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------------------------------------------------------------------------------------------------------Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի
14-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 1821-Ն որոշման մեջ
կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման
ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման նպատակով
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նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել

արդյունավետ

իրականացմանը՝

ներկայացնելով

առաջարկություններ

և

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի
15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
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կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին կից
հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
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գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ

հանդիսացող

գործակալությունների

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի
28-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1917-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել

արդյունավետ

իրականացմանը՝

ներկայացնելով

առաջարկություններ

և

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
վերաբերյալ.
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3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի
«Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1245-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն
ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
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1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները
նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

ու

գործառույթների

իրականացման

վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի
8-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի
կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1237-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը`
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1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները
նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
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6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի
5-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1516-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները
նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
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բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի
«Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության
էկոնոմիկայի նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի
մարտի 6-ի N 197 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1229-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 16.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 16.2-րդ կետով.
«16.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին կից
հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
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2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները
նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

ու

գործառույթների

իրականացման

վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի
«Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկը «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի
և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկ վերանվանելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական
պաշարների նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը
հաստատելու մասին» N 654-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու
լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
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2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է
հանրային քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
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9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի
12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
աշխատակազմ»

պետական

կառավարչական

հիմնարկ

ստեղծելու,

Հայաստանի

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրությունը,
նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին
հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 1579-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը`
1) որոշման N 1 հավելվածի 14.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.2-րդ կետով.
«14.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել

արդյունավետ

իրականացմանը՝

ներկայացնելով

առաջարկություններ

և

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները

նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
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ու

գործառույթների

ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է
հանրային քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի
11-ի «Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1298-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը`
1) որոշման N 1 հավելվածի 14.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.2-րդ կետով.
«14.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել

արդյունավետ

իրականացմանը՝

ներկայացնելով

առաջարկություններ

և

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
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2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները

նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

ու

գործառույթների

իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի

Հանրապետության

Հանրապետության

զինված

ուժերի

պաշտպանության

գլխավոր

նախարարության

շտաբի,

Հայաստանի

նյութատեխնիկական

ապահովման դեպարտամենտի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեի կանոնադրություններն
ու կառուցվածքները հաստատելու, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության
հիմնարկ,

նախարարության

Հայաստանի

աշխատակազմ»

Հանրապետության

պետական

պաշտպանության

կառավարչական
նախարարության

նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ, Հայաստանի Հանրապետության
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պաշտպանության նախարարության ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտե
ստեղծելու մասին» N 1554-Ն

որոշման

N 1

հավելվածում

կատարել հետևյալ

փոփոխությունները և լրացումը`
1) 13-րդ կետի 7-րդ ենթակետում «նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի
կանոնադրությունն» բառերը փոխարինել «նախարարին կից հասարակական խորհրդի
աշխատակարգն» բառերով.
2) 23-րդ կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել «կարող է ստեղծվել» բառերով.
3) 24-րդ կետից հանել «, ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտում գործող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, հասարակության մեջ
հեղինակություն վայելող քաղաքական ու հասարակական գործիչներ կամ այլ անձինք»
բառերը.
4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29.1-ին կետով.
«29.1. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Հայաստանի
Հանրապետության նախարարին կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները՝

նախարարության

իրականացման վերաբերյալ.
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առջև

դրված

խնդիրների

ու գործառույթների

3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի
Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 825-Ն որոշման մեջ
կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 14.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.2-րդ կետով.
«14.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտո-
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ղություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները

նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

ու

գործառույթների

իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության
սփյուռքի

նախարարության

կանոնադրությունը

և

աշխատակազմի

կառուցվածքը

հաստատելու մասին» N 1049-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունն ու
լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 21.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
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2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 21.2-րդ կետով.
«21.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել
արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
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14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի
21-ի «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1809-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունն ու լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 15.1-ին կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15.2-րդ կետով.
«15.2. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին կից
ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ (այսուհետ` հասարակական խորհուրդ): Հասարակական խորհուրդը`
1 աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
առավել

արդյունավետ

իրականացմանը՝

ներկայացնելով

առաջարկություններ

և

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2 հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետները նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
վերաբերյալ.
3 ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
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ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»։
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուցվածը հաստատելու մասին» N 1294-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝
1) որոշման N 1 հավելվածի 19-րդ կետում «ստեղծվում է» բառերը փոխարինել
«կարող է ստեղծվել» բառերով.
2) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 19.1-ին կետով.
«19.1. Նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման
նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին
կից հասարակական խորհուրդը`
1) աջակցում է նախարարության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների
իրականացմանը` ներկայացնելով առաջարկություններ և դիտողություններ նախարա-
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րության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2) հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները

նախարարության

առջև

դրված

խնդիրների

ու

գործառույթների

իրականացման վերաբերյալ.
3) ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի,
ռազմավարությունների և ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ և աջակցում է հանրային
քննարկումներին,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող
աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության, նախարարության առանձնացված
ստորաբաժանումներ հանդիսացող գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ:»:
16. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարին,

Հայաստանի

Հանրապետության

առողջապահության

նախարարին,

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Հայաստանի
Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին, Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետու-
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թյան մշակույթի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին, Հայաստանի
Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30-օրյա
ժամկետում ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության նախարարին կից հասարակական
խորհուրդ, հաստատել դրա կազմը և աշխատակարգը:
17. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2016 թ. ապրիլի 5
Երևան
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