
որոշումներում
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

1. Բժշկասոցիալական փորձա- ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ առողջաքննության գործընթացի
և սոցիալական
պահության
արմատական փոփոխություն՝
հարցերի
նախարարություն
նոր համակարգի
նախարարությու
ձևավորմամբ
ն
Հաշմանդամության
սահմանման հստակ`
հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող
չափորոշիչների առկայություն
2. Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպության
ֆունկցիաների միջազգային
դասակարգման հիման վրա
հաշմանդամության
սահմանման նոր մոդելի
փորձնական կիրառման
համար իրավական հիմքերի
ապահովում
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4
ՀՀ
աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն

5

6
հունվարի
2-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի
4-րդ ենթակետ
մարտի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
3-րդ
ֆինան2016 թվականի հոկտասնօրյակ սավորում չի տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի 6-րդ
ենթակետի «բ» պարբերություն

1
2
109. «Պետական կենսաթոշակների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»,
«Կուտակային կենսաթոշակների
մաuին» Հայաuտանի
Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
«Եկամտային հարկի և
սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մաuին»
Հայաuտանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքների
նախագծերը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
Եվրասիական տնտեսական
միության հանձնաժողովի
կոլեգիայի անդամների,
դատարանի դատավորների,
պաշտոնատար անձանց և
աշխատողների կենսաթոշակային ապահովության
իրավունքի իրացում և դրանք
ապահովող իրավական
ակտերի առկայություն

110. «Կամավորական
գործունեության և կամավոր
աշխատանքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

կամավորական
ՀՀ աշխատանքի
գործունեության և կամավոր
և սոցիալական
աշխատանքի ամբողջական
հարցերի
օրենսդրական կարգավորման նախարարությու
համապատասխան հիմքերի և
ն
ուղղությունների ամրագրում՝
ըստ որի կմշակվի
«Կամավորական
գործունեության և կամավոր
աշխատանքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի նախագիծը
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ՀՀ
ՀՀ ֆինանսների
աշխատանքի և նախարարություն
սոցիալական
ՀՀ կառավահարցերի
րությանն առընթեր
նախարարությու
պետական
ն
եկամուտների
կոմիտե

6
մարտի
2-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
«Եվրասիական
տնտեսական
միության մասին»
պայմանագրի N 32
հավելված

փետրվարի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականու-թյուն»
բաժնի 8-րդ
ենթակետ

1
2
111. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2005
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N
2335-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
112. «Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
«Վանաձորի մանկատուն»
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը
վերանվանելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի
նոյեմբերի 28-ի N 1906-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
1. Իրավակիրառական
ՀՀ աշխատանքի
պրակտիկայից վեր հանված
և սոցիալական
խնդիրների իրավական
հարցերի
լուծումների ապահովում
նախարարությու
2. Ծառայողական գործուղման
ն
մեկնած աշխատողների
գործուղման ծախսերի
հատուցման վճարման կարգի
հստակեցում

113. «Ծերացման հետևանքների
հաղթահարման ու տարեցների

ՀՀ-ում տարեցների սոցիալական պաշտպանության
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5

երեխայի ընտանիքում
ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ առողջաապրելու իրավունքի իրացում, և սոցիալական
պահության
այլընտրանքային
հարցերի
նախարարություն
ծառայությունների ստեղծում, նախարարությու
ՀՀ կրթության և
կյանքի դժվարին իրավիճակն
գիտության
ներում հայտնված
նախարարություն
երեխաներին և նրանց
ընտանիքներին աջակցության
տրամադրում

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական

ՀՀ առողջապահության

6
մարտի
2-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի
8-րդ ենթակետ

մարտի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 36
արձանագրային որոշման հավելվածի 1.2րդ կետ

մարտի
2-րդ

Լրացուցիչ
ֆինան-

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկ-

1

2
սոցիալական պաշտպանության
ռազմավարությանը և
ռազմավարության իրականացման 2017-2021 թվականների միջոցառումների
ծրագրին հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

114. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2007
թվականի փետրվարի 1-ի N
201-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
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3
4
5
6
7
8
համակարգի բարեփոխում՝
հարցերի
նախարարություն տասնօրյակ սավորում չի տեմբերի 18-ի N 1060ընդլայնելով տարեցներին ու
նախարարությու ՀՀ կրթության և
պահանջվում: Ա որոշման
հաշմանդամություն ունեցող
ն
հավելվածի 1.4-րդ
գիտության
անձանց տրամադրվող
կետի «Սոցիալական
նախարարություն
սոցիալական
քաղաքականություն»
ՀՀ մշակույթի
ծառայությունների շրջանակը,
բաժնի
նախարարություն
ներդնելով ծառայությունների
1-ին ենթակետ
ՀՀ տարածքային
տրամադրման նոր
կառավարման և
մոտեցումներ, տարբեր
զարգացման
կարիքներ և սոցիալնախարարություն
տնտեսական
հնարավորություններ ունեցող
Երևանի
տարեցների խմբերի համար
քաղաքապետարա
կիրառելով ծառայությունների
ն
տրամադրման համար
(համաձայնությամ
փոխհատուցման տարբեր
բ)
մեխանիզմներ՝ ապահովելով
ծրագրի շարունակականությունն առաջիկա
հինգ տարիների ընթացքում:
Նոր աշխատանքների ու
աշխատանքի և հանգստի
ռեժիմների նախատեսում,
ինչպես նաև առկա
աշխատանքների և
սոցիալական
պաշտպանության
հաստատությունների

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն

մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականու-թյուն»
բաժնի 8-րդ

1

2
3
որոշման նախագիծը ՀՀ
անվանումների հստակեցում և
կառավարության աշխատակազմ համապատասխանեցում
ներկայացնելը
«Սոցիալական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն
որոշման պահանջներին

115. «Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքում
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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4

1. Իրավակիրառական
ՀՀ աշխատանքի
պրակտիկայում ի հայտ եկած և սոցիալական
խնդիրների ամբողջական
հարցերի
կարգավորում,
նախարարությու
աշխատանքային հարաբերուն
թյունների կարգավորման
մեխանիզմների պարզեցում
2. Աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման,
փոփոխման և դադարման նոր
ճկուն հիմքերի ապահովում՝
հատկապես փոքր և գերփոքր
ձեռնարկությունների համար
3. Աշխատանքային
հարաբերությունների
կարգավորման ոլորտում ՀՀ-ի
կողմից վավերացված
միջազգային պայմանագրերի
առանձին դրույթներին ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքի
պահանջների
համապատասխանեցում

5

6

7

8
ենթակետ

մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականու-թյուն»
բաժնի 8-րդ
ենթակետ

1
2
116. «Պետական պաշտոն զբաղեցնող
անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3
«Պետական պաշտոն
զբաղեցնող անձանց
սոցիալական երաշխիքների
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կենսաթոշակի իրավունք
տվող, ինչպես նաև ստանալու
իրավունքը դադարեցնելու
պայմանների (աշխատելու
հանգամանքին
փոխկապակցված) հստակեցում
ժողովրդագրական
117. «Հայաստանի
Հանրապետության
բացասական զարգացումների
ժողովրդագրական իրավիճակի հետևանքների մեղմմանը և
բարելավման ազգային ծրագրին իրավիճակի կայունացմանն ու
և ծրագրի իրականացումն
բարելավմանը միտված
ապահովող միջոցառումների
առաջարկությունների
ցանկին հավանություն տալու
փաթեթի առկայություն
մասին» ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

4
ՀՀ
աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն

5

ՀՀ աշխատանքի ՀՀ առողջապաև սոցիալական
հության
նախարարություն
հարցերի
նախարարությու ՀՀ կրթության և
ն
գիտության
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության
պետական կոմիտե
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
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6
մարտի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի
մարտի 27-ի N 442-Ն
որոշման հավելվածի
41-րդ կետ

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի
«Սոցիալական քաղաքականություն»
բաժնի
1-ին ենթակետ

1
2
118. «Հայաստանի
Հանրապետությունում կանանց
և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների
ապահովման
քաղաքականության
իրականացման 2017-2021
թվականների ռազմավարությանը
և միջոցառումների ծրագրին
հավանություն տալու մասին»
ՀՀ կառավարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
հասարակական կյանքի բոլոր ՀՀ աշխատանքի
ոլորտներում սեռի
և սոցիալական
հատկանիշով
հարցերի
հավասարության
նախարարությու
ապահովում, իրավական
ն
պաշտպանություն
խտրականությունից,
քաղաքացիական
հասարակության ձևավորման
աջակցում և հասարակության
մեջ ժողովրդավարական
հարաբերությունների
հաստատում

5
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդությա
ն հարցերի
նախարարություն
ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ տնտեսական
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6
ապրիլի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ Սահմանադրության 86-րդ
հոդվածի 4-րդ
ենթակետ
«Կանանց և տղամարդկանց
հավասար
իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների
ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքի 8րդ հոդված

1

2

3

4

5
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

6

7

8

հունիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի 5-րդ ենթակետ

հուլիսի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
1.1-ին կետի
«Էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգի զարգա-

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
119. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2007
թվականի հուլիսի 19-ի N 923-Ն
և 2007 թվականի հուլիսի 26-ի
N 890-Ն որոշումներում
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

120. «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի
մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ
լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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ՀՀ աշխատանքի և
ՀՀ աշխատանքի ՀՀ տարածքային
սոցիալական հարցերի
և սոցիալական
կառավարման և
նախարարության համակարգի
հարցերի
զարգացման
երեխաների խնամքի
նախարարությու նախարարություն
գիշերօթիկ վեց
ն
հաստատությունների
ՀՀ առողջավերակազմակերպման
պահության
արդյունքում՝ դժվարին
նախարարություն
իրավիճակներում հայտնված
ՀՀ կրթության և
երեխաներին և
գիտության
ընտանիքներին բազմանախարարություն
գործառույթ ծառայություններ
տրամադրող աջակցության
կենտրոնների ստեղծում
էլեկտրոնային փաստաթղթերի
ՀՀ
ստեղծման և պահպանության
աշխատանքի և
օրենսդրական հիմքի
սոցիալական
առկայություն
հարցերի
նախարարությու
ն

1

2

6

7

սոցիալական պաշտպանության
ՀՀ
ոլորտում էլեկտրոնային ծառա- աշխատանքի և
յությունների ընդլայնում` մինչև
սոցիալական
2 տարեկան երեխայի խնամքի
հարցերի
նպաստի համար առցանց
նախարարությու
դիմելու համակարգի ներդրում
ն

հուլիսի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ընտանիքի սոցիալական
ՀՀ աշխատանքի
(սոցիալ-հոգեբանական և
մասին» և «Պետական
և սոցիալական
նյութատնտեսական վիճակ)
նպաստների մասին»
հարցերի
Հայաստանի Հանրապետության գնահատման համակարգի
նախարարությու
օրենքներում փոփոխություններ և ներդրման և գնահատված
ն
լրացումներ կատարելու մասին» կարիքի հիման վրա
սոցիալական
ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ծառայությունների մատուցման
համար իրավական հիմքի
ներկայացնելը
ստեղծում

հուլիսի
2-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

121. «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
122. «Սոցիալական աջակցության
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3

4

5

8
ցում» բաժնի 1-ին
ենթակետ
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի
3-րդ ենթակետ
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի
մարտի 27-ի N 442-Ն
որոշման հավելվածի
380-րդ կետ

1
2
123. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում և
փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

124. «Սոցիալական աշխատանքի
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

125.

«Հաշմանդամի սայլակների
ձեռքբերման համար պետական
հավաստագրերի տրամադրման,
դրանց գնային արժեքի որոշման և
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3
4
1. Պետական ծառայողների
ՀՀ աշխատանքի
համար պարգևատրման
և սոցիալական
խթանիչ և ապախթանիչ
հարցերի
գործառույթների լիարժեք ու
նախարարությու
արդյունավետ իրականացման
ն
համար անհրաժեշտ
իրավական հիմքերի
ամբողջականացում
2. Բարձր կատարողական
ունեցող պետական
ծառայողների խրախուսման
նոր մեխանիզմների
սահմանում
3. Բարձրակարգ
մասնագետներին պետական
ծառայության համակարգ
ներգրավելու գործնական
հնարավորությունների
ընդլայնում
ինտեգրված սոցիալական
ՀՀ աշխատանքի
ծառայությունների
և սոցիալական
տրամադրման գործընթացում
հարցերի
սոցիալական աշխատանքի
նախարարությու
կայացման, աշխատողների
ն
պրոֆեսիոնալիզմի
բարձրացման ապահովում

հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրենց կարիքին
համարժեք պետական
աջակցությամբ սայլակներ

5

ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ առողջաև սոցիալական
պահության
հարցերի
նախարարություն
նախարարությու

6
հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
1.1-ին կետի
«Պետական
կառավարման համակարգի
օպտիմալացում»
բաժնի 8-րդ և 9-րդ
ենթակետեր

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ Նախագահի
նախընտրական
ծրագրի
«Սոցիալապես
պաշտպանված
ընտանիքներ»
բաժնի 6-րդ
պարբերություն

հուլիսի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման

1

2
պետական հավաստագրի ձևը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

126. «Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքում
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
127. «Բազմազավակ ընտանիքների
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը

3
ձեռք բերելու
հնարավորություն

պետական կենսաթոշակների և
նպաստների վճարման
գործընթացի արդյունավետության բարձրացում` վճարումը
հատուկ բանկային
(սոցիալական) հաշվով
իրականացնելու միջոցով
«Բազմազավակ ընտանիք»
հասկացության հստակեցում և
ամրագրում, բազմազավակ
ընտանիքներին տրամադրվող
սոցիալական երաշխիքներն
ամրագրող հիմնարար
իրավական ակտի նախագծի
առկայություն

4
ն

5

ՀՀ
աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն
ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ առողջաև սոցիալական
պահության
հարցերի
նախարարություն
նախարարությու ՀՀ կրթության և
ն
գիտության
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության
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6

7

8
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի
6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
հոկտեմբերի
Լրացուցիչ ՀՀ կառավարության
1-ին
ֆինան2014 թվականի
տասնօրյակ սավորում չի մարտի 27-ի N 442-Ն
պահանջվում: որոշման հավելվածի
41-րդ կետ

հոկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն»
բաժնի 1-ին ենթակետ

1

2

3

4

5
պետական կոմիտե

6

7

8

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականու-թյուն»
բաժնի
8-րդ ենթակետ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
128. «Կամավորական
գործունեության և կամավոր
աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

129. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց
նույնացման և աջակցության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի կիրարկումն ապահովող մի
շարք իրավական ակտերում
փոփոխություններ ևլրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

130. «Հայաստանի
Հանրապետության

122k.voroshum

Կամավորական
գործունեության և
կամավորական աշխատանքի
բազմոլորտ ներդրման համար
անհրաժեշտ իրավական
հիմքերի ապահովում՝
ա. կամավորական
գործունեության
սկզբունքների, նպատակների,
ոլորտների ու ձևերի
սահմանում,
բ. կամավոր աշխատանքի
կողմերի իրավունքների և
պարտավորությունների
սահմանում
Կվերանայվեն և
կհստակեցվեն ՀՀ-ում
մարդկանց թրաֆիքինգի և
շահագործման զոհերի
ուղղորդման, նույնացման և
աջակցության
ընթացակարգերը

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն

ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ
նոյեմբերի
Լրացուցիչ
և սոցիալական կառավարությանն
2-րդ
ֆինանհարցերի
առընթեր ՀՀ
տասնօրյակ սավորում չի
նախարարությու ոստիկանություն
պահանջվում:
ն
ՀՀ գլխավոր
դատախազություն
(համաձայնությամ
բ)

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի
հուլիսի 7-ի N 726-Ն
որոշում

պետական ծառայողի
կերպարի արմատական

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկ-

նոյեմբերի
3-րդ

Լրացուցիչ
ֆինան-

1

2
կառավարության 2011
թվականի հոկտեմբերի 20-ի N
1510-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
131. «Երեխայի իրավունքների
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
վերափոխման հրամայականի
իրագործման նպատակով
ներդրվող կատարողականության նոր
չափանիշներին
համապատասխան՝
պետական ծառայողի
պարգևատրման գործող
ընթացակարգերի վերանայում
ՀՀ Սահմանադրության և
միջազգային չափանիշներին
համապատասխան երեխայի
իրավունքների
պաշտպանության առավել
արդյունավետ մեխանիզմների
մշակում

4
հարցերի
նախարարությու
ն

5

ՀՀ առողջաՀՀ աշխատանքի
պահության
և սոցիալական
նախարարություն
հարցերի
նախարարությու ՀՀ կրթության և
գիտության
ն
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդությա
ն հարցերի
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ
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6
տասնօրյակ

7
8
սավորում չի տեմբերի 18-ի N 1060պահանջվում: Ա որոշման
հավելվածի
1.1-ին կետի
«Պետական կառավարման համակարգի
օպտիմալացում»
բաժնի 8-րդ և 9-րդ
ենթակետեր
դեկտեմբերի
Լրացուցիչ ՀՀ
1-ին
ֆինանՍահմանադրության
տասնօրյակ սավորում չի 37-րդ հոդված և 86պահանջվում: րդ հոդվածի 6-րդ
ենթակետ

1

2

3

4

5
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
132. «Առանց ծնողական խնամքի
սոցիալական
ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ առողջամնացած երեխաների
պաշտպանության ոլորտում` և սոցիալական
պահության
սոցիալական պաշտպանության առանց ծնողական խնամքի
հարցերի
նախարարություն
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը մնացած երեխաների
նախարարությու ՀՀ կրթության և
ՀՀ կառավարության
սոցիալական
ն
գիտության
աշխատակազմ ներկայացնելը
պաշտպանության
նախարարություն
երաշխիքների ապահովումը,
ՀՀ մշակույթի
նրանց ինտեգրումը հասարանախարարություն
կություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ սպորտի և
երիտասարդությա
ն հարցերի
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն
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6

7

դեկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8

ՀՀ Սահմանադրության 37-րդ հոդված
և 86-րդ հոդվածի 6րդ ենթակետ

1
2
133. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2014
թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն
որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
134. Մարդու իրավունքների
պաշտպանության ազգային
ռազմավարությունից բխող
միջոցառումների 2017-2019
թվականների ծրագրի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
5
սոցիալական պաշտպանության ՀՀ աշխատանքի
ՀՀ արդարաոլորտում էլեկտրոնային ծառա- և սոցիալական
դատության
յությունների ընդլայնում`
հարցերի
նախարարություն
երրորդ և հաջորդ երեխայի
նախարարությու
ծննդյան միանվագ նպաստի
ն
համար առցանց դիմելու
համակարգի մշակում և
ներդրում (գործարկում)՝ սկսած
2018 թվականի հունվարի 1-ից

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն
ՀՀ կառավարության կողմից
ՀՀ արդարաՀՀ աշխատանքի և մարտի 3-րդ
կհաստատվի Մարդու
դատության
սոցիալական
տասնօրյակ
իրավունքների
նախարարությու
հարցերի
պաշտպանության ազգային
ն
նախարարություն
ռազմավարությունից բխող
ՀՀ առողջամիջոցառումների 2017-2019
պահության
թվականների ծրագիրը:
նախարարություն
ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն
ՀՀ
պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն
ՀՀ
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6
դեկտեմբերի
1-ին
տասնօրյակ

7
Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում:

8
ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի 1.4-րդ
կետի «Սոցիալական
քաղաքականություն» բաժնի 3րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի
«Մարդու
իրավունքներ,
արդարադատությու
ն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի
«Մարդու
իրավունքներ և
արդարադատություն
ենթաբաժնի» 2-րդ
կետի «բ» ենթակետ

1

2

3

4

5
կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

6

7

8

ՀՀ քննչական
կոմիտե
(համաձայնությամ
բ)
ՀՀ գլխավոր
դատախազություն
(համաձայնությամ
բ)
135. «Դատական ակտերի հարկադիր
կատարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

Դատական ակտերի
հարկադիր կատարման
գործընթացի բարելավում,
մասնավորապես՝ առավել
հստակեցնելով դատական
ակտերի հարկադիր
կատարման ժամկետները,
նվազեցնելով հարկադիր
կատարողի հայեցողական
լիազորությունները:

ՀՀ արդարադատության
նախարարությու
ն

136. «Հրապարակային
սակարկությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և

հրապարակային
սակարկությունների
գործընթացում դատական
ակտերի հարկադիր

ՀՀ արդարադատության
նախարարությու
ն
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մարտի 3-րդ
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Մարդու
իրավունքներ,
արդարադատությու
ն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի
«Մարդու
իրավունքներ և
արդարադատություն
ենթաբաժնի» 2-րդ
կետի «գ» ենթակետ
մարտի 3-րդ Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
տասնօրյակ
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման

1

2
լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

137. Հայաստանի Հանրապետության
դատական օրենսգրքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

122k.voroshum

3
կատարողի հայեցողական
լիազորությունների
նվազեցում, հարկադիր
էլեկտրոնային աճուրդի
անցկացման ժամկետների
հստակեցում

4

Նախագծի ընդունման արդյունՀՀ արդարաքում կապահովվի Հայաստանի
դատության
Հանրապետության դատական նախարարությու
օրենսգրքի համապատասխան
նությունը 2015 թվականի
դեկտեմբերի 6-ի
խմբագրությամբ Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրությանը, ինչպես
նաև կսահմանվեն ողջամիտ
ժամկետում գործերի
քննությունն ապահովող
կարգավորումներ, կներդրվեն
դատարանների
ծանրաբեռնվածության գնահատման արդյունավետ
կառուցակարգեր և
չափանիշներ:

5

6

7

8
հավելվածի «Մարդու
իրավունքներ,
արդարադատությու
ն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի
«Մարդու
իրավունքներ և
արդարադատություն
ենթաբաժնի» 2-րդ
կետի «գ» ենթակետ
փետրվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Մարդու
իրավունքներ,
արդարադատությու
ն և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» բաժնի
«Մարդու
իրավունքներ և
արդարադատությու
ն ենթաբաժնի» 3-րդ
կետի «ա» ենթակետ
ՀՀ Նախագահի 2016
թվականի
փետրվարի 10-ի N
ՆՀ-170-Ա հրամանագրի N 1 հավելվածի 5-րդ կետ

1
2
138. «Տեղեկատվության ազատության
մասին» ՀՀ նոր օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
5
6
7
8
Նախագծի ընդունմամբ տեղեՀՀ արդարամարտի 3-րդ Ֆինանսա- 2015 թվականի
կատվության ազատության
դատության
տասնօրյակ
վորում չի դեկտեմբերի 6-ի «ՀՀ
օրենսդրական կարգավորում- նախարարությու
պահանջվում: Սահմաները
ն
նադրություն»,
կհամապատասխանեցվեն ՀՀ
հոդված 51
Սահմանադրությանը,
ՀՀ կառավարության
միջազգային չափանիշներին,
2016 թվականի
կապահովվի
մարտի 10-ի N 245-Ա
տեղեկատվության
որոշում, հավելվածի
ազատության իրավունքի
կետ 17
պաշտպանությունը:
ՀՀ արդարաՀՀ
փետրվարի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
139. «Հանրային ծառայության մասին» Նախագծի ընդունմամբ կսահդատության
քաղաքացիական
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկՀայաստանի Հանրապետության մանվեն շահերի բախման
կանխարգելման,
շահերի
նախարարությու
ծառայության
տասնօրյակ
պահանջվում:
տեմբերի 18-ի N 1060օրենքում փոփոխություններ և
ն
խորհուրդ
Ա որոշման
լրացումներ կատարելու մասին» հայտարարագրման ինստի(համաձայնությամ
հավելվածի «Մարդու
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա- տուտի ներդրման մասին
դրույթներ,
կստեղծվեն
բ)
իրավունքներ,
վարության աշխատակազմ
շահերի
բախումը
արդարադատությու
ներկայացնելը
կանխարգելող
ՀՀ
ն և կոռուպցիայի
գործնականորեն կիրառելի
բարձրաստիճան
դեմ պայքար» բաժնի
կառուցակարգեր:
պաշտոնատար
«Կոռուպցիայի դեմ
Կվերանայվի հանրային
անձանց էթիկայի
պայքար»
ծառայողի և պաշտոնատար
հանձնաժողով
ենթաբաժնի 3-րդ
անձի անհամատեղելի գոր(համաձայնությամ
կետի «դ» ենթակետ
ծունեության ու այլ սահմանաբ
ՀՀ կառավարության
փակումների շրջանակն
2015 թվականի սեպապահովելով դրանց
տեմբերի 25-ի N
հստակությունը և
1141-Ն որոշման N 2
կանխատեսելիությունը:
հավելվածի 13-րդ, 14րդ, 16-րդ կետեր
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1

2

140. «Ազդարարների
պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը

3

4

5

6

7

8

Նախագծի ընդունմամբ
ՀՀ արդարաՀՀ
մարտի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
կստեղծվեն
դատության
կառավարությանն
3-րդ
վորում չի 2016 թվականի հոկհամապատասխան պաշտպա- նախարարությու
առընթեր ՀՀ
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060նության երաշխիքներ
ն
ոստիկանություն
Ա որոշման
կոռուպցիոն իրավախախ(համաձայնությամ
հավելվածի «Մարդու
տումների և (կամ)
բ)
իրավունքներ,
հանցագործությունների
արդարադատությու
վերաբերյալ հաղորդում
ն և կոռուպցիայի
ներկայացնող անձանց
դեմ պայքար» բաժնի
համար:
«Կոռուպցիայի դեմ
պայքար»
ենթաբաժնի 3-րդ
կետի «ե» ենթակետ
ՀՀ կառավարության
2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N
1141-Ն որոշման N 2
հավելվածի 51-րդ
կետ

141. «Հայաստանի Հանրապետության
քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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Նախագծի ընդունմամբ
ՀՀ արդարակխստացվեն պետական
դատության
ծառայության դեմ ուղղված
նախարարությու
հանցագործությունների
ն
համար նախատեսված
սանկցիաները՝ հաշվի առնելով
այդ հանցագործությունների
առավել բարձր

հունիսի 1-ին
տասնօրյակ

Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
վորում չի 2016 թվականի հոկպահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060Ա որոշման
հավելվածի «Մարդու
իրավունքներ,
արդարադատությու
ն և կոռուպցիայի

1

2

8
դեմ պայքար» բաժնի
«Կոռուպցիայի դեմ
պայքար»
ենթաբաժնի 4-րդ
կետ
«Սահմանադրական
դատարանի
ՀՀ
Սահմանադրական
դատաՀՀ
արդարահունվարի
ՖինանսաՀՀ Սահմանադրու142.
մասին» ՀՀ սահմանադրական
րանի իրավական
դատության
3-րդ
վորում չի թյան 210-րդ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառակարգավիճակը
նախարարությու
տասնօրյակ պահանջվում: հոդվածի 3-րդ մաս և
վարության աշխատակազմ
կհամապատասխանեցվի 2015
ն
ՀՀ Նախագահի 2016
ներկայացնելը
թվականի դեկտեմբերի 6-ի
թվականի
խմբագրությամբ Հայաստանի
փետրվարի 10-ի
Հանրապետության ՍահմաN ՆՀ-170-Ա հրամանադրությանը:
նագրի N 1
հավելվածի 6-րդ
կետ
Հանրաքվեի կազմակերպման
ՀՀ արդարաՀՀ կենտրոնական օգոստոսի
Ֆինանսա- ՀՀ
143. «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ
սահմանադրական օրենքի
և անցկացման առկա
դատության
ընտրական
3-րդ
վորում չի Սահմանադրության
նախագիծը ՀՀ կառավարության կարգավորումները
նախարարությու
հանձնաժողով
տասնօրյակ պահանջվում: 210-րդ հոդվածի 3-րդ
աշխատակազմ ներկայացնելը
կհամապատասխանեցվեն
ն
(համաձայնությամ
մաս և ՀՀ Նախա2015 թվականի դեկտեմբերի 6բ)
գահի 2016 թվականի
ի խմբագրությամբ
փետրվարի 10-ի
Հայաստանի
N ՆՀ-170-Ա հրամաՀանրապետության
նագրի N 1
Սահմանադրությանը:
հավելվածի 7-րդ
կետ
ՀՀ դատախազության իրավաՀՀ արդարաՀՀ գլխավոր
մարտի 3-րդ Ֆինանսա- ՀՀ
144. «Դատախազության մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավա- կան կարգավիճակը
դատության
դատախազություն տասնօրյակ
վորում չի Սահմանադրության
րության աշխատակազմ
կհամապատասխանեցվի 2015 նախարարությու (համաձայնությամ
պահանջվում: 210-րդ հոդվածի 5-րդ
ներկայացնելը
թվականի դեկտեմբերի 6-ի
ն
բ
մաս և ՀՀ Նախախմբագրությամբ Հայաստանի
գահի 2016 թվականի
Հանրապետության
փետրվարի 10-ի
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վտանգավորության
աստիճանը։

4

5

6

7

1

2

3
Սահմանադրությանը:

4

5
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N ՆՀ-170-Ա հրամանագրի N 1
հավելվածի 9-րդ
կետ
ՀՀ արդարաՀՀ հեռուստամայիսի 3-րդ Ֆինանսա- ՀՀ
145. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի Հեռուստատեսության և
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ ռադիոյի ոլորտի իրավական
դատության
տեսության և
տասնօրյակ
վորում չի Սահմանադրության
կառավարության աշխատակազմ կարգավորումը, ինչպես նաև նախարարությու ռադիոյի ազգային
պահանջվում: 210-րդ հոդվածի 5-րդ
ներկայացնելը
Հեռուստատեսության և
ն
հանձնաժողով
մաս և ՀՀ Նախառադիոյի ազգային
(համաձայնությամ
գահի 2016 թվականի
հանձնաժողովի իրավական
բ)
փետրվարի 10-ի
կարգավիճակը
N ՆՀ-170-Ա հրամակհամապատասխանեցվեն
նագրի N 1
2015 թվականի դեկտեմբերի 6հավելվածի 10-րդ
ի խմբագրությամբ
կետ
Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությանը:
146. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի
ՀՀ արդարաՀՀ վերահսկիչ
սեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավա- իրավական կարգավիճակը
դատության
պալատ
3-րդ
վորում չի Սահմանադրության
րության աշխատակազմ
կհամապատասխանեցվի 2015 նախարարությու (համաձայնությամ տասնօրյակ պահանջվում: 210-րդ հոդվածի 5-րդ
մաս և ՀՀ Նախաներկայացնելը
թվականի դեկտեմբերի 6-ի
ն
բ)
գահի 2016 թվականի
խմբագրությամբ Հայաստանի
փետրվարի 10-ի
Հանրապետության
N ՆՀ-170-Ա հրամաՍահմանադրությանը:
նագրի N 1
հավելվածի 11-րդ
կետ
147. «Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ ՀՀ կենտրոնական բանկի իրաՀՀ արդարաՀՀ կենտրոնական
օրենքի նախագիծը ՀՀ
վական կարգավիճակը
դատության
բանկ
կառավարության աշխատակազմ կհամապատասխանեցվի 2015 նախարարությու
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ապրիլի
Ֆինանսա- ՀՀ
3-րդ
վորում չի Սահմանադրության
տասնօրյակ պահանջվում: 210-րդ հոդվածի 5-րդ
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մաս և ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի
փետրվարի 10-ի
N ՆՀ-170-Ա հրամանագրի N 1
հավելվածի 12-րդ
կետ
148. «Հայաստանի Հանրապետություն Օրենքի ընդունմամբ ՀՀ-ում
ՀՀ արդարաՀՀ
դեկտեմբերի Ֆինանսա- «Երեխայի
անօրինական տեղափոխված և
կկանոնակարգվի «Երեխայի
դատության
կառավարությանն
1-ին
վորում չի միջազգային
պահվող երեխայի վերադարձի
միջազգային առևանգման
նախարարությու
առընթեր ՀՀ
տասնօրյակ պահանջվում: առևանգման քաղամասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ քաղաքացիական
ն
ոստիկանություն
քացիական
կառավարության աշխատակազմ մոտեցումների մասին»
(համաձայնությամ
մոտեցումների
ներկայացնելը
Հաագայի 1980 թվականի
բ)
մասին» Հաագայի
հոկտեմբերի 25-ի
1980 թվականի հոկկոնվենցիայի շրջանակներում
տեմբերի 25-ի
երեխայի վերադարձի հետ
կոնվենցիա
կապված ընթացակարգը:
149. «Քրեական գործերով իրավական քրեական գործերով
ՀՀ արդարամայիսի 1-ին
Ֆինանսափոխօգնության և իրավական
իրավական փոխադարձ
դատության
տասնօրյակ
վորում չի
հարաբերությունների մասին» ՀՀ օգնության իրականացման
նախարարությու
պահանջվում:
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավա- կանոնակարգում, առավել
ն
րության աշխատակազմ
արդյունավետ մեխանիզմների
ներկայացնելը
նախատեսում
ներկայացնելը

150. «Զինվորական ծառայության և
զինծառայողի կարգավիճակի
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
ՀՀ կառավարության
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թվականի դեկտեմբերի 6-ի
խմբագրությամբ Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրությանը:
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Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ քաղաքացիների կողմից
ՀՀ պաշտպանուսեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
Հայաստանի
թյան
1-ին
վորում չի
2016 թվականի հոկՀանրապետության
նախարարուտասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060պաշտպանությանը
թյուն
Ա որոշման

1

2
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
5
6
7
8
մասնակցելու
հավելվածի 1.3-րդ
Սահմանադրական
բաժնի «Պաշտպանուպարտականության
թյուն» գլխի 1-ին, 2-րդ
իրականացման, խաղաղ և
և 3-րդ կետերի
պատերազմի ժամանակ
ապահովում
զինվորական ծառայության
կազմակերպման
(պարտադիր, պայմանագրային և
պահեստազորային) ձևերի,
զինծառայողների կարգավիճակի հստակեցում:
151. «Պաշտպանության մասին» ՀՀ ՀՀ պաշտպանության համաՀՀ պաշտպասեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառակարգի գործունեության
նության
1-ին
վորում չի
2016 թվականի հոկվարության աշխատակազմ
համապատասխանեցում ՀՀ
նախարարությու
տասնօրյակ պահանջվում: տեմբերի 18-ի N 1060ներկայացնելը
Սահմանադրության
ն
Ա որոշման
փոփոխությունների պահանջհավելվածի 1.3-րդ
ներին, պաշտպանության
բաժնի «Պաշտպակազմակերպման և
նություն» գլխի 1-ին,
ապահովման գործընթացի
2-րդ և 3-րդ կետերի
կատարելագործում
ապահովում
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
152. «Մեքենաների և մեխանիզմների մեքենաների և մեխանիզմների ՀՀ արտակարգ
ՀՀ տնտեսական
մայիսի
դրամաշնորհնե ՀՀ կառավարության
անվտանգությանը
անվտանգության միջազգային իրավիճակների
զարգացման և
3-րդ
ր,
2012 թվականի օգոսներկայացվող պահանջների
չափանիշներին
նախարարությու
ներդրումների
տասնօրյակ
միջազգային տոսի 9-ի N 1015-Ն
տեխնիկական կանոնակարգը համապատասխան
ն
նախարարություն
դոնոր
որոշման հավելվածի
հաստատելու մասին» ՀՀ
պահանջների ամրագրում
կազմակեր- 17-րդ կետ
կառավարության որոշման
պություններ
նախագիծը ՀՀ կառավարության
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աշխատակազմ ներկայացնելը
153. 153. «Վերելակների և դրանց շահագործման անվտանգության
պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնելը
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վերելակների և դրանց շահաՀՀ արտակարգ
ՀՀ տնտեսական
օգոստոսի դրամաշնորհնե ՀՀ կառավարության
գործման անվտանգության
իրավիճակների
զարգացման և
3-րդ
ր,
2012 թվականի օգոսմիջազգային չափանիշներին նախարարությու
ներդրումների
տասնօրյակ միջազգային տոսի 9-ի N 1015-Ն
համապատասխան պահանջն
նախարարություն
դոնոր
որոշման հավելվածի
ների ամրագրում
կազմակեր- 19-րդ կետ
ՀՀ
պություններ
կառավարությանն
առընթեր
քաղաքաշինության
պետական կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

154. «Ոստիկանության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը
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Հասարակական կարգի ապահովման ոլորտում
տեխնիկական միջոցների
կիրառմամբ իրավախախտումները վերահսկելու,
իրավախախտումների քննության ընթացքում
քաղաքացիներից,
կազմակերպություններից,
պաշտոնատար անձանցից
տեղեկատվություն
պահանջելու և ստանալու
ոստիկանության լիազորության ամրագրում օրենքի
մակարդակով, որով
կերաշխավորվի
ոստիկանության գործունեության առանցքային

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
ՀՀ ոստիկանություն

հուլիսի
Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
2-րդ
վորում չի 2015 թվականի
տասնօրյակ պահանջվում: հուլիսի 30-ի N 871-Ն
որոշման N 2 հավելվածի 8-րդ կետ

1

2

155. «Հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և
պատահարների վերաբերյալ
դիմումներն ու հաղորդումներն
ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
ոլորտներում ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1ին մասի կիրարկումը:
Հանցագործությունների,
վարչական իրավախախտումների և պատահարների
վերաբերյալ դիմումներն ու
հաղորդումներն ընդունելու,
գրանցելու, հաշվառելու և
դրանց ընթացք տալու հետ
կապված իրավահարաբերությունների նորմատիվ
կարգավորում «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ
հոդվածի 2-րդ մասին
համապատասխան:

4

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

5

7

8

ՀՀ
սեպտեմբերի Ֆինանսա- ՀՀ կառավարության
կառավարությանն
3-րդ
վորում չի 2015 թվականի
առընթեր ազգային տասնօրյակ պահանջվում: հուլիսի 30-ի N 871-Ն
անվտանգության
որոշման N 2
ծառայություն
հավելվածի 20.2-րդ
կետ
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
պետական
եկամուտների
կոմիտե
ՀՀ գլխավոր
դատախազություն
(համաձայնությամ
բ)
ՀՀ քննչական
կոմիտե
(համաձայնությամ
բ)
ՀՀ հատուկ
քննչական
ծառայություն
(համաձայնությամ
բ)
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1

2
3
4
5
6
7
8
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
ռադիոակտիվ նյութերի
ՀՀ կառավարունոյեմբերի
Ֆինանսա- «Խաղաղ նպատակ156. «Հայաստանի
Հանրապետության
հայտնաբերման ու
թյանն առընթեր
2-րդ
վորում չի ներով ատոմային
կառավարության 2007
վնասազերծման գործընթացի
միջուկային
տասնօրյակ պահանջվում: էներգիայի
թվականի մայիսի 3-ի N 553-Ն
արդյունավետության
անվտանգությա
անվտանգ
ն կարգավորման
օգտագործման
որոշման մեջ փոփոխություններ բարձրացում, դրանցում
և լրացումներ կատարելու
ներգրավված մարմինների
պետական
մասին» ՀՀ օրենքի 2մասին» ՀՀ կառավարության
գործառույթների հստակ
կոմիտե
րդ հոդվածի «բ» կետ,
որոշման նախագիծը ՀՀ
սահմանում
ԱԷՄԳ-ի NSS-5
կառավարության աշխատակազմ
անվտանգության
ներկայացնելը
ստանդարտ՝ ռադիոակտիվ աղբյուրների
նույնականացում
«Ատոմային
էներգիայի
օգտաՎթարների
ճառագայթային
ՀՀ
կառավարունոյեմբերի
Ֆինանսա«Խաղաղ նպատակ157.
գործման օբյեկտներում
հետևանքների գնահատման
թյանն առընթեր
3-րդ
վորում չի ներով ատոմային
վթարների ճառագայթային
պահանջներ ունենալով
միջուկային
տասնօրյակ պահանջվում: էներգիայի
հետևանքների գնահատման
հնարավորինս հստակ
անվտանգությա
անվտանգ
պահանջները հաստատելու
կսահմանվեն վթարային
ն կարգավորման
օգտագործման
մասին» ՀՀ կառավարության
պլանավորման և հակազդման
պետական
մասին» ՀՀ օրենքի 2որոշման նախագիծը
գործողությունները,
կոմիտե
րդ հոդվածի «բ» կետ,
ՀՀ կառավարության աշխատաապահովելու անձնակազմի,
ԱԷՄԳ-ի SSR 2/1՝
կազմ ներկայացնելը
բնակչության և շրջակա միջաանվտանգության
վայրի պաշտպանությունը
ստանդարտ՝ Աէկիոնացնող ճառագայթման
ների նախագծային
հնարավոր վնասակար
անվտանգության
ազդեցությունից:
պահանջներ
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158. «Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2009
թվականի հունիսի 4-ի N 631-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

3
4
Կստեղծվի ռադիոակտիվ
ՀՀ կառավարութափոնների անվտանգ
թյանն առընթեր
կառավարման
միջուկային
հարաբերությունները կարգա- անվտանգությա
վորող համակարգված
ն կարգավորման
փաստաթուղթ,
պետական
Եվրամիության դիրեկկոմիտե
տիվներին և ԱԷՄԳ
անվտանգության
ստանդարտներին
համապատասխան:

5

159. «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
միջուկային անվտանգության
կարգավորման պետական
կոմիտեին տարածք
հատկացնելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ ներկայացնելը

ճառագայթային չափումների
ՀՀ կառավառեֆերենսային ռադիոքիմիական
րությանն
լաբորատորիայի ստեղծման
առընթեր
համար անհրաժեշտ շենքով
միջուկային
(տարածքով) ապահովում
անվտանգության
կարգավորման
պետական
կոմիտե

ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
պետական գույքի
կառավարման
վարչություն
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նոյեմբերի
Ֆինանսա- «Խաղաղ նպատակ3-րդ
վորում չի ներով ատոմային
տասնօրյակ պահանջվում: էներգիայի անվտանգ
օգտագործման
մասին» ՀՀ օրենքի 2րդ հոդվածի «բ» կետ,
ԱԷՄԳ-ի GSR Part 5,
Ռադիոակտիվ
թափոնների կառավարում և GSG-1՝
Ռադիոակտիվ
թափոնների
դասակարգում,
անվտանգության
ստանդարտներ,
Եվրամիության
2011/70 դիրեկտիվ
ապրիլի 1-ին
Ֆինանսա- «Խաղաղ նպատակնետասնօրյակ
վորում չի
րով ատոմային էներպահանջվում: գիայի անվտանգ
օգտագործման
մասին» ՀՀ օրենքի 17րդ հոդված, «իբ» կետ,
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի
դեկտեմբերի 18-ի N
53 արձանագրային
որոշում, հավելված,
բաժին IV

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

