Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 12(432) «01» հունիսի 2021թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ
326

327

328

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի
դեկտեմբերի 17-ի ՆՀ-884-Ն հրամանագրում փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-2221-Ն հրամանագիրը…

.

«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կողմից
նախարարների գործունեության համակարգման մասին» ԱՀ
Նախագահի ՆՀ-2222-Ն հրամանագիրը ……………………………..

…

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրում փոփոխություններ և
լրացում կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-2225-Ն
հրամանագիրը……………………………………………………………

.

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
329

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում
և Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 507-Ն որոշումը………….....................................

.

330

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
հոկտեմբերի 30-ի N 568-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 512-Ն
որոշումը…….............................................................................................

331

«Արցախի Հանրապետության տարածքը պատերազմական
գործողություններից տուժած գոտի սահմանելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 518-Ն որոշումը…...................................................

..

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 528-Ն որոշումը………….....................................

..

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի N 1086-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 531-Ն որոշումը…….

...

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
փետրվարի 26-ի N 149-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 541-Ն որոշումը…….

...

332

333

334

335

336
337
338

««2021-2025 թվականների իմունականխարգելման պետական
ծրագիրը և իմունականխարգելման պետական ծրագրի գերակա
միջոցառումների ցանկը» պետական ծրագիրը հաստատելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 544-Ն որոշումը……........................

..

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 551-Ն որոշումը……..........................................

…

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 552-Ն որոշումը……..........................................

…

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի N 97 որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 554-Ն որոշումը…….

...

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
339

340

341

342

«Արցախի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող
էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա
արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի
վաճառքի սակագները սահմանելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 39-Ն որոշումը……….......................

...

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 11-ի N 26-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 41-Ա որոշումը….............................

...

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N
55-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 42-Ա որոշումը….............................

...

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի փետրվարի 25-ի N 13-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 43-Ա որոշումը….............................

...

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
343

344

«Անհատ ձեռնարկատեր Էլյանորա Գրիգորյանին դեղատնային
գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ
առողջապահության նախարարի N 119-Ա հրամանը……………
«Արցախի
Հանրապետությունում
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլներով
միջպետական
և
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության

2

.

լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիրներ տրամադրելու, լիցենզիայի և
լիցենզիայի ներդիրների գործողությունները դադարեցնելու
մասին»
ԱՀ
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարի N 119 հրամանը……………....

.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
345

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի վարչական գործ ԸԻԴ/0252/05/19
որոշումը ........................................................................

3

.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ՆՀ-884-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ և 38-րդ հոդվածները` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2020
թվականի
դեկտեմբերի
17-ի
«Արցախի
Հանրապետության
կառավարության կառուցվածքի մասին» ՆՀ-884-Ն հրամանագրի 2-րդ կետը։
2. Սույն հրամանագիրն
հրապարակման պահից։

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. հունիսի 1
Ստեփանակերտ
ՆՀ-2221-Ն

4

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 102րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը
համակարգում է հետևյալ նախարարների գործունեությունը.
1) աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար.
2) առողջապահության նախարար.
3) արդարադատության նախարար.
4) կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար։
2. Սույն հրամանագիրն
հրապարակման պահից։

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած
ճանաչել Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
կողմից նախարարների գործունեության համակարգման մասին» ՆՀ-106-Ն
հրամանագիրը։

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. հունիսի 1
Ստեփանակերտ
ՆՀ-2222-Ն

5

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆՀ-108-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ և 38-րդ հոդվածները` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության և
պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման
կարգը սահմանելու մասին» ՆՀ-108-Ն հրամանագրի հավելվածում՝
1)
6-րդ
կետի
2-րդ
պարբերությունը
շարադրել
հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
համապատասխան
հրամանագրով պետական նախարարին վերապահված են Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի
նախարարի¸
առողջապահության
նախարարի,
արդարադատության
նախարարի և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
գործունեության համակարգման գործառույթներ: Պետական նախարարը
իրականացնում է նաև Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից
սահմանված այլ գործառույթներ»:
2) 26-րդ կետում «կառավարությունը» բառը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայությունը» բառերով.
3) 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կառավարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական
ակտերի նախագծերի փաթեթն իր մեջ ներառում է իրավական ակտի
ընդունման հիմնավորումը, այն իրավական ակտերի ցանկը, որոնց հիման
վրա կամ որոնցից օգտվելով` մշակվել է նորմատիվ իրավական ակտի
նախագիծը,
տեղեկանք
նախագծի
ընդունման
կապակցությամբ
այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու
անհրաժեշտության կամ բացակայության և իրավական ակտն ընդունելու
կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի
բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման
մասին, նախագծի հեղինակների (մշակողների) անունները կամ դրա
նախապատրաստման
աշխատանքներին
մասնակցած
մարմինների,
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ցանկը, ինչպես նաև այն
մարմինների ցանկը, ում հետ նախագիծը համաձայնեցվել է:
Պետական մարմինների մշակած իրավական ակտի նախագծին կից
ներկայացվում է նաև նախագիծը մշակող մարմնի իրավաբանական
ստորաբաժանման
(իրավաբանի)
իրավական-փորձագիտական
եզրակացությունը:».
4) 47-րդ կետում «40-րդ» բառը փոխարինել «41-րդ» բառով, իսկ
«առաջարկությունները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև դրանց
քննարկման արդյունքում կազմված ամփոփաթերթը» բառերը.
5) 104-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«104. Արցախի Հանրապետության Նախագահը պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է, այդ թվում՝
1) Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահին.
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2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի
տեղակալներին.
3)
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի
տեղակալներին.
4) Արցախի
Հանրապետության ներքին գործերի
նախարարի
տեղակալներին:».
6) 105-րդ կետի 4-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել, իսկ 4.1-ին
ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4.1) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի
Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահին, կադաստրի և
պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին, ինչպես նաև նրանց
տեղակալներին՝ լիազոր մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ.»։
2. Սույն հրամանագիրն
հրապարակման պահից։

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. հունիսի 1
Ստեփանակերտ
ՆՀ-2225-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 մայիսի 2021թ.

N 507-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մայիսի 24-ի N 507-Ն որոշման

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

04
9
1

04

(հազար դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործառա(ավելացումները նշված են դրական
կան դասակարգման բաժինների,
նշանով, իսկ նվազեցումները`
խմբերի և դասերի, ֆինանսավորփակագծերում)
վող ծրագրերի և վերջիններս
Առաջին Առաջին
իրականացնող մարմինների
Ինն
եռամկիսամՏարի
անվանումները
ամիս
սյակ
յակ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տնտեսական հարաբերություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության
գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր
Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
(10 000,0) (10 000,0) (10 000,0)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 մայիսի 2021թ.

N 512-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 568-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
հոկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության կողմից արժեկտրոնային
պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման
կարգը հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում
կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) 7.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7.1 Պարտատոմսերը արժեկտրոնային են, որոնք վճարվում են
ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերականությամբ (այսուհետ՝ նաև պարբերաշրջան)՝ թողարկման օրվանից
յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա (եռամսյակայինի դեպքում՝ երրորդ ամսվա,
կիսամյակայինի դեպքում՝ վեցերորդ ամսվա, տարեկանի դեպքում՝
տասներկուերորդ ամսվա) համապատասխան օրը:».
2) 7.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7.2 Պարտատոմսերը կարող են լինել մասնակի մարումներով կամ
առանց մասնակի մարման, իսկ ժամկետայնությունը սահմանվում է
թողարկման որոշմամբ: Պարտատոմսերը կարող են թողարկվել ՀՀ դրամով,
ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով: Պարտատոմսերի արժույթը որոշվում է թողարկման
որոշմամբ:».
3) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Պարտատոմսերի արժեկտրոնները հաշվարկվում և վճարվում են
ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերականությամբ:».
4) 18-րդ, 19-րդ, 19.1-ին, 19.2-րդ և 19.3-րդ կետերում «կիսամյակային՝ 2»
բառերից հետո լրացնել «, տարեկան՝ 1» բառերը, իսկ 19.2-րդ կետում հանել
«(ամսական պարբերականության դեպքում՝ 60, իսկ կիսամյակային՝ 10)»
բառերը.
5) 26-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«26. Պարտատոմսերի արժեկտրոնի վճարումն իրականացվում է տվյալ
պարտատոմսերի թողարկման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա,
երրորդ ամսվա, վեցերորդ ամսվա կամ տասներկուերորդ ամսվա
համապատասխան օրը՝ մինչև պարտատոմսի մարման ժամկետի լրանալը,
եթե այլ բան սահմանված չէ թողարկման որոշմամբ:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 մայիսի 2021թ.

N 518-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ԳՈՏԻ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ
մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության տարածքը սահմանել 2020 թվականի
սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմական գործողություններից
տուժած գոտի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 ու 2022
թվականների հաշվետու տարիների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 մայիսի 2021թ.

N 528-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

12

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մայիսի 26-ի N 528-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,
խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող մարմինների
անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

07
1
3
01

6
2

01

11
1
1
01

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ այդ թվում`
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և
սարքավորումներ
Բժշկական սարքեր և
սարքավորումներ
Կենտրոնացված կարգով
բժշկական սարքավորումների և
պարագաների ձեռքբերում
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
Առողջապահության (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների
պահպանում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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(հազար դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
(1 000,0) (1 000,0) (1 000,0)
-

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

-

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

-

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

(2 200,0)

-

1200,0

1200,0

1200,0

-

1200,0

1200,0

1200,0

-

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 մայիսի 2021թ.

N 531-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1086-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների հավաստագրման
հանձնաժողով
ստեղծելու,
հանձնաժողովի
կազմը,
հանձնաժողովի
աշխատանքների կազմակերպման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի
տնտեսավարող
սուբյեկտների
հավաստագրման
կարգը,
հավաստագրի ձևը, հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված
արդյունքների մասին հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու
մասին» N 1086-Ն որոշման 1-ին կետում, NN 1,2,3,4 հավելվածներում
«էկոնոմիկայի և արտադրական» բառերը փոխարինել «տարածքային
կառավարման և» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
27 մայիսի 2021թ.

N 541-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 149-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի
փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս
մնացած տարածքներում պետական կառավարման մարմինների և պետական
կազմակերպությունների աշխատողների վարձատրության գործընթացի
կանոնակարգման մասին» N 149-Ն որոշման 4-րդ կետում «մայիսի 31-ը»
բառերը փոխարինել «օգոստոսի 31-ը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մայիսի 2021թ.

N 544-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«2021-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԳԵՐԱԿԱ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման
մասին»
օրենքի
5-րդ
հոդվածը՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) 2021-2025 թվականների իմունականխարգելման պետական ծրագիրը՝
համաձայն N 1 հավելվածի.
2) իմունականխարգելման պետական ծրագրի գերակա միջոցառումների ցանկը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մայիսի 31-ի N 544-Ն որոշման

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
2021-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ԲԱԺԻՆ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. ՆԱԽԱԲԱՆ
1. Բնակչության առողջության պահպանումը, խթանումը և հիվանդությունների կանխարգելումը, որպես հանրային առողջապահության հիմնարար
ուղղություններ, սահմանված են Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության (այսուհետ` ԱՀԿ) կողմից: Դրանք, որպես համակարգված
և համապարփակ գործողությունների զուգակցում, առանցքային են նաև
Արցախի Հանրապետության առողջապահական քաղաքականության մեջ`
կազմելով Արցախի Հանրապետության բնակչության անվտանգության
ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը:
2. Աշխարհը բախվում է հանրային առողջության վրա ազդող բազմաթիվ
մարտահրավերների հետ: Դրանք տարաբնույթ են` պատվաստանյութերով
կանխարգելվող
հիվանդությունների
բռնկումներից
(ինչպես,
օրինակ,
կարմրուկի և դիֆթերիայի), նոր հարուցչով պայմանավորված համավարակներից (ինչպես, օրինակ, կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19),
դեղակայուն հարուցիչների ահազանգող ավելացումից, ճարպակալման և
ֆիզիկական սակավակտիվության աճի միտումներից մինչև հանրային
առողջության վրա շրջակա միջավայրի աղտոտման և կլիմայի փոփոխության,
ինչպես նաև մարդկությանն սպառնացող բազմաթիվ ճգնաժամերի ազդեցությունները: Այս և այլ սպառնալիքների լուծման համար ԱՀԿ-ն մեկնարկել է նոր
5-ամյա «Երեք միլիարդի» ռազմավարական ծրագիրը՝ ապահովելու, որ՝
1) մեկ միլիարդով ավելի մարդ կարողանա օգտվել համընդհանուր
առողջապահական ծածկույթից.
2) մեկ միլիարդով ավելի մարդ պաշտպանված լինի առողջապահական
արտակարգ իրավիճակներից.
3) մեկ միլիարդով ավելի մարդու համար ապահովվի էլ ավելի լավ
առողջություն և բարեկեցություն:
3. «Երեք միլիարդի» ռազմավարական ծրագրի նպատակների հասանելիության համար ԱՀԿ-ն սահմանել է տասը հիմնական խնդիր, որոնցից մեկը
պատվաստումների դիմակայությունն է:
4. Պատվաստումների դիմակայությունը պատվաստումների նկատմամբ
երկմտանքն է կամ հրաժարումը, չնայած պատվաստանյութերի առկայությանը,
սպառնալով
հակադարձել
պատվաստանյութերով
կանխարգելվող
հիվանդությունների դեմ պայքարի և դրանց հաղթահարման գործում
ձեռքբերումներին և առաջընթացին, հետևաբար օժանդակելով վերացված
հիվանդությունների վերադարձին և պատվաստանյութերով կառավարվող
հիվանդությունների բռնկումներին: Ամբողջ աշխարհում դիտվում է միայն
կարմրուկի առումով դեպքերի 30 տոկոսով աճ: Որոշ երկրներ մոտ էին
հիվանդությունը վերացնելուն, մինչդեռ հիվանդությունը վերստին դրսևորվեց և
համաճարակի վերածվեց:
5. Պատվաստումների կիրառումն ամբողջ աշխարհում մեծ հեղափոխություն էր վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործում, ընդհուպ
մինչև դրանց վերացումը։ Արդյունքում` ընդհանուր առմամբ աշխարհում
երկարաժամկետ կտրվածքով կտրուկ նվազել են ինչպես կառավարելի
վարակիչ
հիվանդությունների
մակարդակը,
այնպես
էլ
այդ
հիվանդությունների պատճառով մահվան դեպքերը: Այսօր արդեն փաստ է
բնական ծաղկի վերացումը, իսկ պոլիոմիելիտի, կարմրուկի, կարմրախտի,
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դիֆթերիայի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վերացումը՝ հնարավոր է և
հասանելի: ԱՀԿ-ի տվյալներով պատվաստումների շնորհիվ աշխարհում
տարեկան երկուսից երեք միլիոն կյանք է փրկվում: Պատվաստումների գլոբալ
ծածկույթը բարելավելու դեպքում հնարավոր է խուսափել ևս մեկուկես միլիոն
կյանքի կորստից:
6. Մանկական
հաuակում
պատվաuտվելով`
միլիոնավոր
մեծահաuակներ կարող են փրկվել այնպիuի վարակիչ հիվանդություններից,
որոնք թաքնված ընթացք ունեն մանկական հաuակում և արտահայտվում են
մեծ տարիքում, մասնավորապես հեպատիտ Բ-ից:
7. ԱՀԿ-ի «Իմունականխարգելման օրակարգը՝ մինչև 2030» նոր գլոբալ
տեսլականը և ռազմավարությունն ուղղված են առաջիկա տասնամյակում
վերոգրյալ մարտահրավերների հաղթահարմանը՝ առաջնորդվելով «ոչ ոք չի մնում
առանց ուշադրության» սկզբունքով և նախատեսելով մինչև 2030 թվականն
ապահովել մի միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր ոք, ցանկացած տարիքում և
վայրում, կարող է օգտվել պատվաստանյութերից` բարելավելով սեփական
առողջությունն ու բարեկեցությունը (Immunization Agenda -2030, WHA73/7):
8. ԱՀԿ-ի «Իմունականխարգելման օրակարգը՝ մինչև 2030» հստակ
պահանջները և մարտահրավերներն արտացոլելով ձեռնարկվում են մի շարք
նախաձեռնություններ, ինչպիսիք են «Մենինգիտների հաղթահարումը մինչև
2030 թվականը: Մենինգիտների կանխարգելումը և հսկողությունը» (Defeating
meningitis by 2030: Meningitis prevention and control, WHA73.6), «Պոլիոմիելիտի
արմատական վերացումը» (Polio Eradication, WHA73.12), «Պոլիոմիելիտի
անցումային փուլի պլանավորումը և պոլիոմիելիտի հետսերտիֆիկացիոն
փուլը» (Polio transition planning and polio post-sertification, WHA73.13),
«Արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելումը և հսկողությունը: Արգանդի
վզիկի քաղցկեղի վերացման խթանումը՝ որպես հանրային առողջապահական
խնդիր» (Cervical cancer prevention and control: accelerating the elimination of
cervical cancer as a public health problem, EB146.R6), «Սեզոնային գրիպի
պատրաստվածությունը» (Inﬂuenza preparedness, EB146/19/) և այլն:
9. Իմունականխարգելման
կարևորությունը
վերահաստատվել
է
«Կանանց, երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման 2016-2030
թվականների գլոբալ ռազմավարությունում», ըստ որի 2016-2030 թվականների
ընթացքում տասը պատվաստանյութի կիրառումն ամբողջ աշխարհում կարող է
կանխարգելել 24-26 միլիոն հիպոթետիկ մահ` այն սցենարի համեմատությամբ,
եթե այդ պատվաստանյութերը բոլորովին չկիրառվեին:
10. Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների դեմ արդյունավետ պայքարի, այդ թվում` իմունականխարգելման աշխատանքների կազմակերպումն
ու իրականացումը շարունակում են մնալ Արցախի Հանրապետության
առողջապահության համակարգի արդիական հիմնախնդիրներից մեկը:
11. 2015 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (այսուհետ`
ՄԱԿ) հռչակել է «Փոխենք մեր աշխարհը: Օրակարգում Կայուն զարգացում մինչև 2030
թվականը Գործողությունների պլանը», որի շրջանակներում ՄԱԿ-ի անդամ
երկրները, այդ թվում՝ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդունել են Կայուն
զարգացման 17 նպատակները, որոնցից 3-րդ նպատակը սահմանում է` «Ապահովել
առողջ կյանք և խթանել բարեկեցությունը բոլոր տարիքների համար»: Այս
թիրախային նպատակներից են` ամբողջ աշխարհում 2030 թվականին նորածնային
մահացությունը չպետք է գերազանցի 12 տոկոսը, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների
մահացությունը չպետք է գերազանցի 25 տոկոսը: Վերջինիս հասանելիության
առումով պակաս չի կարևորվում պատվաստումների կանխարգելիչ դերը և
նշանակությունը:
2.ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ
12. Սույն
ծրագրում
օգտագործվում
են
հետևյալ
հիմնական
հասկացությունները և հապավումները`
1) կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ` կանխարգելիչ պատվաստումների միջոցով կանխարգելվող կամ կառավարվող հիվանդություններ.
2) նպատակային
հիվանդություններ`
արմատական
վերացման
(պոլիոմիելիտ), էլիմինացման՝ տեղական դեպքերի վերացման (կարմրուկ,
կարմրախտ), ինչպես նաև վերահսկման ենթակա (տուբերկուլյոզ, դիֆթերիա,
կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, մանրէային թոքաբորբեր և
մենինգիտներ, սեզոնային գրիպ), կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ.
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3) իմունականխարգելում` միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է
կանխարգելիչ պատվաստումների միջոցով հիվանդությունների կանխարգելմանը, տարածման սահմանափակմանը, էլիմինացմանը (հիվանդության
տեղական փոխանցման ընդհատում) և արմատական վերացմանը.
4) ապացուցողական չափանիշներ` հիվանդության հաշվարկային բեռի,
պատվաստանյութի տնտեսական արդյունավետության և անվտանգության
վերաբերյալ տվյալներ, պատվաստումների պետական օրացույց (համակցված
պատվաստանյութերի օգտագործում), երկրի տնտեսական զարգացում,
առողջապահական համակարգի գերակայություններ և այլն.
5) նոր պատվաստանյութեր` նախկինում չկիրառված կամ սակավ
կիրառություն գտած պատվաստանյութեր.
6) ԲՑԺ` տուբերկուլյոզի դեմ պատվաստանյութ.
7) ՎՀԲ` վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ.
8) ՎՀԱ` վիրուսային հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստանյութ.
9) ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ` դիֆթերիայի, ոչ բջջային կապույտ հազի, փայտացման, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի, պոլիոմիելիտի դեմ համակցված վեցավալենտ (վեց բաղադրիչ) պատվաստանյութ.
10) ՀԻԲ` հեմոֆիլուս ինֆլուենզայի Բ տիպի վարակ.
11) Ռոտա` պատվաստանյութ ռոտավիրուսային վարակների դեմ.
12) Պնևմո` պատվաստանյութ պնևմակոկային վարակների դեմ.
13) Վեցավալենտ` դիֆթերիայի, կապույտ հազի ոչ ամբողջական
բջջային, փայտացման,
վիրուսային
հեպատիտ
Բ-ի,
պոլիոմիելիտի
ինակտիվացված և հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի դեմ համակցված
վեցավալենտ (վեց բաղադրիչ) պատվաստանյութ.
14) ՕՊՊ` պոլիոմիելիտի օրալ (բերանային) պատվաստանյութ.
15) ԻՊՊ`պոլիոմիելիտի ինակտիվացված (ներարկման) պատվաստանյութ.
16) ԱԿԴՓ/ԻՊՊ` կապույտ հազի (ոչ բջջային), դիֆթերիայի, փայտացման,
պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ.
17) ԱՓԴԿ՝ փայտացման, դիֆթերիայի, կապույտ հազի (ոչ բջջային) դեմ
պատվաստանյութ.
18) ԱԴՓ-Մ` դիֆթերիայի և փայտացման դեմ պատվաստանյութ.
19) ԿԿԽ` կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ համակցված
պատվաստանյութ.
20) ՄՊՊ` մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ.
21) ՍԹԿ` սուր թորշոմած կաթվածահարություն (պարալիչ).
22) ԲԿՀ` բնածին կարմրախտային համախտանիշ.
23) ԱՀԿ` Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն.
24) ԳԱՎԻ` Պատվաստանյութերի և պատվաստումների գլոբալ դաշինք.
25) ՄԱԿ ՄՀ` Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական
հիմնադրամ.
26) ՀՀԻԱՓԽԽ` Հայաստանի Հանրապետության իմունականխարգելման
ազգային փորձագիտական խորհրդատվական խումբ.
27) ԳՍԸ՝ գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր:
3. ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
13. Արցախի Հանրապետությունում առկա բազմաթիվ uոցիալ-տնտեuական,
բնակլիմայական
գործոնները,
բնակչության
տեղաշարժի
աճի
միտումներն ինչպեu հանրապետության ներսում, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս, նպաuտավոր պայմաններ են ստեղծում վարակիչ
հիվանդությունների ծագման և տարածման համար: Վերջինիս վառ ապացույցն
է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) համավարակի պայմաններում 2020 թվականի ապրիլի 7-ից երկրում լարված համաճարակային
իրավիճակի ստեղծումը և համաճարակաբանական օրինաչափության
շարունակական զարգացումը:
14. Պատվաստումների շնորհիվ Արցախի Հանրապետությունում 1998
թվականից այլևս չի արձանագրվում պոլիոմիելիտ հիվանդությունը, որը
նախկինում
տարեկան
առնվազն երկուսից
երեք երեխայի կայուն
հաշմանդամության պատճառ էր դառնում: 2002 թվականին Արցախը, ի թիվս
եվրոպական տարածաշրջանի այլ երկրների, հռչակվել է «պոլիոմիելիտից
ազատ» երկիր և առ այսօր հաջողությամբ պահպանում է այս կարգավիճակը:
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Վերջին 22 տարվա ընթացքում չեն արձանագրվում նաև դիֆթերիայի դեպքեր:
15. Այս օրերին աշխարհի շատ երկրներում` ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում,
Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում և
այլուր, լուրջ խնդիր են կարմրուկը և կարմրախտը: Արցախում կարմրուկի և
կարմրախտի առումով համաճարակային իրավիճակը բարենպաստ է: 2008
թվականին կարմրուկի և
կարմրախտի դեմ իրականացված զանգվածային
պատվաստումների, իսկ հաջորդիվ՝ պլանային պատվաստումներում ենթակա
երեխաների մոտ 97 տոկոս ընդգրկվածության
ապահովման արդյունքում
հանրապետությունում կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխանցման դեպքեր
չեն արձանագրվում: Սակայն, 2013-2020 թվականներին հանրապետությունում
գրանցվել են կարմրուկի առումով անբարենպաստ երկրներից եզակի բերովի
դեպքեր`
առավելապես
պայմանավորված
չպատվաստված
բնակչության
տեղաշարժերով
և
հանրապետությունում
տարիների
ընթացքում
պատվաստումներից հրաժարված բնակչության կուտակումով: Վերջինս կարող է
ժամանակի ընթացքում ստեղծել լարված համաճարակային իրավիճակ և նպաստել
կարմրուկի ու կարմրախտի տեղական տարածմանը:
16. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի հաջող գործադրման
արդյունքում Արցախի Հանրապետությունում զգալիորեն նվազել են
փայտացման դեպքերը՝ գրանցվում են շատ հազվադեպ, իսկ կապույտ հազը և
համաճարակային պարոտիտը (խոզուկ) արձանագրվում են եզակի դեպքերով:
17. Արցախի Հանրապետությունում վերջին տարիներին դիտվում է
մանկական մահացության աննախադեպ նվազում՝ 2020 թվականին կազմել է
5 , 6 պրոմիլ, 2008 թվականի 15,4 պրոմիլի դիմաց (1000 կենդանի ծնվածի
հաշվով): Մանկական մահացության նվազեցմանն ուղղված ջանքերում իրենց
ուրույն դերն են ունեցել պատվաստումների պետական օրացույցում ներդրված
հեմոֆիլուսային Բ բաղադրիչով հնգավալենտ և վեցավալենտ, պնևմակոկային
և ռոտավիրուսային պատվաստանյութերը:
18. Մինչև 14 տարեկան երեխաների շրջանում չեն գրանցվում վիրուսային
հեպատիտ Բ-ի դեպքեր: 2000 թվականին հանրապետությունում ներդրվեցին
վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումները, որից հետո
Արցախի Հանրապետությունում սկսվեց դիտվել վիրուսային հեպատիտ Բ-ի
հիվանդացության նվազում` մինչև 14 տարեկան երեխաների շրջանում գրանցվել
են եզակի դեպքեր:
19. Մանրէային մենինգիտներն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում
մանկական հիվանդացության, հաշմանդամության և մահացության պատճառահետևանքային
կառուցվածքում:
Հեմոֆիլուսային
Բ
բաղադրիչով
հնգավալենտ և պնևմակոկային պատվաստումների իրականացման շնորհիվ
հանրապետությունում մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում
հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել:
20. Մինչև ռոտավիրուսային պատվաստումների ներդրումը յուրաքանչյուր
տարի ռոտավիրուսային վարակների սեզոնային առավելագույն բարձրացման
ընթացքում մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում գրանցվում էր ռոտավիրուսային
վարակներով
պայմանավորված
առնվազն
22
դեպքի
հոսպիտալացում:
Պատվաստումների ներդրումից հետո` 2015 թվականի սեզոնին բոլոր տարիքային
խմբերում դիտվեց հոսպիտալացման մակարդակի նվազում: Նվազումն ակնառու է
հատկապես պատվաստման ենթակա տարիքային խմբում` մինչև մեկ տարեկան
երեխաների շրջանում:
21. Ներկայում
Արցախի
Հանրապետությունում
պլանային
պատվաuտումների միջոցով կառավարելի վարակիչ հիվանդություններն են`
դիֆթերիա,
կապույտ
հազ,
փայտացում,
կարմրուկ,
կարմրախտ,
համաճարակային
պարոտիտ
(խոզուկ),
պոլիոմիելիտ,
վիրուսային
հեպատիտներ
«Ա»
և
«Բ»,
տուբերկուլյոզ,
ՀԻԲ,
ռոտավիրուսային,
մենինգակոկային և պնևմակոկային վարակներ, տուլարեմիա, սեզոնային
գրիպ, կատաղություն, որոնք ներառված են պատվաuտումների պետական
oրացույցում: Նշված վարակիչ հիվանդությունների դեմ կիրառվում են հետևյալ
պատվաuտանյութերը. ՎՀԱ՝ վիրուսային հեպատիտ Ա-ի, ՎՀԲ՝ վիրուսային
հեպատիտ Բ-ի, ԲՑԺ՝ տուբերկուլյոզի, ԱԿԴՓ` դիֆթերիայի, կապույտ հազի և
փայտացման,
ԱԴՓ-Մ`
դիֆթերիայի
և
փայտացման,
համակցված
քառավալենտ ԱԿԴՓ/ԻՊՊ` դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման և
ինակտիվացված պոլիոմիելիտի, համակցված հնգավալենտ ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ`
դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և
հեմոֆիլուսային
ինֆլուենզա
Բ
տիպի,
համակցված
վեցավալենտ
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ` դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, վիրուսային
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հեպատիտ Բ-ի, ինակտիվացված պոլիոմիելիտի, հեմոֆիլուսային ինֆլուենզա
Բ տիպի, համակցված հնգավալենտ ԱԿԴՓ/ԻՊՊ/ՀԻԲ` դիֆթերիայի, կապույտ
հազի, փայտացման, ինակտիվացված պոլիոմիելիտի և հեմոֆիլուսային
ինֆլուենզա Բ տիպի, համակցված ԿԿԽ` կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի,
OՊՊ և ԻՊՊ` պոլիոմիելիտի, Ռոտա՝ ռոտավիրուսային, մենինգակոկային՝
մենինգակոկային վարակների, Պնևմո՝ պնևմակոկային վարակների և
պատվաստանյութեր տուլարեմիայի, սեզոնային գրիպի, կատաղության դեմ:
22. Իմունականխարգելման ոլորտում վերջին տարիներին Արցախի
Հանրապետությունում իրականացվող քաղաքականությունը համապատաuխանեցվում է ԱՀԿ-ի մոտեցումներին և չափանիշներին: Իմունականխարգելման աշխատանքների արդյունավետության գնահատման հիմնական
ցուցանիշը պատվաuտումներում ընդգրկվածությունն է, որը, համաձայն ԱՀԿի, հանրապետական, շրջանային և համայնքային մակարդակներում պետք է
լինի 95 տոկոսից բարձր:
23. Արցախի Հանրապետությունում իմունականխարգելման ծառայությունները մատչելի ու հասանելի են բնակչության բոլոր խմբերին:
24. Ընդհանուր առմամբ, Արցախի Հանրապետությունում առանձին
պատվաuտումներում ընդգրկվածության մակարդակները համապատաuխանում են ԱՀԿ-ի մոտեցումներին, նպատակային խմբերի առնվազն 90 տոկոսը
ստանում է իրենց անհրաժեշտ պատվաստումների ամբողջական փաթեթը:
Սակայն, դեռևս ցածր են պատվաստումներում ժամանակին (համաձայն
պատվաստումների օրացույցի) ընդգրկվածության մակարդակները:
25. Արցախի Հանրապետությունը 2007 թվականին միացել է կարմրուկի և
կարմրախտի տեղական փոխանցումը վերացնելու ԱՀԿ-ի գլոբալ ռազմավարությանը: Այս նպատակով 2007 թվականին երկրում պատվաստումների
պետական օրացույցում ներդրվեցին կարմրուկ, կարմրախտ և խոզուկի
համակցված պատվաստումները` հետագայում ապահովելով կայուն ձեռքբերումներ ՄԱԿ-ի կողմից հռչակված Հազարամյակի զարգացման նպատակների
ցուցանիշների հասանելիության ուղղությամբ: Մասնավորապես, 2010
թվականից նպատակային խմբերում երեխաների 97,1 տոկոսն ընդգրկվել են
երկու դեղաչափ կարմրուկի դեմ համակցված պատվաստումներում, որը
գերազանցում է Հազարամյակի զարգացման 2015 թվականի նպատակների
համար սահմանված 96 տոկոս ցուցանիշը: Վերջինս 2015 թվականի հունվարի
դրությամբ դժվար հասանելի էր շատ երկրների համար, որտեղ այս օրերին
գրանցվում են կարմրուկի բռնկումներ: Կարմրուկ, կարմրախտ և խոզուկ
հիվանդությունների
վերահսկման
նպատակով
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 494
որոշմամբ հաստատվեց Արցախի Հանրապետությունում կարմրուկի և
կարմրախտի տեղական դեպքերի վերացման, խոզուկի վերահսկման և բնածին
կարմրախտային համախտանիշի կանխարգելման (ԲԿՀ) պետական ծրագիրը`
2007-2010 թվականների համար, որի շրջանակներում 2008 թվականին
իրականացվեց կարմրուկի և կարմրախտի դեմ պատվաստումների լրացուցիչ
գործընթաց` նպաստավոր պայմաններ ապահովելով երկրում հետագա
տարիներին կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխանցման ընդհատման
համար:
26. 2016-2020 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իմունականխարգելման աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
մարտի 14-ի N 113-Ն որոշման, որը լինելով ժամանակի պահանջ զգալիորեն
կանոնակարգել
է
իմունականխարգելման
աշխատանքները:
Սակայն
աշխարհում ձևավորված մոտեցումները հրատապ են դարձնում ԱՀԿ-ի
մոտեցումներին և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող
իմունականխարգելման նոր պետական ծրագրի մշակման հարցը:
27. Ներկայում հանրապետության առողջապահության համակարգի
առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր` մեղմել կորոնավիրուսային հիվանդության
համավարակով պայմանավորված ազդեցությունը և պահպանել կառավարելի
վարակիչ հիվանդությունների առումով մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված
նվաճումները: Չնայած զգալի ձեռքբերումներին` նման միտումների
շարունակության դեպքում կանխատեսվում է Արցախում արդեն իսկ
էլիմինացված (տեղական դեպքերի բացակայություն՝ կարմրուկ, կարմրախտ,
փայտացում) ու արմատական վերացված (պոլիոմիելիտ, դիֆթերիա)
հիվանդությունների վերադարձ և կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների
առումով անբարենպաստ համաճարակային իրավիճակի առաջացում: Հաշվի
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առնելով այս հանգամանքները` կարևորվում է ԱՀԿ-ի գլոբալ քաղաքականության պահանջների ապահովումը: Միաժամանակ, նպատակային բնակչության
շրջանում
պլանային
պատվաստումներում
95
տոկոսից
բարձր
ընդգրկվածության շնորհիվ կապահովվի կոլեկտիվ իմունիտետ, որը
հնարավորություն
կտա
ապահովելու
կառավարելի
վարակիչ
հիվանդությունների առումով բարենպաստ համաճարակային իրավիճակ:
28. Հաշվի առնելով պատվաստումների կարևորությունը և արդյունավետությունը վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման գործում` Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն ընդունել է նոր
ռազմավարական մոտեցում` պատվաստումների պետական օրացույցում
ներդնել նոր պատվաստանյութեր:
29. Վերջին տարիների ընթացքում հաջողությամբ ներդրված նոր
պատվաստանյութերը, ինչպիսիք են վիրուսային հեպատիտ Բ, ԿԿԽ, ՀԻԲ
բաղադրիչով հնգավալենտ՝ դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման,
վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ, ռոտավիրուսային, պնևմակոկային վստահություն են ներշնչում բնակչության շրջանում: Նոր պատվաստանյութերի
ներդրումը, բացի պատվաստանյութերի ձեռքբերման խնդիրներից, պահանջում
են նաև բնակչությանն ուղղված սոցիալական մոբիլիզացման, բուժաշխատողների վերապատրաստման, ծրագրի կառավարման, ինչպես նաև սառցային
շղթայի նոր սարքավորումների ներդրման նշանակալի աշխատանքներ:
30. Արցախի Հանրապետությունում պլանային պատվաuտումները
զուգորդվում են նաև լրացուցիչ պատվաստումներով: Այսպես` 1996 թվականին
իրականացվեցին դիֆթերիայի դեմ զանգվածային պատվաuտումներ, որոնց
շնորհիվ դիֆթերիայի հիվանդացությունը կտրուկ նվազեց, իuկ վերջին 20
տարվա
ընթացքում
հանրապետությունում
պահպանվեց
զրոյական
մակարդակ: Նման զանգվածային պատվաuտումների շնորհիվ բնակչության
շրջանում ամրապնդվեց նաև պոլիոմիելիտի, կարմրուկի և կարմրախտի դեմ
անընկալունակությունը, որը հիմք հանդիuացավ հանրապետությունում
պոլիոմիելիտի արմատական, ինչպես նաև կարմրուկի և կարմրախտի
տեղական դեպքերի վերացման գործընթացի համար:
31. Արցախի
Հանրապետությունում,
բացի
պատվաuտումների
պետական oրացույցում ընդգրկված պատվաuտումներից, կատարվում են
պատվաuտումներ
համաճարակաբանական
ցուցումներով`
կախված
համաճարակային
իրավիճակից:
Համաճարակաբանական
ցուցումով
պատվաuտումները կարող են կրել ինչպեu զանգվածային, այնպեu էլ
անհատական բնույթ, երբ առկա է վարակիչ հիվանդության նկատմամբ
բնակչության համապատաuխան ռիuկի խումբ հանդիuացող անձանց (կապված
աշխատանքի բնույթի հետ` բժիշկներ, հաuարակական uպաuարկման ոլորտի
աշխատողներ, մանկական կոլեկտիվների աշխատողներ և այլն) կամ անհատի
առողջության
և
կյանքին
uպառնացող
վտանգ:
Կորոնավիրուսային
հիվանդության (COVID-19) համավարակի պայմաններում ինչպես ամբողջ
աշխարհում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում, իրավիճակի
կայունացմանն
ուղղված
արդյունավետ
լուծումը
կորոնավիրուսային
հիվանդության դեմ բնակչության ռիսկի խմբերի շրջանում զանգվածային
պատվաստումների իրականացումն է:
32. 2014 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած՝ Արցախի Հանրապետության զինված ուժեր զորակոչի ենթակա անձանց կանխարգելիչ պատվաստումները կազմակերպվում են Արցախի Հանրապետության զինվորական
կոմիսարիատներին կցագրված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` նախկինում Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության հանրապետական հավաքակայանում
կատարվող պատվաստումային գործընթացի փոխարեն: 2015 թվականի
օգոստոս ամսից հանրապետության բոլոր բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություններում պլանային կարգով իրականացվում
են
նաև
նախազորակոչային
տարիքի
անձանց
կանխարգելիչ
պատվաստումներն
այնպես,
ինչպես
պատվաստումների
պետական
օրացույցով կատարվող պլանային պատվաստումները` նպատակ ունենալով
սահմանել հետպատվաստումային շրջանում պատվաստվածների առողջական
վիճակի
նկատմամբ
լիարժեք
հսկողություն,
ժամանակի
առումով
հնարավորություն
ընձեռել
պատվաստումներից
հետո
լիարժեք
պաշտպանություն ձևավորվելու համար: 2016 թվականից նախազորակոչային
տարիքի անձանց պատվաստումները ներառվել են պատվաստումների
պետական օրացույցում: Նշվածից բացի զորակոչիկը և նախազորակոչիկը
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հետպատվաստումային շրջանում գտնվում են ընտանիքում և չեն ենթարկվում
փոփոխվող միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությանը` ի տարբերություն
կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման նախկին մոտեցման:
33. Կարևորելով oգտագործվող պատվաuտանյութերի որակը և անվտանգությունը` հանրապետությունում զգալիորեն բարելավվել է պատվաuտանյութերի պահպանման և տեղափոխման համար անհրաժեշտ uառցային
շղթան: Հանրապետության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները, պետական և շրջանային պահեստները
Հայաստանի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
օժանդակությամբ համալրվել են ժամանակակից, ԱՀԿ-ի որակի չափանիշներին համապատասխանող uառնարաններով և uառնարանսենյակներով,
ինչպես նաև ջերմային ռեժիմը գրանցող էլեկտրոնային սարքավորումներով,
որը հնարավորություն է տալիս բացառելու մարդկային գործոնը և լիարժեք
հսկողություն սահմանելու սառնարանների ջերմային ռեժիմի նկատմամբ:
34. Օպտիմալացվել է հանրապետությունում պատվաստանյութերի
պահպանման և բաշխման համակարգը: Մասնավորապես, նախկինում գործող
երեք մակարդակի (պետական, շրջանային, համայնքային) փոխարեն այժմ
գործում է երկուսը (պետական և շրջանային), որը թույլ է տալիս շրջանային
պահեստներում առկա սառնարանային սարքավորումները վերաբաշխել
կարիք ունեցող բժշկական կազմակերպություններին:
4. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
35. Չնայած Արցախի Հանրապետությունում իմունականխարգելման
նվաճումներին և ձեռքբերումներին` ոլորտում դեռևս առկա են մի շարք
խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են պատվաuտումային գործընթացի լիարժեք
իրականացմանը: Մասնավորապես, ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական
բազայի կատարելագործման, իմունականխարգելման գործընթացի կայուն
ֆինանսավորման,
իմունականխարգելման
գործընթացի,
այդ
թվում՝
պատվաստումների և պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարման
համակարգերի հզորացման` միջազգայնորեն առկա նոր տեխնոլոգիական
լուծումներին համահունչ, պատվաստանյութերի պահպանման սառցային
շղթայի կարողությունների շարունակական բարելավման, կառավարելի
վարակիչ
հիվանդությունների
համաճարակաբանական
հսկողության
բարելավման, մասնագիտական ներուժի շարունակական զարգացման,
բուժաշխատողների
գիտելիքների
կատարելագործման,
բնակչության
իրազեկվածության
մակարդակի
և
պատվաստումների
պահանջարկի
բարձրացման անհրաժեշտությունը և այլ հարցեր:
36. Իմունականխարգելման միջոցառումներն արդյունավետ են միայն
համաճարակաբանական հuկողության գործուն համակարգի գործադրման
պայմաններում: Աշխատանքների կանոնավոր հuկողությունը և միջոցառումների արդյունավետության գնահատումը, միայն ճշգրիտ և ամբողջական
տվյալների հավաքագրումը, վերլուծությունը և հրապարակումը հնարավորություն կտան բացահայտելու առկա հիմնախնդիրները, հայտնաբերելու
վերջիններիu պատճառները և կանոնակարգելու գործողությունների հետագա
ընթացքը` համապատասխան որոշումների ընդունման միջոցով:
37. Իմունականխարգելումն ինտեգրացված գործընթաց է, որը պահանջում է ընդգրկել զգալի թվով շահագրգիռ կողմերի և առողջապահական
համակարգում հանրային կարծիք ձևավորող ու հեղինակություն վայելող
անձանց: Այս համատեքստում կարևոր է համագործակցության զարգացումը,
որը զգալի հիմք կապահովի իմունականխարգելման համակարգի զարգացման,
գործընթացի բարելավման և համապարփակ ու համակարգված մոտեցումների
ձևավորման ու ներդրման համար:
38. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի հեռանկարային տեսլականը և վերջնական արդյունքը Արցախի Հանրապետությունում կառավարելի
վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության արմատական վերացումն ու
նվազեցումն է, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելումը և
վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության
ապահովումն է:
39. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի հիմնախնդիրն է`
Արցախի Հանրապետությունում կառավարելի վարակների կանխարգելում և
դրանցից մահացության նվազեցում: Հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ
սահմանվում է վեց ռազմավարական նպատակ՝
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1) Արցախի Հանրապետության «պոլիոմիելիտից ազատ» կարգավիճակի
պահպանումը.
2) Արցախի
Հանրապետությունում
կարմրուկի
և
կարմրախտի
տեղական փոխանցման վերացումը.
3) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի հիվանդացության վերահսկումը.
4) Արցախի Հանրապետությունում պետական մակարդակում և բոլոր
վարչական
տարածքներում
պատվաստումներում
ընդգրկվածության
նպատակային ցուցանիշների ապահովումը.
5) ավելի մեծ թվով մարդկանց պաշտպանություն ավելի շատ թվով
հիվանդություններից` ապացուցողական տվյալներով հիմնավորված նոր
պատվաստանյութերի ներդրման միջոցով.
6) իմունականխարգելման պետական ծրագրի կայուն ֆինանսավորման
ապահովումը:
40. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
ռազմավարական
նպատակների հասանելիության ապահովման համար սահմանվում են
ռազմավարական ուղղություններ և հավասարազոր գերակա միջոցառումներ՝
ծրագրի ներքոհիշյալ խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ՝
1) հիվանդությունների
վերահսկում,
տեղական
դեպքերի
բացակայություն և արմատական վերացում.
2) պատվաստանյութերի
անվտանգություն,
պատվաստանյութերի
արդյունավետ կառավարում.
3) պատվաստումների պահանջարկի ձևավորում և բարձրացում.
4) ավելի մեծ թվով մարդկանց պաշտպանություն ավելի շատ թվով
հիվանդություններից.
5) իմունականխարգելման պետական ծրագրի ֆինանսական կայունության
ապահովում:
5. ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
41. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
խնդիրների
հաղթահարման և ռազմավարական նպատակների հասանելիության համար
2021-2025 թվականներին կիրառվելու են ներքոհիշյալ ռազմավարական
ուղղությունները:
42. Հիվանդությունների
վերահսկում,
տեղական
դեպքերի
բացակայություն և արմատական վերացում: Այս ռազմավարական ուղղության
հիմնական միջոցառումներն են՝
1) կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների (այսուհետ` ԿՎՀ)
համաճարակաբանական դիտարկման համակարգերի բարելավում (ԿՎՀ-ների
լաբորատոր հաստատում, մեթոդական ուղեցույցների և գործողությունների
ստանդարտ ընթացակարգերի վերանայում և լրամշակում, առաջնային օղակի
բուժաշխատողների կրթում, ԿՎՀ-ների համաճարակաբանական դիտարկման
համակարգի ինտեգրում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ).
2) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վերահսկում (պետական/շրջանային
մակարդակում նորածինների ՎՀԲ պատվաստումներում ընդգրկվածության 95
տոկոս և ավելի ապահովում, պետական և շրջանային մակարդակներում
վեցավալենտ պատվաստումներում ընդգրկվածության 95 տոկոս և ավելի
ապահովում, պատվաստումներում ցածր ընդգրկվածությամբ համայնքների
հայտնաբերում, մորից նորածնին վիրուսային հեպատիտ Բ-ի փոխանցման
կանխարգելում, ռիսկի խմբերի պատվաստումների իրականացում).
3) կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխանցման վերացում
(պետական և շրջանային մակարդակներում ԿԿԽ երկու դեղաչափ
պատվաստումներում ընդգրկվածության 95 տոկոս և ավելի ապահովում,
պատվաստումներում ցածր ընդգրկվածությամբ համայնքների հայտնաբերում,
անհրաժեշտության դեպքում, համաճարակաբանական ցուցումով լրացուցիչ
պատվաստումների իրականացում, ցանի վրա հիմնված կասկածելի դեպքերի
համաճարակաբանական դիտարկում, բերովի դեպքերի կոնտակտավորների
պատվաստումների
իրականացում,
Հայաստանի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
տարեկան
առաջընթացի
հաշվետվության կազմում և ներկայացում).
4) «Պոլիոմիելիտից
ազատ»
կարգավիճակի
պահպանում
(սուր
թորշոմած կաթվածահարության դեպքերի և էնտերովիրուսային վարակների
համաճարակաբանական դիտարկում, վեցավալենտ պատվաստումներում
ընգրկվածության ցուցանիշների մշտադիտարկում, ցածր ընդգրկվածությամբ
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համայնքների հայտնաբերում, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն տարեկան առաջընթացի հաշվետվության կազմում
և ներկայացում).
5) դիֆթերիայի
կանխարգելում
(պետական
և
շրջանային)
մակարդակներում մեծահասակների շրջանում ԱԴՓ-Մ պատվաստումներում
ընդգրկվածության 70 տոկոս և ավելի ապահովում, պատվաստումներում ցածր
ընդգրկվածությամբ համայնքների հայտնաբերում, խնդիրների վերացմանն
ուղղված միջոցառումների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում, համաճարակաբանական ցուցումով լրացուցիչ պատվաստումների իրականացում).
6) համաճարակային
իրավիճակից
ելնելով,
ինչպես
նաև
համաճարակների
կանխարգելման
նպատակով,
համաճարակաբանական
ցուցումով պատվաստումների իրականացում.
7) կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) համաճարակային
իրավիճակի գնահատում և բնակչության ռիսկի խմբերի շրջանում
համաճարակաբանական
ցուցումով
զանգվածային
պատվաստումների
իրականացում (պատվաստանյութի առկայության դեպքում):
43. Պատվաստանյութերի
անվտանգություն,
պատվաստանյութերի
արդյունավետ կառավարում: Այս ռազմավարական ուղղության հիմնական
միջոցառումներն են՝
1) պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարման ստանդարտների
և ԳՍԸ-ների ապահովում պետական, շրջանային, համայնքային մակարդակներում (պետական և շրջանային մակարդակներ՝ «Համաճարակաբանության և
հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
համայնքային
մակարդակ՝
բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություններ).
2) պատվաստանյութերի պահեստների էլեկտրոնային կառավարման և
սառնարանային տնտեսություններում ջերմաստիճանային կորի իրական
ժամանակում մշտադիտարկման համակարգերի ներդրում և գործադրման
պայմանների անընդմեջության ապահովում.
3) պատվաստանյութերի և պատվաստումների օժանդակ պարագաների
(ներարկիչներ, անվտանգ այրման տուփեր և այլն) անընդհատության
ապահովում՝
պահուստային
քանակների
առկայություն
բոլոր
մակարդակներում, մասնավորապես, պետական մակարդակում տարեկան
պահանջարկի 70 տոկոսի չափով, շրջանային մակարդակում եռամսյակային
պահանջարկի 30 տոկոսի չափով.
4) պատվաստանյութերի անվտանգության վերաբերյալ շահագրգիռ
կառույցների մասնագետների գիտելիքների և հմտությունների ամրապնդում
(շարունակական դասընթացներ հետպատվաստումային անբարեհաջող
դեպքերի
վարման,
պատճառահետևանքային
կապի
գնահատման,
հակացուցումների
վարման,
պատվաստանյութերի
անվտանգության
վերաբերյալ արագ արձագանքման նվազագույն հնարավորությունների
զարգացման վերաբերյալ):
44. Պատվաստումների պահանջարկի ձևավորում և բարձրացում: Այս
ռազմավարական ուղղության հիմնական միջոցառումներն են՝
1) իմունականխարգելման ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավում
(իմունականխարգելման գործընթացում ներգրավված բուժաշխատողների
մոտիվացիայի բարձրացում, ցուցանիշների վրա հիմնված խրախուսում,
աշխատանքային պարտականությունների կանոնակարգում և այլն).
2) իմունականխարգելման ծառայությունների մատչելիության և դրանց
համահավասար հասանելիության ապահովում (պետական (շրջանային)
մակարդակում
բոլոր
նպատակային
խմբերում
պատվաստումներում
ամբողջական ընդգրկվածության 90 տոկոս
և ավելի ապահովում,
պատվաստումներում
ցածր
ընդգրկվածությամբ
համայնքների
և
դժվարհասանելի բնակչության հայտնաբերում, խնդիրների վերացմանն
ուղղված միջոցառումների իրականացում).
3) իմունականխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդման
ապահովում (այդ թվում՝ իմունականխարգելման վերաբերյալ ուսումնական
պլանի ներդրում հանրակրթական, միջին մասնագիտական բժշկական,
նախադիպլոմային և հետդիպլոմային բժշկական կրթության ուսումնական
ծրագրերում).
4) պատվաստումների
նկատմամբ
բնակչության
վստահության
բարձրացման ապահովում (հանրային իրազեկման և հաղորդակցության
արշավներ՝ ֆլեշմոբեր, կոնֆերանսներ, համագումարներ, մայրության և
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ծնողական դպրոցների գործունեության բարելավում, համայնքների ընդգրկում
իրազեկման միջոցառումներում):
45. Ավելի մեծ թվով մարդկանց պաշտպանություն ավելի շատ թվով
հիվանդություններից:
Այս
ռազմավարական
ուղղության
հիմնական
միջոցառումներն են՝
1) մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումների
ներդրում
պատվաստումների
պետական
օրացույցում
(ՀՀԻԱՓԽԽ-ի
առաջարկությունների ստացում, նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի
վերանայում, բուժաշխատողների շրջանում դասընթացների կազմակերպում և
իրականացում, բնակչության շրջանում իրազեկման ապահովում).
2) ջրծաղկի դեմ պատվաստումների ներդրում պատվաստումների
պետական օրացույցում (ՀՀԻԱՓԽԽ-ի առաջարկությունների ստացում,
նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի վերանայում, բուժաշխատողների
շրջանում դասընթացների կազմակերպում և իրականացում, բնակչության
շրջանում իրազեկման ապահովում).
3) մենինգակոկային, պնևմակոկային և սեզոնային գրիպի դեմ
պատվաստումների ընդլայնում ռիսկի խմբերի շրջանում (ՀՀԻԱՓԽԽ-ի
հանդիպումների
ընթացքում
քննարկումներ,
նորմատիվ-իրավական
փաստաթղթերի վերանայում, բուժաշխատողների շրջանում դասընթացների
կազմակերպում և իրականացում, բնակչության շրջանում իրազեկման
ապահովում):
46. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
ֆինանսական
կայունության ապահովում: Այս ռազմավարական ուղղության հիմնական
միջոցառումներն են՝
1) իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
ֆինանսական
արդյունավետության ապահովում (ծախսարդյունավետության վերաբերյալ
ուսումնասիրություններ, ԿՎՀ-ների տնտեսական և առողջապահական բեռի
վերաբերյալ վերլուծություն, իմունականխարգելման պետական ծրագրի
տնտեսական օգուտների վերաբերյալ նյութերի մշակում և այլն).
2) քաղաքական աջակցության բարձրացում իմունականխարգելման
կարևորության
վերաբերյալ
(իմունականխարգելումը
որպես
առողջապահական, տնտեսական և սոցիալական արժեք):
6. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
47. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
իրականացման
համագործակցող կողմերն են`
1) Արցախի Հանրապետության կառավարությունը.
2) Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության և
սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը.
3) Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը.
4) բազմակողմ/երկկողմ զարգացման գործընկերները.
5) տեղական և այլ պետություններում գրանցված միջազգային
հասարակական կազմակերպությունները.
6) զանգվածային լրատվության միջոցները.
7) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը,
Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը, Արցախի
Հանրապետության վիճակագրական ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը.
8) տեղական ինքնակառավարման մարմինները:
7. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
48. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
մոնիթորինգն
իրականացվում է վարչական վիճակագրական հաշվետվություններով`
«Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության տեղեկատվական հոսքերով և կենտրոնի կողմից
պատվաստումային
գործընթացի
եռամսյակային
աջակցողական
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մշտադիտարկումների արդյունքներով:
49. Մոնիթորինգի
արդյունքների
վերաբերյալ
կատարվում
են
եռամսյակային
և
տարեկան
վերլուծություններ,
և
մշակվում
են
առաջարկություններ` ապահովելով հետադարձ կապը հաշվետվություն
ներկայացնող կազմակերպությունների հետ:
50. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի գործընթացի գնահատումն իրականացվում է սույն որոշման N 2 հավելվածում ներկայացված
ցուցանիշներով:
8. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
51. Իմունականխարգելման
պետական
ծրագրի
շրջանակներում
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի հատկացումները նախատեսված
են միայն պատվաստանյութերի և պատվաստումների օժանդակ պարագաների
ձեռքբերման համար, իսկ ծրագրի միջոցառումների ծախսերի համար Արցախի
Հանրապետության
պետական
բյուջեից
առանձին
հատկացումներ
նախատեսված չեն:
52. Իմունականխարգելման
ծառայությունների
(բուժաշխատողների
կրթում աշխատանքային վայրում, իմունականխարգելման գործընթացի
շարունակական մշտադիտարկում, հանրային իրազեկում, կառավարելի
վարակիչ
հիվանդությունների
համաճարակաբանական
հսկողություն,
պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարում և այլն) գործառնական
ծախսերն ինտեգրված են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
առողջապահության ոլորտի այլ ծրագրերում, ինչպես նաև իրականացվում են
միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ:
53. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի ֆինանսավորման
հիմնական աղբյուրը Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից
հատկացումներն են և այլ չարգելված աղբյուրները` պատվաստանյութերի
ձեռքբերման ընդհանուր ծախսերի համար, եթե հաշվի չեն առնվում
առողջապահության ոլորտի այլ բյուջետային ծախսերում ինտեգրված
ծախսերը (առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում բուժաշխատողների աշխատավարձեր, կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների
համաճարակաբանական դիտարկման, պատվաստանյութերի պահպանման
սառնարանային տնտեսության, շենք-շինությունների պահպանման ծախսեր,
մասնագետների շարունակական կրթման և հմտությունների զարգացման և
այլն):
54. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի ֆինանսական միջոցների
պահանջարկի կանխատեսումները կապված են պատվաստումների պետական
օրացույցում նոր պատվաստանյութերի ներդրման հետ:
55. Պատվաստումների միջոցով նոր հիվանդությունների վերահսկման
նպատակով նախատեսվում է 2022 թվականից ապահովել պատվաստումների
պետական օրացույցում ջրծաղկի դեմ պատվաստանյութի փուլային
ներդրումը:
56. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի կայուն ֆինանսավորման
ռազմավարությունն ուղղված կլինի ֆինանսավորման այլընտրանքային
աղբյուրների
ներգրավմանը,
այդ
թվում`
պետություն-մասնավոր
համագործակցության խթանմանը:

ԲԱԺԻՆ 2

Պատվաստանյութի
անվանումը

ՎՀԲ

Պատվաստման
հերթական
դեղաչափը

ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ
1. ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

1

Պատվաստման
ժամկետը

Հիվանդությունը/հակածինը

ծնվելուց
հետո՝ 0-24
ժամվա
ընթացքում

Վիրուսային հեպատիտ Բ
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ԲՑԺ

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ
(DTaP/HepB/Hib/IPV,
վեցավալենտ)

1

1

ծնվելուց
հետո՝ 0-48
ժամվա
ընթացքում

6 շաբաթական

ՌՈՏԱ
ՊՆԵՎՄՈ
(առնվազն 13- վալենտ,
կոնյուգացված)

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ
(DTaP/HepB/Hib/IPV,
վեցավալենտ)

2

12
շաբաթական

ՌՈՏԱ

Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա,
փայտացում, կապույտ հազ,
վիրուսային հեպատիտ Բ,
հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի
վարակ, ինակտիվացված
պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև
տվյալ տարիքի համար այլ
հակածինների հետ համակցված)
Ռոտավիրուսային վարակ
Պնևմակոկային վարակ

3

18
շաբաթական

ՊՆԵՎՄՈ
(առնվազն 13- վալենտ,
կոնյուգացված)
ԿԿԽ

1

12 ամսական

ԱԿԴՓ/ԻՊՊ
(DTaP/IPV քառավալենտ
կամ այլ համակցված)

1

18 ամսական

ԱԿԴՓ/ԻՊՊ
(DTaP/IPV, քառավալենտ
կամ այլ համակցված)

1

6 տարեկան

ԿԿԽ

2

4-6
տարեկան
13 տարեկան

ՄՊՊ

Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա,
փայտացում, կապույտ հազ,
վիրուսային հեպատիտ Բ,
հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի
վարակ, ինակտիվացված
պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև
տվյալ տարիքի համար այլ
հակածինների հետ համակցված)
Ռոտավիրուսային վարակ
Պնևմակոկային վարակ

ՊՆԵՎՄՈ
(առնվազն 13-վալենտ,
կոնյուգացված)

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ
(DTaP/HepB/Hib/IPV,
վեցավալենտ)

Տուբերկուլյոզ

1
2

ԱՓԴԿ (Tdap)

2

ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ

1

ՊՆԵՎՄՈ (13-վալենտ,
կոնյուգացված)

1

Առաջին
դեղաչափից 6
ամիս հետո
15-16
տարեկան

15-16
տարեկան

28

Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա,
փայտացում, կապույտ հազ,
վիրուսային հեպատիտ Բ,
հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի
վարակ, ինակտիվացված
պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև
տվյալ տարիքի համար այլ
հակածինների հետ համակցված)
Պնևմակոկային վարակ

Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ`
համակցված
Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ
հազ, ինակտիվացված
պոլիոմիելիտ, (թույլատրվում է
նաև տվյալ տարիքի համար այլ
հակածինների հետ համակցված՝
վիրուսային հեպատիտ Բ,
հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի
վարակ՝ ՀԻԲ/ՎՀԲ)
Կապույտ հազ (ոչ բջջային),
դիֆթերիա, փայտացում,
ինակտիվացված պոլիոմիելիտ
(թույլատրվում է նաև տվյալ
տարիքի համար այլ հակածինների
հետ համակցված)
Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ`
համակցված
Մարդու պապիլոմավիրուսային
վարակի դեմ պատվաստանյութ

Փայտացում, դիֆթերիա, կապույտ
հազ (ոչ բջջային) (թույլատրվում է
նաև տվյալ տարիքի համար այլ
հակածինների հետ համակցված)
Մենինգակոկային քառավալենտ
կոնյուգացված
Պնևմակոկային վարակ

ԿԿԽ

2 դեղաչափի
բացակայության
դեպքում
1

ՎՀԱ

2

ՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱՅԻ ԴԵՄ

1

ԱԴՓ-Մ

1
2
3
4

ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊԻ
ԴԵՄ
ՎՀԲ
ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ

Ըստ
հրահանգի

Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ`
համակցված

15-16
տարեկան
Առաջին
դեղաչափից
6 ամիս հետո
17 տարեկան

Վիրուսային հեպատիտ Ա

26-30
տարեկան
36-40
տարեկան
46-50
տարեկան
56 -60
տարեկան
Ռիսկի
խմբեր

Դիֆթերիա, փայտացում`
համակցված

Տուլարեմիա

Սեզոնային գրիպ
Վիրուսային հեպատիտ Բ

Համաճարակաբանական
ցուցումով

Կատաղություն

9. ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
57. Ընդհանուր դրույթներն են`
1) պատվաստումների
պետական
օրացույցով
նախատեսված
պատվաստումները կատարվում են պլանային կարգով, ինչպես նաև
համաճարակաբանական ցուցումով՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով.
2) պատվաստումների
պետական
օրացույցում
ներառված
պատվաստումները կարող են իրականացվել այլ հակածինների հետ
համակցված պատվաստանյութերով, որոնք ներառված չեն օրացույցում:
58. Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են`
1) առաջին դեղաչափը կատարվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի
մակերեսային հակածնի նկատմամբ բացասական պատասխանով մայրերից
ծնված 2000 գրամ և ավել քաշով նորածիններին` ծնվելուց հետո 0-24 ժամվա
ընթացքում.
2) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի նկատմամբ
բացասական պատասխանով մայրերից ծնված մինչև 2000 գրամ քաշով
նորածինները պատվաստումներն ստանում են առողջության առաջնային
պահպանման կազմակերպություններում՝ պատվաստումների պետական
օրացույցին համապատասխան.
3) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի նկատմամբ
դրական պատասխանով մայրերից ծնված նորածինները ծնվելուց հետո մինչև
12 ժամվա ընթացքում, անկախ քաշից, ստանում են վիրուսային հեպատիտ Բ-ի
դեմ պատվաստում և վիրուսային հեպատիտ Բ-ի իմունոգլոբուլին՝ տարբեր
վերջույթներին: 9-12 ամսականում իրականացվում է հետազոտություն
վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի և հակամարմինների
նկատմամբ: Եթե վիրուսային հեպատիտ Բ-ի պատվաստումները կատարվել են
ուշացումով, ապա հետազոտությունն իրականացվում է վերջին դեղաչափից մեկ
երկու ամիս հետո.
4) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի անհայտ
կարգավիճակով մայրերից ծնված նորածինները ծնվելուց հետո մինչև 12 ժամվա
ընթացքում, անկախ քաշից, ստանում են վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ
պատվաստում: Մինչև 2000 գրամ քաշով նորածիններն ստանում են նաև
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վիրուսային հեպատիտ Բ-ի իմունոգլոբուլին: Հնարավորության դեպքում
որոշվում է մոր մոտ վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածինը:
Դրական արդյունքի դեպքում նորածինն ստանում է նաև վիրուսային
հեպատիտ Բ-ի իմունոգլոբուլին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև յոթ օրական տարիքը.
5) հակացուցումների պատճառով չպատվաստված
նորածինները
վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստում ստանում են ծննդատնից դուրս
գրվելուց առաջ՝ մինչև 15 օրականը, իսկ այլ բուժհաստատություն
տեղափոխված նորածիններն այլևս չեն ստանում վիրուսային հեպատիտ Բ-ի
դեմ մոնովալենտ պատվաստանյութ.
6) եթե ծննդատանը նորածնին վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ
պատվաստում չի կատարվել, ապա առողջության առաջնային պահպանման
կազմակերպություններում այլևս վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ մոնովալենտ
պատվաստանյութով պատվաստում չի իրականացվում: Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի հաջորդ դեղաչափերը կատարվում են ՎՀԲ բաղադրիչ պարունակող
համակցված պատվաստանյութով` պատվաստումների պետական օրացույցին
համապատասխան.
7) նորածինների վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստումներն
իրականացվում են աջ ազդրի առաջադրսային մակերեսին` 0,5 միլիլիտր,
միջմկանային.
8) մեծահասակ անձանց ՎՀԲ պատվաստումներն իրականացվում են 1
միլիլիտր դեղաչափով՝ եռանվագ, 0,1 և 6-րդ ամիսներին.
9) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստումներ իրականացվում
են նաև ռիսկի խմբերի անձանց շրջանում: Ռիսկի խմբերը սահմանվում են
առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով.
10) վիրուսային
հեպատիտ
Բ-ի
դեմ
կրկնապատվաստում
իրականացվում է, եթե նախկինում պատվաստված անձանց մոտ արյան մեջ
վիրուսային հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի դեմ հակամարմինների
մակարդակը <10 միջազգային միավոր/միլիլիտր է, այդ դեպքում առաջարկվում
է
կրկնապատվաստում
երեք
լրացուցիչ
դեղաչափով,
այնուհետև
հակամարմինների տիտրի որոշում՝ 3-րդ դեղաչափից մեկ երկու ամիս հետո.
11) բացառիկ դեպքերում (երբ անհրաժեշտ է ապահովել արագ
պաշտպանություն) կատարվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ
պատվաստում արագացված ժամանակացույցով՝ 0, 7-րդ և 21-րդ օրերին, իսկ 4րդ դեղաչափը՝ 1-ին դեղաչափից 12 ամիս հետո:
59. Տուբերկուլյոզի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) կատարվում է նորածիններին մեկ դեղաչափ` ծնվելուց հետո 0-48
ժամվա ընթացքում, ովքեր ծնվել են 2000 գրամ և ավելի քաշով: Հակացուցման
դեպքում ԲՑԺ-ի պատվաստումը կատարվում է մինչև երեխայի դուրսգրումը.
2) պատվաստանյութը ներմուծվում է խիստ ներմաշկային` ձախ բազկի
վերին հատվածում` 0,05 միլիլիտր դեղաչափով: ԲՑԺ պատվաստումը
կատարվում է մինչև 12 ամսական երեխաներին: Ութ շաբաթականից բարձր
տարիքի երեխաներին ԲՑԺ պատվաստումից առաջ կատարվում է
տուբերկուլինային մաշկային փորձ (ՏՄՓ).
3) ԲՑԺ պատվաստումից հետո երկու կամ ավելի շաբաթ անց ներարկման
տեղում առաջանում է պապուլա (5 միլիմետր տրամագծով), որը հետագայում
վերածվում է փոքր խոցի և մի քանի ամսից ձևավորվում է սպի (2-5 միլիմետր):
60. Դիֆթերիայի, փայտացման, կապույտ հազի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի
վարակի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, ինակտիվացված պոլիոմիելիտի դեմ
համակցված
վեցավալենտ
(ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ)
պատվաստանյութով
պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ կամ այս բաղադրիչներով այլ համակցված
պատվաստանյութով՝ 6 շաբաթականից.
2) եռանվագ՝ 6 շաբաթ ընդմիջումներով (առաջին դեղաչափը` 6 շաբաթականում, երկրորդը` 12 շաբաթականում, երրորդը` 18 շաբաթականում).
3) չորրորդ դեղաչափը կատարվում է ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ կամ այլ
համակցված պատվաստանյութով` 18 ամսականում.
4) պատվաստումների պետական օրացույցից ուշացումների դեպքում
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ
կամ
այս
բաղադրիչներով
այլ
համակցված
պատվաստանյութի առաջին 3 դեղաչափերը կատարվում են 4 շաբաթ
ընդմիջումներով, չորրորդ դեղաչափը` երրորդ դեղաչափից 6 ամիս հետո:
Պատվաստումներն օրացուցային ժամկետներից շուտ չեն իրականացվում.
5) 6 տարեկանում կատարվում է պատվաստում կապույտ հազի ոչ
բջջային բաղադրիչով՝ դիֆթերիայի, փայտացման, պոլիոմիելիտի դեմ
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համակցված պատվաստանյութով.
6) 15-16 տարեկանում կատարվում է պատվաստում կապույտ հազի ոչ
բջջային
բաղադրիչով՝
դիֆթերիայի,
փայտացման
դեմ
համակցված
պատվաստանյութով:
61. Ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են՝
1) կենդանի բերանային պատվաստանյութով: Պատվաստանյութի
դեղաչափերի քանակը սահմանվում է համաձայն ուղեկցող հրահանգի.
2) 15 շաբաթականից բարձր տարիքի երեխաներն այլևս ենթակա չեն
ռոտավիրուսային առաջին դեղաչափ պատվաստման (հետևաբար, այլևս չեն
ստանա ռոտավիրուսային պատվաստումներ).
3) 32 շաբաթականից բարձր տարիքի երեխաները ենթակա չեն
ռոտավիրուսային երկրորդ դեղաչափ պատվաստման:
62. Պնևմակոկային վարակների դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են՝
1) եռանվագ՝ 6 շաբաթ ընդմիջումներով (առաջին դեղաչափը` 6 շաբաթականում, երկրորդը` 12 շաբաթականում, երրորդը` 18 շաբաթականում).
2) միջմկանային, ձախ ազդրի վերին առաջադրսային հատվածում (2
տարեկանից բարձր՝ բազկի դելտայաձև մկանի շրջանում) 0,5 միլիլիտր
դեղաչափով.
3) եթե մինչև 12 ամսականը երեխան
չի
ստացել
պնևմակոկային
պատվաստանյութի ոչ մի դեղաչափ, ապա 12 ամսականից մինչև 24 ամսականն
ստանում է 2 դեղաչափ՝
առնվազն 8 շաբաթ ընդմիջումով: Եթե մինչև 24
ամսականը չի ստացել պնևմակոկային պատվաստանյութի ոչ մի դեղաչափ, ապա
ստանում է 1 դեղաչափ.
4) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց շրջանում
իրականացվում են 15-16 տարեկանում` միանվագ.
5) ռիսկի խմբերի անձանց շրջանում` ըստ դիմելիության: Ռիսկի խմբերը
սահմանվում են առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարի
հրամանով:
63. Կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարոտիտի դեմ
պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) համակցված պատվաստանյութով (կարմրուկ, կարմրախտ և
համաճարակային պարոտիտ` ԿԿԽ).
2) կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարոտիտի դեմ
պատվաստումների առաջին դեղաչափը կատարվում է 12 ամսական
երեխաներին, երկրորդ դեղաչափը՝ 4-6 տարեկանում.
3) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքում պատվաստման
ենթակա են այն անձինք, ովքեր չունեն երկու դեղաչափ կարմրուկի,
կարմրախտի և համաճարակային պարոտիտի դեմ պատվաստում.
4) չպատվաստված անձինք ստանում են 2 դեղաչափ՝ առնվազն չորս
շաբաթ ընդմիջումով.
5) համաճարակաբանական ցուցումով կարող են իրականացվել
լրացուցիչ պատվաստումներ՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով:
64. Դիֆթերիայի և փայտացման դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են՝
1) ԱԴՓ–Մ պատվաստանյութով պատվաստման ենթակա են 26-30, 36-40, 4650 և 56-60 տարեկան անձինք, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անձ, ով վերջին 10
տարվա ընթացքում չի ստացել ԱԴՓ-Մ պատվաստում (16 տարեկանից հետո
յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ):
65. Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներն
իրականացվում են՝
1) սկսած 13 տարեկանից մինչև 15 տարեկան աղջիկներին:
Պատվաստումները կատարվում են 2 դեղաչափով՝ պահպանելով 2
դեղաչափերի միջև առնվազն 6 ամիս ընդմիջում.
2) համաճարակաբանական ցուցումով կարող են իրականացվել
լրացուցիչ պատվաստումներ՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով:
66. Մենինգակոկային վարակի դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են՝
1) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց՝ 15-16
տարեկանում, միանվագ.
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2) պնևմակոկային կոնյուգացված պատվաստումից առնվազն 4 շաբաթ
հետո.
3) ռիսկի
խմբի
անձանց:
Ռիսկի
խմբերը
սահմանվում
են
առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով.
4) համաճարակաբանական ցուցումով կարող են իրականացվել
լրացուցիչ պատվաստումներ՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով:
67. Վիրուսային հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստումներն իրականացվում
են՝
1) նախազորակոչային տարիքում վիրուսային
հեպատիտ Ա-ի
դեմ
պատվաստումները կատարվում են 2 դեղաչափով՝ առաջին դեղաչափը 0,5
միլիլիտր, 15-16 տարեկանում, երկրորդ դեղաչափը՝ 0,5 միլիլիտր, 6 ամիս հետո:
Զորակոչային տարիքի պատվաստում չունեցող կամ 1 դեղաչափ ունեցող անձանց
կատարվում է միանվագ՝ 1 միլիլիտր դեղաչափով: Տվյալ տարիքին
համապատասխան դեղաչափը կարող է փոխվել պատվաստանյութին ուղեկցող
հրահանգին համապատասխան.
2) համաճարակաբանական ցուցումով կարող են իրականացվել
լրացուցիչ պատվաստումներ՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով:
68. Տուլարեմիայի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) պատվաստանյութի առկայության դեպքում.
2) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 17 տարեկան անձանց.
3) ներմաշկային ներարկման կամ վերմաշկային եղանակով (ըստ
ուղեկցող հրահանգի).
4) պատվաստումից 20-30 օր հետո պատվաստանյութն ապահովում է
մինչև 5 տարի տևողությամբ անընկալություն.
5) կրկնապատվաստումն ըստ ցուցումների կատարվում է 5 տարի
հետո.
6) համաճարակաբանական ցուցումով կարող են իրականացվել
լրացուցիչ պատվաստումներ՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանով:
69. Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) յուրաքանչյուր տարի ռիսկի խմբերի շրջանում: Ռիսկի խմբերը
սահմանվում են առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարի
հրամանով.
2) վեց ամսականից մինչև ինը տարեկան երեխաները, եթե նախկինում չեն
ստացել սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստում, ստանում են երկու դեղաչափ՝
առնվազն չորս շաբաթ ընդմիջումով, եթե նախկինում պատվաստվել են՝ ստանում
են մեկ դեղաչափ: Ինը տարեկան և բարձր տարիքի անձինք՝ մեկ դեղաչափ
պատվաստում:
70. Կատաղության դեմ պատվաստումներն իրականացվում են՝
1) կատաղության վիրուսով վարակման ռիսկի ենթարկված անձանց
կատաղության դեմ արտակարգ (հետազդակային) կանխարգելիչ պատվաստումները կատարվում են 0, 3, 7, 14, 28 օրերին կամ պատվաստանյութին
ուղեկցող հրահանգին համապատասխան.
2) եթե պատվաստվողը բաց է թողել հերթական դեղաչափը, ապա
հաջորդ դեղաչափերը շարունակվում են՝ պահպանելով սահմանված
միջակայքերը (օրինակ, եթե 7-րդ օրվա փոխարեն պատվաստվողը դիմել է 10-րդ
օրը, ապա պատվաստումից հետո, հաջորդ դեղաչափը կատարվում է 17-րդ
օրը):
71. Պատվաստումների պետական օրացույցից շեղումների և անհայտ
պատվաստումային
կարգավիճակի
դեպքում
պատվաստումներն
իրականացվում են՝
1) մինչև 12 ամսական երեխաները (11 ամսական 29 օրականը)
պատվաստվում են՝ համաձայն պատվաստումների պետական օրացույցի,
միևնույն պատվաստանյութերի հաջորդական դեղաչափերի միջև պահպանելով 4
շաբաթ ընդմիջում: Տարբեր պատվաստանյութեր կարելի է ներմուծել
միաժամանակ կամ ցանկացած ընդմիջումով, բացի երկու կենդանի
պարենտերալ պատվաստանյութերից (օրինակ՝ ԿԿԽ, ԲՑԺ և այլն), որոնք պետք
է կատարել կամ միաժամանակ կամ նրանց միջև պետք է պահպանել առնվազն
4 շաբաթ ընդմիջում.
2) մինչև 12 ամսական (11 ամսական 29 օրականը) չպատվաստված կամ
անհայտ պատվաստումային կարգավիճակով երեխաներին կատարվում է 3 դեղաչափ
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ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ, 3 դեղաչափ պնևմակոկային և երկու դեղաչափ
ռոտավիրուսային
պատվաստում՝
հաջորդական
դեղաչափերի
միջև
պահպանելով առնվազն 4 շաբաթ, սակայն ոչ շուտ, քան դեղաչափերի
օրացուցային տարիքները: Եթե ռոտավիրուսային պատվաստանյութի առաջին
դեղաչափը մինչև 15 շաբաթականը չի ստացել, ապա այլևս չի կատարվում, իսկ
մեկ դեղաչափ ունենալու դեպքում երկրորդ դեղաչափը կատարվում է մինչև 32
շաբաթականը: Եթե նորածինը ծննդօգնություն իրականացնող բժշկական
կազմակերպությունում չի ստացել ԲՑԺ պատվաստում, ապա այն պետք է
կատարել
հնարավորինս
շուտ՝
մինչև
8
շաբաթականը,
առանց
տուբերկուլինային փորձի, իսկ 8 շաբաթականից մինչև 12 ամսականը՝
տուբերկուլինային փորձը դնելուց հետո: 12 ամսականից հետո ԲՑԺ
պատվաստում չի կատարվում.
3) 1-5 տարեկան (5 տարեկան 11 ամսական 29 օրականը) չպատվաստված
կամ անհայտ պատվաստումային կարգավիճակով երեխաների պատվաստումներն
իրականացվում են միևնույն պատվաստանյութերի երկու դեղաչափերի միջև՝
պահպանելով 4 շաբաթ ընդմիջում՝ ԱԿԴՓ/ՀԻԲ/ՎՀԲ/ԻՊՊ պատվաստանյութով 3
դեղաչափ, պնևմակոկային պատվաստանյութով 3 դեղաչափ, եթե մինչև 12
ամսականը չի ստացել պնևմակոկի ոչ մի դեղաչափ, ապա 12 ամսականից մինչև
24 ամսականը՝ 2 դեղաչափ, 2 տարեկանից
բարձր՝
1 դեղաչափ: ԿԿԽ
պատվաստանյութը կատարվում է մեկ դեղաչափ՝ միաժամանակ կամ ցանկացած
ընդմիջումով մյուս պատվաստանյութերի հետ, ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ համակցված
պատվաստանյութի չորրորդ դեղաչափը կատարվում է երրորդ դեղաչափից
հետո 6 ամիս ընդմիջումով.
4) 6-16 տարեկան չպատվաստված կամ անհայտ պատվաստումային
կարգավիճակով երեխաները միաժամանակ կամ ցանկացած ընդմիջումով
ստանում են հետևյալ պատվաստումները. ԱԿԴՓ/ԻՊՊ (կապույտ հազ (ոչ
բջջային), դիֆթերիա, փայտացում, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ) կամ տվյալ
տարիքի համար նախատեսված այլ համակցված պատվաստանյութ՝ երեք
դեղաչափ, 4 շաբաթ ընդմիջումով, Պնևմո՝ մեկ դեղաչափ և ԿԿԽ երկու
դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջումով.
5) ներարկվող կենդանի պատվաստանյութերի (օրինակ՝ ԲՑԺ, ԿԿ, ԿԿԽ,
տուլարեմիայի) միջև պահպանել 4 շաբաթ ընդմիջում կամ կատարել
միաժամանակ.
6) նույն
պատվաստանյութի հերթական չափաբաժինների միջև՝
պահպանել 4 շաբաթ ընդմիջում.
7) տարբեր ոչ կենդանի պատվաստանյութերի (ԱԿԴՓ համակցված),
ԱԴՓ-Մ, ՎՀԲ, ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ, պնևմակոկային, ԻՊՊ, մենինգակոկային,
վիրուսային հեպատիտ Ա) և կենդանի` ներարկման (ԲՑԺ, ԿԿ, ԿԿԽ,
տուլարեմիա) կամ բերանային պոլիոմիելիտի (ՕՊՊ) և ռոտավիրուսային
պատվաստանյութերի միջև` ցանկացած ընդմիջումով կամ միաժամանակ:
Բերանային պոլիոմիելիտի (ՕՊՊ) և ռոտավիրուսային պատվաստանյութերը
նույնպես կարելի է ներմուծել ցանկացած ընդմիջումով կամ միաժամանակ.
8) փաստագրված պատվաստումների առկայության դեպքում հաջորդ
պատվաստումները շարունակվում են (նախկին ստացած դեղաչափերը չեն
կրկնվում), ոչ մի դեղաչափ կորած չի համարվում: Այլ երկրներում
պատվաստումներ ստացած անձանց համար ցուցաբերվում է անհատական
մոտեցում՝ հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության պատվաստումների
պետական օրացույցը.
9) պատվաստումների այն դեղաչափերը, որոնք իրականացվել են
նախատեսված օրացուցային նվազագույն տարիքից կամ երկու հաջորդական
դեղաչափերի միջև սահմանված նվազագույն ընդմիջումից ≤4 օր շուտ,
համարվում են կատարված (վավեր) և չեն կրկնվում: Իսկ պատվաստումների
այն դեղաչափերը, որոնք իրականացվել են նախատեսված օրացուցային
նվազագույն տարիքից կամ երկու հաջորդական դեղաչափերի միջև
սահմանված նվազագույն ընդմիջումից ≥5 օր շուտ, չեն համարվում կատարված
կամ վավեր և պետք է կրկնվեն՝ պահպանելով հաջորդական դեղաչափերի
միջև սահմանված նվազագույն ընդմիջումը:
72. Պատվաստումների
պետական
օրացույցում
չներառված
պատվաստումները կարող են իրականացվել համաճարակաբանական
ցուցումով՝ առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարի
հրամանով:
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ԱՅՍ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՎԱՎԵՐ Է, եթե պատվաստանյութը կամ
կանխարգելումը հաստատվել են ԱՀԿ-ի կողմից:
Այս վկայականը պետք է ստորագրված լինի պատվաստում կամ
կանխարգելիչ միջոցառման իրականացումը համապատասխան որակավորում
ունեցող բժշկի, մասնագետի կամ լիազորված այլ անձի կողմից: Վկայականը
պետք է վավերացվի պատվաստումը կամ կանխարգելիչ միջոցառումն
իրականացնող կազմակերպության կնիքով: Պաշտոնական ստորագրության
դրոշմակնիքն անընդունելի է:
Այս վկայականում կատարված յուրաքանչյուր ուղղում, ջնջում կամ սխալ
լրացում դարձնում է այն անվավեր:
ԱՅՍ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ուժի մեջ է մինչև տվյալ
պատվաստման կամ կանխարգելիչ միջոցառման համար նախատեսված
ժամկետը: Վկայականը պետք է լրացվի հայերենով և անգլերենով կամ
ֆրանսերենով:
Նկատառում
Միջազգային առողջապահական կանոններով (2005) միայն դեղին տենդ
հիվանդության
համար
կարող
է
պահանջվել
պատվաստում
կամ
կանխարգելում` որպես անդամ երկրներ մուտք գործելու պարտադիր պայման:
Այս պատվաստման դեպքում բուժաշխատողը պետք է գրի «Դեղին տենդ»
վկայականի համապատասխան տողում: Սույն վկայականում կարող են նշվել
նաև այլ հիվանդությունների դեմ կատարվող պատվաստումների կամ
կանխարգելիչ միջոցառումներ:
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Պատվաստանյութը
կամ կանխարգելումը

Պատվաստանյութի/
կանխարգելիչ միջոցի
արտադրողը և սերիան

Ամսաթիվը
Date
Date

Վերահսկող բուժաշխատողի ստորագրությունը
և մասնագիտությունը

Վկայականը վավեր
է սկիզբը մինչև

Պատվաստում/ կանխարգելիչ
միջոց իրականացնող
կազմակերպության կնիքը

ԱՅԼ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐ /OTHER VACCINATIONS/ AUTRES VACCINATIONS
Հիվանդության
անվանումը

Ամսաթիվը

Բուստեր դեղաչափի
(կրկնապատվաստման) ամսաթիվը

Արտադրողի անվանումը, պատվաստանյութի
անվանումը և սերիան

Պաշտոնական կնիքը և ստորագրությունը
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Հիվանդության
անվանումը

Ամսաթիվը

Բուստեր դեղաչափի
(կրկնապատվաստման) ամսաթիվը

Արտադրողի անվանումը, պատվաստանյութի
անվանումը և սերիան

Պաշտոնական կնիքը և ստորագրությունը

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1. Արձակուրդի կամ գործուղման ընթացքում ճանապարհորդները
հաճախ հիվանդանում են այնպիսի հիվանդություններով, որոնք կարող են
չարձանագրվել կամ շատ հազվադեպ հանդիպել այն երկրում, որտեղ ապրում
են:
Ճանապարհորդները
պետք
է
խորհրդակցեն
բժիշկների
հետ
հիվանդություններից խուսափելու նպատակով կանխարգելիչ միջոցներ
ձեռնարկելու համար: Ի լրումն դեղին տենդի դեմ պատվաստման, որը կարող է
պահանջվել առանձին երկրներ մուտքի համար, կանխարգելիչ միջոցներ
կարող են առաջարկվել մալարիայի, պոլիոմիելիտի, հեպատիտների,
դիֆթերիայի, փայտացման և որովայնային տիֆի դեմ: Այլ հնարավոր
վտանգներ չպետք է անտեսվեն` ներառյալ անսովոր կլիմայական
պայմանները, հոգեկան սթրեսը, անբավարար հիգիենիկ պայմանները,
հոդվածոտանիների և կենդանիների հետ կոնտակտի դեպքում ի հայտ եկող
հիվանդությունները, ինչպես նաև ֆիզիկական վնասվածքները:
2. Վերադառնալուց հետո որևէ հիվանդության կապակցությամբ բժշկի
դիմելիս անպայման նրան պետք է տեղեկացնել նախորդ 12 ամսվա ընթացքում
կատարած ճանապարհորդության մասին:
3. Պատվաստումներին
ներկայացվող
պահանջները
տես
«Տեղեկատվություն բժիշկների համար» մասում:
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ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ
1. Մալարիան լուրջ հիվանդություն է, երբեմն մահացու ելքով, որը մեծ
թվով արևադարձային և մերձարևադարձային երկրներում շարունակում է
մնալ որպես տեղաճարակային (էնդեմիկ): Մալարիայի դեմ կանխարգելիչ
պատվաստումներ չեն կատարվում, սակայն կարելի է պաշտպանվել
մոծակների խայթոցից (ցանցերի, ռեպելենտների` միջատավանող միջոցների
կիրառում): Ի լրումն նշվածի` հակամալարիային դեղամիջոցները կարող են
օգտակար լինել, կանոնավոր օգտագործելու և (կամ) պահուստային
պաշարների ձևով պահպանելու դեպքում` արտակարգ իրավիճակներում
ջերմության կարգավորման համար, եթե բժշկական օգնությունն անմատչելի է:
Վարակի ռիսկը և մակաբույծների պատասխան ռեակցիան դեղամիջոցների
նկատմամբ տարբեր է և փոփոխական: Հակամալարիային դեղամիջոցների
օգտագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ կամ
տեղեկանալ ԱՀԿ-ի «Միջազգային ճանապարհորդություն և առողջություն»
գրքույկի վերջին հրապարակումից:
2. Հակամալարիային դեղերը գերադասելի է օգտագործել ուտելուց
հետո կամ ուտելու ընթացքում` կանոնավոր և ամբողջ կուրսը` համաձայն
նշանակումների:
3. Դեռևս
չկա
մալարիա
հիվանդությունից
ամբողջական
պաշտպանություն ապահովող որևէ մեթոդ: Եթե առկա է ջերմություն, որը
զարգացել է մալարիայի հարուցչի հետ առաջին հնարավոր ազդեցությունից
մեկ շաբաթ կամ մալարիայի հարուցչի հետ վերջին հնարավոր ազդեցությունից
երեք ամիս հետո (իսկ հազվադեպ դեպքերում նաև ավելի ուշ), պետք է միշտ
կասկածել արևադարձային (Ֆալցիպարում) մալարիա, որը կարող է ունենալ
մահացու ելք: Անպայման պետք է դիմել բժշկական օգնության և տեղեկացնել
մալարիայի առումով անբարենպաստ երկրում գտնվելու մասին:
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ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1. Ամսաթվերը վկայականում պետք է գրել հետևյալ հաջորդականությամբ` օրը, ամիսը, տարեթիվը (ամիսը` տառերով): Օրինակ` «2001
թվականի հունվարի 1-ի» փոխարեն գրվում է «1 հունվարի, 2001 թվական»:
2. Եթե
պատվաստումները
հակացուցված
են
առողջական
հիմունքներով, բժիշկը պետք է ճանապարհորդին գրավոր եզրակացություն
ներկայացնի` բժշկական կազմակերպություն տրամադրելու նպատակով:
3. Երկրների
պատվաստումների
վկայականի
պահանջները
հրապարակվում
են
ԱՀԿ-ի
«Միջազգային
ճանապարհորդություն
և
առողջություն» գրքույկում:
4. Բժիշկը պետք է միշտ հաշվի առնի, որ իր այցելուն կարող է ունենալ
«ճանապարհորդության հետ ուղեկցվող հիվանդություն»:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մայիսի 31-ի N 544-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳԵՐԱԿԱ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
NN
Միջոցառման անվանումը
Նպատակը
Բազային
Ակնկալվող արդյունքը
Կատարման Ֆինանսավորման
Կատարողները
ը/կ
տեղեկատվությունը
ժամկետները
աղբյուրը
1
2
3
4
5
6
7
8
Խնդիր 1. Հիվանդությունների վերահսկում, տեղական դեպքերի բացակայություն և արմատական վերացում
1.
Կառավարելի վարակիչ հիԿՎՀ–ների
2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
ԱՀ պետական
ԱՀ առողջապահության
վանդությունների, այդ թվում՝ առումով կայուն
հիվանդությունների
հիվանդությունների
բյուջեից
նախարարություն,
հետպատվաստումային
համաճարակային
տեղական փոխանցման
տեղական փոխանցման
լրացուցիչ
ՀՀ առողջապահության
անբարեհաջող դեպքերի
իրավիճակի
(կարմրուկ, կարմրախտ,
և բռնկումների
ֆինանսավորում
նախարարություն,
համաճարակաբանական
ապահովում
դիֆթերիա, պոլիոմիելիտ,
բացակայություն
չի պահանջվում:
Միջազգային
դիտարկման համակարգերի
փայտացում) և բռնկումԱՀ օրենքով
կազմակերպություններ
բարելավում (կասկածելի
ների բացակայություն
չարգելված այլ
(համաձայնությամբ)
դեպքերի վաղ հայտնաբե(կապույտ հազի, համաճամիջոցներ
րում, լաբորատոր
րակային պարոտիտի,
հետազոտությունների
մանրէային մենինգիտների,
կազմակերպում, հետադարձ
ռոտավիրուսային վարակկապի ապահովում)
ների եզակի դեպքեր)
2.
Հեպատիտ Բ-ի
Հեպատիտ Բ-ի
2020 թվականին`
2025 թվականին`
2021-2025թթ.
ԱՀ պետական
ԱՀ առողջապահության
համաճարակաբանական
առումով կայուն
բյուջեից
նախարարություն,
հսկողության բարելավում
համաճարակային
լրացուցիչ
ԱՀ տարածքային
(պետական /շրջանային/
իրավիճակի
մինչև 18 տարեկանների
մինչև 18 տարեկանների
ֆինանսավորում
կառավարման և
մակարդակում հեպատիտ
ապահովում
շրջանում սուր հեպատիտ շրջանում սուր հեպատիտ
չի պահանջվում: ենթակառուցվածքների
Բ-ի դեմ նորածինների
Բ հիվանդացությունը`
Բ հիվանդացությունը
ԱՀ օրենքով
նախարարություն, ՀՀ
պատվաստումներում
0 (100 000 բնակչի հաշվով)
<1/100 000 բնակչի
չարգելված այլ
առողջապահության
ընդգրկվածության 95 տոկոս
հաշվով
միջոցներ
նախարարություն,
և ավելի ապահովում, պետաՄիջազգային
կան և շրջանային մակարՄորից նորածնին հեպակազմակերպություններ
դակներում պատվաստումտիտ Բ-ի փոխանցման
(համաձայնությամբ)
ներում ընդգրկվածության 95
բացակայություն
տոկոս և ավելի ապահովում,

3.

4.

համայնքային մակարդակում՝ 90 տոկոս և ավելի
ապահովում, մորից
նորածնին հեպատիտ Բ-ի
փոխանցման կանխարգելում,
ռիսկի խմբերի պատվաստումների իրականացում)
Կարմրուկի և կարմրախտի
համաճարակաբանական
դիտարկում (պետական և
շրջանային մակարդակներում ԿԿԽ 2 դեղաչափ
պատվաստումներում
ընդգրկվածության 95 տոկոս
և ավելի ապահովում,
պատվաստումներում ցածր
ընդգրկվածությամբ
համայնքների հայտնաբերում, ցանի վրա հիմնված
համաճարակաբանական
դիտարկում, անհրաժեշտության դեպքում,
համաճարակաբանական
ցուցումով լրացուցիչ
պատվաստումների
իրականացում, ցանի վրա
հիմնված կասկածելի
դեպքերի համաճարակաբանական դիտարկում, բերովի
դեպքերի կոնտակտավորների պատվաստումների
իրականացում, ՀՀ ԱՆ
տարեկան առաջընթացի
հաշվետվության կազմում և
ներկայացում)
«Պոլիոմիելիտից ազատ»
կարգավիճակի պահպանում
(սուր թորշոմած կաթվածա-

Կարմրուկի և
կարմրախտի
տեղական
փոխանցման
վերացում

Պոլիոմիելիտի
արմատական
վերացում

2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025 թթ.
կարմրուկի և կարմրախտի կարմրուկի և կարմրախտի
տեղական փոխանցման
տեղական փոխանցման
բացակայություն
բացակայություն

ԿԿԽ 1
պատվաստումներում
94 տոկոս
ընդգրկվածություն
պետական
մակարդակում

ԿԿԽ 1
պատվաստումներում
հասցնել 95 տոկոս և ավելի
ընդգրկվածություն
պետական մակարդակում

ԿԿԽ 2
պատվաստումներում 96
տոկոս ընդգրկվածություն
պետական մակարդակում

ԿԿԽ 2
դեղաչափ
պատվաստումներում
ընդգրկվածության 96
տոկոս և ավելի պետական
մակարդակում

2020 թվականին՝
«Պոլիոմիելիտից ազատ»
կարգավիճակ

2025 թվականին՝
«Պոլիոմիելիտից ազատ»
կարգավիճակ
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2021-2025 թթ.

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային

5.

6.

հարության դեպքերի և էնտերովիրուսային վարակների
3 դեղաչափ
համաճարակաբանական
ՕՊՊ պատվաստումերի 93
դիտարկում, պատվաստումտոկոս ընդգրկվածություն
ներում ընգրկվածության
պետական մակարդակում
ցուցանիշների
մշտադիտարկում, ցածր
ընդգրկվածությամբ
ՍԹԿ հիվանդացությունը`
համայնքների
0 (ըստ <15տ
հայտնաբերում, ՀՀ ԱՆ
100 000 բնակչի հաշվով 0)
տարեկան առաջընթացի
հաշվետվության կազմում և
ներկայացում)
Դիֆթերիայի կանխարգելում
Դիֆթերիայի
2020 թվականին՝ դիֆթե(պետական և շրջանային
առումով կայուն րիայի տեղական փոխանցմակարդակներում
համաճարակային
ման բացակայություն
մեծահասակների շրջանում
իրավիճակի
ԱԴՓ-Մ պատվաստումնեապահովում
ԱԴՓ-Մ պատվաստումրում ընդգրկվածության 70
ներում մեծահասակների
տոկոս և ավելի ապահովում,
ընդգրկվածություն՝ 29
պատվաստումներում ցածր
տոկոս պետական
ընդգրկվածությամբ
մակարդակում
համայնքների հայտնաբերում, խնդիրների վերացմանն
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ
ուղղված միջոցառումների
3 դեղաչափ պատվասիրականացում,
տումներում 1 տարեկան
անհրաժեշտության դեպքում,
երեխաների ընդգրկվահամաճարակաբանական
ծությունը՝ 94 տոկոս
ցուցումով լրացուցիչ
պատվաստումների
ԻՊՊ 1 դեղաչափ
իրականացում)
պատվաստումներում 24
շաբաթական երեխաների
ընդգրկվածությունը՝ 87.6
տոկոս
Համաճարակային իրավիճաԿՎՀ–ների
2020 թվականին կարմրուկից ելնելով, ինչպես նաև
առումով կայուն կի տեղական փոխանցման
համաճարակների կանխար- համաճարակային բացակայություն /բերովի 0
գելման նպատակով,
իրավիճակի
դեպք/, պոլիոմիելիտից

ԻՊՊ բաղադրիչով 3
դեղաչափ պատվաստումերի 95 տոկոս և
ավելի ընդգրկվածություն
պետական մակարդակում

ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և

ՍԹԿ դեպքերի
ցուցանիշը՝ ≥ 0

2025 թվականին՝
դիֆթերիայի տեղական
փոխանցման
բացակայություն

2021-2025 թթ.

ԱԴՓ-Մ 2 դեղաչափ
պատվաստումներում
մեծահասակների
ընդգրկվածություն՝ 70
տոկոս պետական
մակարդակում

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ-3
դեղաչափ
պատվաստումներում 1
տարեկան երեխաների
ընդգրկվածությունը՝ 95
տոկոս և ավելի
2025 թվականին կարմրու- 2021-2025թթ.
կի տեղական փոխանցման
և պոլիոմիելիտի
բացակայություն, ինչպես
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լրացուցիչ
պատվաստումների
իրականացում

7.

ապահովում

ազատ կարգավիճակի
պահպանում /բերովի 0
դեպք/

նաև սուր հեպատիտ Բ-ի,
կապույտ հազի,
համաճարակային
պարոտիտի, փայտացման
եզակի դեպքերի
առկայություն

Կարմրուկի, կարմրախտի
բերովի դեպքերի, հեպատիտ Ա-ի, մենինգակոկային մենինգիտի եզակի
դեպքերի գրանցման,
ինչպես նաև տուլարեմիայի
էպիզոոտիայի արդյունքում
բնակչության շրջանում
բռնկման բացակայություն
2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝
մոտ 1884 լաբորատոր
հաստատված դեպք
մահացություն 100 000
բնակչի հաշվարկով`
19.5 մահաբերություն՝
1.5 տոկոս

Կորոնավիրուսային
Կորոնավիրուսա2025 թվականին կայուն
2021-2025թթ.
հիվանդության (COVID-19) յին հիվանդության
համաճարակային
համաճարակային
(COVID-19) կայուն
իրավիճակ (լաբորատոր
իրավիճակի գնահատում և համաճարակային
հաստատված եզակի
բնակչության ռիսկի խմբերի
իրավիճակի
դեպքեր)
շրջանում համաճարակաբաապահովում
նական ցուցումով զանգվածային պատվաստումների
իրականացում (ռիսկի
խմբերի գերակայության և
թվաքանակի որոշում,
պատվաստանյութի
պահանջարկի հաշվարկ և
ֆինանսական միջոցների
ապահովում)
Խնդիր 2. Պատվաստանյութերի անվտանգություն, պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարում
8.
Պատվաստանյութերի
Պատվաստա2020 թվականին՝
2025 թվականին՝ բոլոր
2021-2025թթ.
արդյունավետ կառավարման
նյութերի
պետական և շրջանային բժշկական կազմակերպուստանդարտների և գործողուանվտանգության
մակարդակներում ներ- թյուններում ներդրված են
թյունների ստանդարտ
ապահովում
դրված են պատվաստապատվաստանյութերի
ընթացակարգերի (ԳՍԸ)
նյութերի արդյունավետ արդյունավետ կառավարապահովում բոլոր
կառավարման ԳՍԸ-ներ
ման ԳՍԸ-ներ
մակարդակներում
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չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջե
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության

միջոցներ

9.

Պատվաստանյութերի
պահեստների էլեկտրոնային
կառավարման և
սառնարանային
տնտեսություններում
ջերմաստիճանային կորի
իրական ժամանակում
մշտադիտարկման
համակարգերի ներդրում և
գործադրման պայմանների
անընդհատության
ապահովում

10.

Պատվաստանյութերի և
ԿՎՀ–ների առումով
պատվաստումների
կայուն
օժանդակ պարագաների
համաճարակային
անընդհատության
իրավիճակի
ապահովում՝ պահուստային
ապահովում
քանակների առկայություն
բոլոր մակարդակներում,
շրջանային
շրջանային մակարդակում
մասնավորապես, պետական
մակարդակում 0 ամիս,
0 ամիս, կամ օր,
մակարդակում տարեկան
պահանջարկի 50 տոկոսի
բժշկական կազմակերբժշկական կազմակերչափով, շրջանային մակարպությունների թիվ՝ 0
պությունների թիվ՝ 0
դակում եռամսյակային
/որտեղ գրանցվել է 1
/որտեղ գրանցվել է 1 շաբաթ
պահանջարկի 25 տոկոսի
շաբաթ որևէ
որևէ պատվաստանյութի
չափով, բժշկական օգնուպատվաստանյութի
ընդհատում/
թյուն և սպասարկում
ընդհատում/
իրականացնող
կազմակերպություններում
ամսական պահանջարկի 25
տոկոսի չափով
Հայաստանի
Պատվաստանյու2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
Հանրապետության
թերի անվտանԱՀԿ նախաորակավորում ԱՀԿ նախաորակավորում

11.

Պատվաստանյութերի
անվտանգության
ապահովում

2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
պետական պահեստում
բոլոր մակարդակներում և
առկա է սառնարաննեբժշկական կազմակերրում ջերմաստիճանային պություններում ներդրված
կորի իրական
են և գործարկվում են
ժամանակում
պահեստների էլեկտրոմշտադիտարկման
նային կառավարման և
համակարգ
սառնարանային
տնտեսություններում
ջերմաստիճանային կորի
իրական ժամանակում
մշտադիտարկման
համակարգեր
2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
պատվաստանյութի
պատվաստանյութի
մատակարարման
մատակարարման
ընդհատում՝ պետական
ընդհատում՝ պետական
մակարդակում 0 ամիս,
մակարդակում 0 ամիս,
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ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական
բյուջե

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն ՀՀ

կառավարության որոշմամբ
գության և
ունեն 14
ունեն 14
սահմանված միջազգային արդյունավետության
պատվաստանյութ
պատվաստանյութ
ԱՀ օրենքով
մասնագիտական
ապահովում
չարգելված այլ
կազմակերպության անդամ
միջոցներ
երկրում գրանցում ունեցող
պատվաստանյութերի
ձեռքբերման ապահովում
12.
Պետական և շրջանային
Պատվաստանյու2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025 թթ.
ԱՀ պետական
մակարդակներում
թերի անվտանգուպետական և շրջանային
պետական և շրջանային
բյուջեից
պատվաստանյութերի
թյան և արդյունամակարդակներում
մակարդակներում
լրացուցիչ
պահպանման պահեստների
վետության
պատվաստանյութերի
պատվաստանյութերի
ֆինանսավորում
լիցենզավորման
ապահովում
պահպանման և
պահպանման և բաշխման
չի պահանջվում:
պահանջների ապահովում
բաշխման հավաստագրի
հավաստագրի
ԱՀ օրենքով
(պատվաստանյութերի
բացակայություն
առկայություն
չարգելված այլ
պատշաճ բաշխման հավասմիջոցներ
տագրի տրամադրման
նպատակով մասնագիտական դիտարկում)
13.
Պատվաստանյութերի
Պատվաստանյու2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
ԱՀ պետական
անվտանգության վերաբերյալ թերի անվտանգու15 բուժաշխատող
50 բուժաշխատող
բյուջեից
շահագրգիռ կառույցների
թյան և արդյունավե- մասնակցել են առցանց
կմասնակցեն առցանց
լրացուցիչ
մասնագետների գիտելիքտության պահովում
դասընթացների
դասընթացների
ֆինանսավորում
ների և հմտությունների
չի պահանջվում:
ամրապնդում (շարունակաԱՀ օրենքով
կան դասընթացներ
չարգելված այլ
հետպատվաստումային
միջոցներ
անբարեհաջող դեպքերի
վարման, պատճառահետևանքային կապի
գնահատման, հակացուցումների վարման, պատվաստանյութերի անվտանգության
վերաբերյալ արագ արձագանքման նվազագույն
հնարավորությունների
զարգացման վերաբերյալ)
Խնդիր 3. Պատվաստումների պահանջարկի ձևավորում և բարձրացում
14. Իմունականխարգելման
Պատվաստումների
2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
2021-2025թթ.
ԱՀ պետական
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առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ առողջապահության

ոլորտի օրենսդրական
պահանջարկի
դաշտի բարելավում
խթանում
(իմունականխարգելման
գործընթացում ներգրավված բուժաշխատողների
մոտիվացիայի բարձրացում, ցուցանիշների վրա
հիմնված դրամական խրախուսում, աշխատանքային
պարտականությունների
կանոնակարգում և այլն)
15.
Իմունականխարգելման
ԿՎՀ–ների առումով
ծառայությունների
կայուն
մատչելիության և դրանց
համաճարակային
համահավասար
իրավիճակի
հասանելիության
ապահովում
ապահովում (պետական և
շրջանային մակարդակում
բոլոր նպատակային
խմբերում պատվաստումներում ամբողջական
ընդգրկվածության 90 տոկոս և
ավելի ապահովում,
պատվաստումներում ցածր
ընդգրկվածությամբ
համայնքների և
դժվարհասանելի
բնակչության հայտնաբերում,
խնդիրների վերացմանն
ուղղված միջոցառումների
իրականացում)

16.

Իմունականխարգելման
վերաբերյալ գիտելիքների
ամրապնդման ապահովում
(բուժաշխատողների

Պատվաստումների
պահանջարկի
խթանում

պատվաստումների
կատարողականի
ցուցանիշները
սահմանված են

պատվաստումների
կատարողականի
ցուցանիշները
վերանայված են

բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

Իմունականխարգելման
ոլորտին առնչվող
փաստաթղթերը
վերանայված են

2020 թվականին՝

2025 թվականին՝

1 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական
ընդգրկվածությունն
պետական
մակարդակում

1 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական
ընդգրկվածությունն
պետական մակարդակում

84 տոկոս
2 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ընդգրկվածությունն պետական
մակարդակում

≥ 92 տոկոս
2 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ընդգրկվածությունն պետական
մակարդակում

89 տոկոս
6 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ընդգրկվածությունն պետական
մակարդակում 96
տոկոս
2020 թվականին՝

≥ 95 տոկոս
6 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական
ընդգրկվածությունն
պետական մակարդակում ≥ 95 տոկոս
2025 թվականին

1 տարեկան
երեխաների

1 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
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նախարարություն, ԱՀ
տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

2021-2025 թթ.

ԱՀ պետական
ԱՀ առողջապահության
բյուջեից
նախարարություն, ԱՀ
լրացուցիչ
տարածքային
ֆինանսավորում
կառավարման և
չի պահանջվում: ենթակառուցվածքների
ԱՀ օրենքով
նախարարություն,
չարգելված այլ
ՀՀ առողջապահության
միջոցներ
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

2021-2025թթ.

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն,
ԱՀ կրթության,
գիտության, մշակույթի

շրջանում շարունակական
դասընթացների
կազմակերպում և
իրականացում,
իմունականխարգելման
վերաբերյալ ուսումնական
պլանի ներդրում
հանրակրթական, միջին
մասնագիտական բժշկական,
նախադիպլոմային և
հետդիպլոմային բժշկական
կրթության ուսումնական
ծրագրերում)

պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 90
տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 2

ամբողջական ≥ 90
տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 4

2 տարեկան երեխաների պատվաստումներում ամբողջական
≥ 90 տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 2

2 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 90 տոկոս
ընդգրկվածություն
ապահովող բժշկական
կազմակերպությունների
թիվը՝ 4

6 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 95
տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 2

6 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 95 տոկոս
ընդգրկվածություն
ապահովող բժշկական
կազմակերպությունների
թիվը՝ 4
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չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

և սպորտի
նախարարություն,
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

17.

Պատվաստումների
նկատմամբ բնակչության
վստահության բարձրացման
ապահովում (հանրային
իրազեկման արշավներ,
ֆլեշմոբեր, կոնֆերանսներ,
համագումարներ,
մայրության և ծնողական
դպրոցների գործունեության
բարելավում, համայնքների
ընդգրկում իրազեկման
միջոցառումներում)

Պատվաստումների
նկատմամբ
բնակչության
վստահության
բարձրացում և
ամրապնդում

2020 թվականին՝

2025 թվականին

1 տարեկան երեխաների պատվաստումներում ամբողջական
≥ 90 տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 2

1 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 90 տոկոս
ընդգրկվածություն
ապահովող բժշկական
կազմակերպությունների
թիվը՝ 4

2 տարեկան երեխաների պատվաստումներում ամբողջական
≥ 90 տոկոս ընդգրկվածություն ապահովող
բժշկական կազմակերպությունների թիվը՝ 2

2 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 90 տոկոս
ընդգրկվածություն
ապահովող բժշկական
կազմակերպությունների
թիվը՝ 4

2021-2025 թթ.

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ
ֆինանսավորում
չի պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն,
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

2022-2025թթ.

ԱՀ պետական
բյուջե
ԱՀ օրենքով
չարգելված
այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

6 տարեկան երեխաների 6 տարեկան երեխաների
պատվաստումներում
պատվաստումներում
ամբողջական ≥ 95
ամբողջական ≥ 95 տոկոս
տոկոս ընդգրկվածուընդգրկվածություն
թյուն ապահովող
ապահովող բժշկական
բժշկական կազմակերկազմակերպությունների
պությունների թիվը՝ 2
թիվը՝ 4
Խնդիր 4. Ավելի մեծ թվով մարդկանց պաշտպանություն ավելի շատ թվով հիվանդություններից
18.

ՄՊՊ-ի դեմ պատվաստումների ներդրում պատվաստումների պետական
օրացույցում (ՀՀԻԱՓԽԽ-ի
հետ համագործակցում`
առաջարկությունների
ստացում, նորմատիվիրավական փաստաթղթերի վերանայում,
բուժաշխատողների
շրջանում դասընթացների
կազմակերպում և

Արգանդի վզիկի
քաղցկեղի
կանխարգելում

2021 թվականին՝
ՄՊՊ-ի դեմ
պատվաստումները
ներառված են
պատվաստումների
պետական
օրացույցում

2025 թվականին՝
ՄՊՊ-ի դեմ
պատվաստումներում
առնվազն 30 տոկոս
ընդգրկվածություն
նպատակային
քանակակազմերի
շրջանում
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19.

իրականացում,
բնակչության շրջանում
իրազեկման ապահովում)
Ջրծաղկի դեմ պատվաստումների ներդրում պատվաստումների պետական
օրացույցում (ՀՀԻԱՓԽԽ-ի
հետ համագործակցում`
առաջարկությունների
ստացում, նորմատիվիրավական փաստաթղթերի վերանայում,
բուժաշխատողների
շրջանում դասընթացների
կազմակերպում և
իրականացում,
բնակչության շրջանում
իրազեկման ապահովում)

Ջրծաղկի առումով
կայուն
համաճարակային
իրավիճակի
ապահովում

2020 թվականին՝
ջրծաղկի դեմ
պատվաստումները
ներառված չեն
պատվաստումների
պետական
օրացույցում

2025 թվականին՝
ջրծաղկի դեմ
պատվաստումներում
առնվազն 90 տոկոս
ընդգրկվածություն
նպատակային
քանակակազմերի
շրջանում

20.

Մենինգակոկային,
ԿՎՀ-ների առումով
2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
պնևմակոկային և
կայուն
ռիսկի խմբերի շրջանում
ռիսկի խմբերի շրջանում
սեզոնային գրիպի դեմ
համաճարակային
պատվաստումներում
պատվաստումներում
պատվաստումների
իրավիճակի
ընդգրկվածությունը.
ընդգրկվածությունը.
ընդլայնում ռիսկի խմբերի
ապահովում
շրջանում (ՀՀԻԱՓԽԽ-ի
սեզոնային գրիպի
սեզոնային գրիպի դեմ՝
հետ համագործակցում`
դեմ՝ 0,9 տոկոս
50 տոկոս մենինգակոհանդիպումների ընթացքում
մենինգակոկային՝ 0 տոկոս
կային՝ 15 տոկոս
քննարկումներ, նորմատիվպնևմակոկային՝ 0
պնևմակոկային՝
իրավական փաստաթղթերի
տոկոս
15 տոկոս
վերանայում, բուժաշխատողների շրջանում
դասընթացների կազմակերպում և իրականացում,
բնակչության շրջանում
իրազեկման ապահովում)
Խնդիր 5. Իմունականխարգելման պետական ծրագրի ֆինանսական կայունության ապահովում
21.
Իմունականխարգելման Իմունականխարգել2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
պետական ծրագրի
ման պետական
մեկ նորածնի հաշվարկով մեկ նորածնի հաշվարկով
ֆինանսական
ծրագրի կայուն
պլանային
պլանային
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2022-2025թթ.

2021-2025թթ.

2021-2025թթ.

ԱՀ պետական
բյուջե
ԱՀ օրենքով
չարգելված
այլ
միջոցներ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն, ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
Միջազգային
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական ԱՀ առողջապահության
բյուջեից
նախարարություն, ՀՀ
լրացուցիչ
առողջապահության
ֆինանսավոնախարարություն,
րում չի
Միջազգային
պահանջվում: կազմակերպություններ
ԱՀ օրենքով
(համաձայնությամբ)
չարգելված այլ
միջոցներ

ԱՀ պետական
բյուջեից
լրացուցիչ

ԱՀ առողջապահության
նախարարություն,
համագործակից

22.

արդյունավետության
ֆինանսավորում
պատվաստանյութերի
պատվաստանյութերի
ապահովում
համար ծախսը 180 ԱՄՆ-ի համար ծախսը 250 ԱՄՆ(ծախսարդյունավետության
դոլարին համարժեք դրամ
ի դոլարին համարժեք
վերաբերյալ
դրամ
ուսումնասիրություններ,
ԿՎՀ-ների տնտեսական և
առողջապահական բեռի
վերաբերյալ վերլուծություն,
իմունականխարգելման
պետական ծրագրի
տնտեսական օգուտների
վերաբերյալ նյութերի
մշակում և այլն)
Քաղաքական աջակցության Իմունականխար2020 թվականին՝
2025 թվականին՝
բարձրացում
գելումը որպես
մեկ նորածնի հաշվարկով մեկ նորածնի հաշվարկով
իմունականխարգելման
առողջապահական, պլանային պատվաստապլանային պատվաստակարևորության վերաբերյալ
տնտեսական և
նյութերի համար ծախսը
նյութերի համար ծախսը
(իմունականխարգելումը
սոցիալական
180 ԱՄՆ-ի դոլարին
250 ԱՄՆ-ի դոլարին
որպես առողջապահական, արժեքի ընդունում
համարժեք դրամ
համարժեք դրամ
տնտեսական և
սոցիալական արժեք)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ֆինանսավորում չի
պահանջվում:
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

2021-2025թթ.

նախարարություններ և
կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

ԱՀ պետական ԱՀ առողջապահության
բյուջեից
նախարարություն,
լրացուցիչ
Միջազգային
ֆինանսավորում կազմակերպություններ
չի պահանջվում:
(համաձայնությամբ)
ԱՀ օրենքով
չարգելված այլ
միջոցներ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մայիսի 2021թ.

N 551-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Արեշ թաղամասում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,148955
հեկտար վարելահողը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել
հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա
կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մայիսի 2021թ.

N 552-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,129591
հեկտար
վարելահողը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Դաշուշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին
առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մայիսի 2021թ.

N 554-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 97 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի «Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու
մասին» N 97 որոշմամբ հաստատված 2-րդ հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մայիսի 31-ի N 554-Ն որոշման
«Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
«16» մարտի 2004թ. թիվ 97 որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I.

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1. Վարչություն
Օրենսդրական հարցերի վարչություն
2. Բաժիններ
Ֆինանսատնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին
II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ
Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և նոտարիատի գործակալություն
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մայիսի 27-ի

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 39-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «ա»
կետը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների
օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան
սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 18-ի թիվ 14Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 18-Ն որոշման հավելվածի` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների
օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի 1ին կետում նշված կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի
համար սահմանել`
1) բնական ջրահոսքերի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 23,536 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 28,243 ՀՀ դրամ/կիլովատտ
ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
2) ոռոգման համակարգերի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 15,689 ՀՀ դրամ/
կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 18,827 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
3) խմելու ջրատարների վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 10,461 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 12,553 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
4) արևային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի
սակագինը` 23,536 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի
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հարկի, և 28,243 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի
հարկը.
5) հողմային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի
սակագինը` 23,536 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի
հարկի, և 28,243 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի
հարկը.
6) կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող
կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 42,258 ՀՀ
դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 50,710 ՀՀ
դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:
2. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված սակագները կգործեն 2017
թվականի հունվարի 1-ից հետո էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձանց համար:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից և
գործում է մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մայիսի 27-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 11-Ի N 26-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 41-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի
25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՎԻԿԻՆԳ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մայիսի 10-ի գրությունը,
ինչպես
նաև
Ռուսաստանի
Դաշնության,
Ադրբեջանի
Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի
նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 11-ի ««ՎԻԿԻՆԳ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Սյունիք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու
մասին» N 26-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ՎԻԿԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Սյունիք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0003 լիցենզիան:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մայիսի 28-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մայիսի 27-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 55-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 42-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի
25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մայիսի 20-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի
նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետևանքներով՝ Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի ««ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ռիվեր Էներջի» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 55-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Ռիվեր
Էներջի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0011 լիցենզիան։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մայիսի 28-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի մայիսի 27
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մայիսի 27-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
25-Ի N 13-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 43-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մայիսի 20-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի փետրվարի 25-ի ««ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ՌԻՎԵՐ-2» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 13-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ «ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ՌԻՎԵՐ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0004 լիցենզիան։
2. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել
2020 թվականի փետրվարի 21-ի N 110-07 գրությամբ տրված բանկային
երաշխիքի
համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի առջև ստանձնած 6 615 000 (վեց միլիոն վեց հարյուր
տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից:
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3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մայիսի 28-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2021 թվականի մայիսի 27
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«26» մայիսի 2021թ.

N 119-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԷԼՅԱՆՈՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ
հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի
պահանջներով
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Անհատ ձեռնարկատեր Էլյանորա Գրիգորյանի (հասցե` Արցախի
Հանրապետություն, ք.Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 23) հայտը
բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ)
իրականացնելու համար լիցենզիա:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին ապահովել`
1) տրված լիցենզիայի
մասին
տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
«27» մայիսի 2021թ.

N 119
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2021
թվականի մայիսի 25 -ի N374-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Լեռնիկ Ստեփանի Սարգսյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00773
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) ֆիզիկական անձ Սոս Ալեքսանդրի Հարությունյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00774
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
3)
ֆիզիկական
անձ
Արսեն
Ռաֆիկի
Դանիելյանին
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00775
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
4)
ֆիզիկական
անձ
Իլյա
Իսլամի
Թևոսյանին
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00776
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
5) ֆիզիկական անձ Ջոն Արամայիսի Հովակիմյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00777
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.

63

6)
ֆիզիկական
անձ
Սևադա
Էդիկի
Խաչատրյանին
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00754
լիցենզիայի N00002 ներդիր.
7) ֆիզիկական անձ Արտուշա Վաղարշակի Բեկլարյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00739
լիցենզիայի N00002 ներդիր.
8)
ֆիզիկական
անձ
Արթուր
Իվանի
Ավանեսյանին
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00739
լիցենզիայի N00002 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝
1) ֆիզիկական անձ Արսեն Բորիսի Հարությունյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00554
լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները.
2)
ֆիզիկական
անձ
Սևադա
Էդիկի
Խաչատրյանի
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00754
լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը.
3)
ֆիզիկական
անձ
Արթուր
Իվանի
Ավանեսյանի
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00739
լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական
տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Հայկ Խանումյան
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Վարչական գործ ԸԻԴ/0252/05/19
Նախագահող դատավոր` Մ.Ավանեսյան
Դատավորներ`
Ն.Գրիգորյան
Ռ.Ջհանգիրյան

Վարչական գործ ԸԻԴ/0252/05/19

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

28-ին ապրիլի 2021թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն
Գերագույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ՝
մասնակցությամբ՝ դատավորներ

դատարանը

(այսուհետ`

Ն. Նարիմանյանի
Գ. Գրիգորյանի
Ա.Աբրահամյանի
Հ. Աբրահամյանի
Հ. Խաչատրյանի

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Գուրգեն Թարխանի
Ասրյանի ընդդեմ ԱՀ պաշտպանության բանակի՝ վարչական ակտերի ոչ
իրավաչափ լինելը ճանաչելու մասին ԸԻԴ/0252/05/19 վարչական գործով ԱՀ
վերաքննիչ դատարանի 2021թ. հունվարի 15-ի որոշման դեմ հայցվոր
Գ.Ասրյանի վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հարցը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
Դիմելով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան
/այսուհետ՝ նաև Վարչական դատարան/՝ ընդդեմ ԱՀ պաշտպանության
բանակի /այսուհետ՝ նաև Պատասխանող/, Գ.Ասրյանը /այսուհետ՝ նաև
Հայցվոր/ խնդրել է ոչ իրավաչափ ճանաչել ԱՀ ՊԲ ԿԲՀ 2014թ. հոկտեմբերի
27-ի թիվ 6/5 որոշումը:
Վարչական դատարանի 2019թ. հուլիսի 3-ի որոշմամբ հայցադիմումն
ընդունվել է վարույթ և հարուցվել վարչական գործ:
Վարչական դատարանի 2019թ. հուլիսի 30-ի որոշմամբ հրավիրվել է
նախնական դատական նիստ:
Վարչական դատարանի 2020թ. մայիսի 18-ի որոշմամբ Հայցվորի
դիմումը՝ հայցի առարկան փոփոխելու մասին, վարչական ակտը ոչ
իրավաչափ լինելու պահանջի մասով, ընդունվել է վարույթ՝ սկզբնական
պահանջի հետ համատեղ քննելու համար, իսկ փաստաթղթի առ ոչինչ լինելը
ճանաչելու պահանջով հայցի առարկայի լրացման մասով ընդունումը
մերժվել է:
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Վարչական դատարանի 2020թ. հունիսի 29-ի որոշմամբ վարչական
գործը նշանակվել է դատական քննության:
Վարչական դատարանի 2020թ. սեպտեմբերի 15-ի վճռով հայցը
բավարարվել է մասնակիորեն: ԱՀ ՊԲ ԿԲՀ առ 27.10.2014թ. թիվ 6/5 որոշումը
մասնակի՝ Գ.Ասրյանին վերաբերող մասով ճանաչվել է առ ոչինչ: Գ.Ասրյանի
հայցը՝ ԱՀ ՊԲ ԿԲՀ 2011թ.ապրիլի 13-ի թիվ 3/7 որոշումն առ ոչինչ ճանաչելու
պահանջով, մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2020թ. դեկտեմբերի 10-ին վերաքննիչ բողոք է
ներկայացրել հայցվոր Գ.Ասրյանը:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան)
2020թ. դեկտեմբերի 23-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և
նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2021թ. հունվարի 15-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքը մերժվել է: Գործով առկա է հատուկ կարծիք:
Նշված որոշման դեմ 2021թ. փետրվարի 8-ին վճռաբեկ բողոք է բերել
հայցվոր Գ.Ասրյանը:
Ներկայացված վճռաբեկ բողոքը՝ Գերագույն դատարանի 2021թ.
փետրվարի 23-ի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ և գործի քննությունը
նշանակվել 2021թ. ապրիլի 6-ին:
Գերագույն
դատարանը
2021թ.
մարտի
29-ի
որոշմամբ՝
կորոնավիրուսային
հիվանդության
դեպքերի
կտրուկ
աճի
հետ
պայմանավորված, 2021թ. ապրիլի 6-ին նշանակված գործի քննությունը
հետաձգել է և նշանակել 2021թ. ապրիլի 28-ին՝ ծանուցելով դատավարության
մասնակիցներին:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում,
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Բողոք բերող անձը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը
կայացվել է դատավարական և նյութական իրավունքի նորմերի առերևույթ
էական խախտումներով, որոնք հանգեցրել են գործի սխալ լուծմանը, ինչպես
նաև Հայցվորի համար առաջացրել են ծանր հետևանքներ:
Նշված պնդումը բողոք բերողը
հիմնավորում է հետևյալ
պատճառաբանությամբ.
Բողոքաբերը,
շարադրելով
գործի
դատավարական
նախապատմությունը և հանգամանքները, նշում է, որ ստորադաս
դատարանը խախտել է ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ
հոդվածի 1-ին մասը, 6-րդ, 22-րդ, 24-րդ հոդվածները, 25-րդ հոդվածի 1-ին, 26րդ հոդվածի 3-րդ մասերը՝ արդյունքում կայացրել ԼՂՀ վարչական
դատավարության
օրենսգրքի
112-րդ
և
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության
օրենսգրքի
121-րդ
հոդվածի
3-րդ
մասին
չհամապատասխանող դատական ակտ, ինչը հանգեցրել է գործի սխալ
լուծմանը և Հայցվորի համար առաջացրել ծանր հետևանքներ:
Վկայակոչելով ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ
հոդվածի 1-ին մասը, 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 22-րդ հոդվածը, 23-րդ
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, 113-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 112-րդ հոդվածը և
ստորադաս դատարանների դատական ակտերը գնահատելով նշված
նորմերի պահանջների շրջանակում՝ բողոքաբերը նշում է, որ Վարչական
դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Վերաքննիչ
դատարանի դատական ակտը՝ 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշումը ոչ իրավաչափ
լինելը ճանաչելու պահանջի մասով, համահունչ չէ ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, ինչը
հիմնավորում է հետևյալ կերպ.
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ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետի պահանջների շրջանակում լրացնելով հայցի առարկան՝
խնդրել է ոչ իրավաչափ ճանաչել այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող
միջամտող վարչական ակտը՝ 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշումը: Վարչական
դատարանը կայացրել է վճիռ վարչական ակտը ոչ թե ոչ իրավաչափ
ճանաչելու, այլ առ ոչինչ լինելու հարցի շուրջ:
Վարչական դատարանի կողմից իր նախաձեռնությամբ հայցի
առարկան փոփոխելու հանգամանքն ազդել է գործի ելքի վրա և արդյունքում
կայացված վճիռը՝ բողոքարկվող մասով, իր համար առաջացրել է ծանր
հետևանքներ:
Գործով միանշանակ ապացուցված է, որ ինքը, 1991թ. ընդունվելով
ծառայության ԼՂՀ ՊԲ-ում, ծառայել է մինչև 2013թ.: ՀՀ ՊՆ թիվ 2465 հրամանով
արձակվել է զինված ուժերի պահեստազոր երկարամյա ծառայության
կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու հիմքով, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը
և իր ընտանիքի անդամներն իրավունք ունեն օգտվելու թոշակի անցնող
զինծառայողին վերաբերվող բոլոր արտոնություններից, այդ թվում և
բնակարանային պայմանների բարելավման իրավունքից, առավել ևս, որ նա
սկսած 2007թ. մարտի 27-ից թիվ 2/2 որոշմամբ ընդգրկված է եղել ՊԲ-ի
բնակելի տարածքի կարիքավոր զինծառայողների հերթացուցակում, ավելին,
նույն թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 6/4 հատուկ որոշմամբ հանձնաժողովը
նույնիսկ ներկայացրել է միջնորդություն ՊԲ հրամանատարին՝ Գ.Ասրյանին
արտահերթ կարգով բնակարան հատկացնելու մասին:
Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն փաստերը, որոնք տեղի են
ունեցել այդ որոշման կայացումից հետո, այսպես. Վարչական դատարանն
անտեսել է, իսկ Վերաքննիչ դատարանը պատշաճ գնահատական չի տվել
նախարարի 02.04.2012թ. թիվ 720ա/վ հրամանի առկայությանը, որով չեղյալ է
համարվել վերոհիշյալ՝ թիվ 2029ա/վ 04.10.2010թ. հրամանը, իսկ 02.04.2012թ.
թիվ 721ա/վ հրամանով ինքն արձակվել է ԶՈՒ-ից տարիքը լրանալու
կապակցությամբ: Պաշտպանության նախարարի 09.11.2012թ. թիվ 2639
հրամանով չեղյալ է հայտարարվել թիվ 720 և 721ա/վ հրամանները, թիվ 2640
հրամանով ընդունվել է ծառայության և թողնվել ՊՆ-ի կադրերի և ռազմական
կրթության վարչության տրամադրման տակ և միայն 27.11.2013թ. թիվ 2465
հրամանով արձակվել է զինված ուժերի պահեստազոր՝ երկարամյա
ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու հիմքով:
Քանի որ 04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ, 02.04.2012թ. թիվ 720ա/վ, 02.04.2012թ.
թիվ 721ա/վ հրամանները հետագայում չեղյալ են հայտարարվել, հետևաբար
վերացվել են թիվ 3/7 որոշման կայացման համար իրավական հիմքերը՝
կոնկրետ դեպքում 04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ հրամանը:
Բողոքաբերը շեշտել է, որ Վերաքննիչ դատարանն ուժի մեջ թողնելով
Վարչական դատարանի վճիռը, ստեղծել է մի իրավիճակ, որ նույն վճռի՝
2014թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 6/5 որոշման առ ոչինչ ճանաչելը, չի ապահովում
իր խախտված իրավունքի պաշտպանությունը, ինչը հակասում է ԱՀ
Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասին և ԼՂՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածին:
Խնդրել է մասնակի՝ թիվ 3/7 որոշումը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մասով,
բեկանել և փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի 2020թ. հունվարի 15-ի որոշումը,
կայացնելով նոր դատական ակտ՝ հայցապահանջը բավարարելու մասին կամ
գործը վերադարձնել Վարչական դատարան՝ նոր քննության:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
ՊԲ կենտրոնական բնակկենցաղային hանձնաժողովի (այսուհետ, նաև՝
Հանձնաժողով) 26.04.2007թ. թիվ 2/2 «բնակարանային պայմանների
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բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողների բնակհաշվառման հերթում
ընդգրկելու մասին» որոշմամբ Գ.Ասրյանի խնդրանքը բավարարվել է:
1) Հանձնաժողովի 27.03.2007թ. թիվ 2/2 որոշմամբ Հայցվորն ընդգրկվել է
ՊԲ-ի բնակելի տարածքի կարիքավոր զինծառայողների հերթացուցակում,
իսկ 10.10.2007թ. թիվ 6/4 որոշմամբ միջնորդություն է ներկայացրել ՊԲ-ի
հրամանատարին՝ Հայցվորին արտահերթ կարգով բնակարան հատկացնել:
2) ՀՀ ՊՆ 04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ հրամանով Հայցվորն արձակվել է ՀՀ
զինված
ուժերի
պահեստազոր՝
ընտանեկան
հանգամանքների
կապակցությամբ:
3) Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշմամբ Հայցվորը հանվել է
բնակտարածքի կարիքավորների ցուցակից՝ այն հիմքով, որ արձակվել է ՊԲ
շարքերից ընտանեկան պայմաններից ելնելով:
4) ՀՀ ՊՆ թիվ 720ա/վ և թիվ 721ա/վ առ 02.04.2012թ. հրամաններով չեղյալ
է համարվել ՀՀ ՊՆ 04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ հրամանը և Հայցվորն արձակվել
է զինված ուժերից՝ տարիքի կապակցությամբ:
5) ՀՀ ՊՆ թիվ 2639 առ 09.11.2012թ. հրամանով չեղյալ են համարվել ՀՀ
ՊՆ թիվ 720ա/վ և թիվ 721ա/վ առ 02.04.2012թ. հրամանները և Հայցվորն
ընդունվել է ծառայության, իսկ նույն օրվա թիվ 2640 հրամանով՝ թողնվել ՀՀ
ՊՆ կադրերի և ռազմական կրթության վարչության տրամադրության տակ:
6) ՀՀ ՊՆ թիվ 2465ա/վ առ 27.11.2013թ. հրամանով Հայցվորն արձակվել է
զինված ուժերի պահեստազոր՝ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի
իրավունք ձեռք բերելու հիմքով:
7) Հանձնաժողովը 27.10.2014թ. թիվ 6/5 որոշմամբ, քննարկելով
Հայցվորի անհատական զեկուցագիրը՝ բնակարանային հաշվառման հերթը
վերականգնելու մասին, մերժել է Հայցվորի խնդրանքը՝ բնակպայմանները
բավարար լինելու հիմքով և չեղյալ են հայտարարվել Հանձնաժողովի
27.03.2007թ. թիվ 2/2 ու 10.10.2007թ. թիվ 6/4 որոշումները:
8) Վարչական դատարանը Հանձնաժողովի 27.10.2014թ. թիվ 6/5
որոշումը մասնակի՝ Հայցվորին վերաբերող մասով ճանաչել է առ ոչինչ, այն
հիմքով, որ վարչական մարմինը դուրս է եկել Հայցվորի դիմումում նշված
հիմքից (այն է՝ Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշման վերանայում) և
քննարկման առարկա դարձրել նախկինում ընդունված վարչական ակտերի
իրավաչափությունը: Դատական ակտն այս մասով չի բողոքարկվել:
9) Վերաքննիչ դատարանը փաստելով, որ Հայցվորին ընտանեկան
պայմաններով զինված ուժերից արձակելու վերաբերյալ հրամանը՝ այն
ընդունած մարմնի կողմից հետագայում ուժը կորցրած է ճանաչվել և դրա
չկայացնելը կբացառեր Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշման
ընդունումը, այնուամենայնիվ գտել է, որ նշվածը հիմք չէ ճանաչման հայցի
շրջանակներում որոշումը ոչ իրավաչափ ճանաչելու համար: Որպես հարցի
լուծման տարբերակ, Վերաքննիչ դատարանն առաջարկել է իրավաչափ
վարչական ակտն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ վիճարկման հայցի
ներկայացումը կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 51-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական վարույթի
վերսկսումը:
4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումը
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքի
քննության ընդունումը պայմանավորված է ԼՂՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի 118.8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի
առկայությամբ՝ այն է. բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն
դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի
միատեսակ կիրառության համար և Գերագույն դատարանի իրավական
դիրքորոշումները՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 51-րդ հոդվածի կիրառման առնչությամբ, կարևոր
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նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով կանխատեսելի և
միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու համար: Միաժամանակ,
վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է նաև ԼՂՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 118.8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով
նախատեսված հիմքի առկայությամբ, ըստ որի՝ ԼՂՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սխալ կիրառելու
հետևանքով առկա է առերևույթ դատական սխալ, որը կարող է ազդել գործի
ելքի վրա և որի առկայությունը հիմնավորվում է սույն որոշմամբ
ներկայացված պատճառաբանություններով:
ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝
1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն
օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական
դատարան, եթե համարում
է, որ
պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց
վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ`1/ խախտվել
են
կամ
անմիջականորեն
կարող
են
խախտվել
նրա` Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով,
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված իրավունքները և
ազատությունները, այդ թվում, եթե` ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ
իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար, բ. չեն
ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ` այդ իրավունքների իրականացման
համար, սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական
ակտերի ուժով. 2/ նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն. 3/ նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական
պատասխանատվության:
Նույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝
1. Գործի փաստերը վարչական դատարանը պարզում է ի պաշտոնե (ex
օfficiօ):
2. Դատարանը մատնանշում է այն փաստերը, որոնք, իր կարծիքով,
էական են վեճի լուծման համար, և անհրաժեշտության դեպքում կողմերից
պահանջում է ներկայացնել այդ փաստերի ապացույցներ:
3. Դատարանը վեճի լուծման համար անհրաժեշտ ներքին համոզմունք
ձևավորելու նպատակով իրավասու է, չսահմանափակվելով վարչական
դատավարության
մասնակիցների
միջնորդություններով,
նրանց
ներկայացրած ապացույցներով և գործում առկա այլ նյութերով, ձեռնարկելու
ողջամիտ միջոցներ, մասնավորապես պահանջելու վարչական վարույթի
նյութեր, տեղեկություններ, ապացույցներ, լրացուցիչ բացատրություններ,
հանձնարարելու կողմերին անձամբ ներկայանալ դատական նիստի:
Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքը
թեպետ ենթադրում է վարչական դատարանի ակտիվ դերակատարում
անհրաժեշտության դեպքում ներկայացված հայցապահանջի ճշգրտման և
հստակեցման հարցում, այսուհանդերձ, չի ներառում վարչական դատարանի
հայեցողությունը վարչական ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջ
ներկայացված լինելու պարագայում քննարկել նույն վարչական ակտի առ
ոչինչ լինելը: Գործի հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման և
տնօրինչականության սկզբունքների միջև այս համատեքստում առկա է
օբյեկտիվ սահմանազատում: Դատարանը մատնանշում է հայցադիմումում
առկա սխալները, առաջարկում կողմին ուղղել դրանք, անհրաժեշտության
դեպքում ընտրել սեփական իրավունքների առավել արդյունավետ
պաշտպանությանն ուղղված հայցատեսակը կամ դրա ենթատեսակը, բայց
բոլոր դեպքերում ներկայացված հայցապահանջի շրջանակից շեղվել
դատարանն իրավասու չէ, ինչպես նաև դատարանը կաշկանդված է
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ներկայացված հայցի խնդրամասում առկա պահանջով և չի կարող շեղվել
դրա սահմաններից:
Վարչական դատարանը փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե
պարզման սկզբունքի շրջանակում, անկախ հայցադիմումում կոնկրետ
իրավական հիմքի ուղղակի վկայակոչումից, պարտավոր է ստուգել նաև այլ
հանգամանքների առկայությունը, որոնք ներկայացված հայցատեսակի
բավարարման կամ մերժման համար հիմք են: Գործի փաստերն ի պաշտոնե
պարզելու և ապացուցման բեռը բաշխելու լիազորության շրջանակներում
Վարչական դատարանն ի սկզբանե որոշում է վեճի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող բոլոր փաստերը, անկախ հայցադիմումում դրանց
մասին վկայակոչելուց:
Վարչական դատարանի կողմից գործի փաստական հանգամանքներն ի
պաշտոնե պարզելու սկզբունքը նպատակաուղղված է վարչական
արդարադատության առջև դրված առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը և
հանրային իրավահարաբերություններից ծագող վեճերից բխող գործերի
քննության ու լուծման միջոցով ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց
իրավունքների
արդյունավետ
պաշտպանության
միջոցի
կենսագործունեության ապահովմանը:
Գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու սկզբունքի
համաձայն՝ դատարանի ակտիվ դերակատարությունն արտահայտվում է,
մասնավորապես, որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելիս
դատավարության
մասնակիցներին
օժանդակելու
դատարանի
պարտականությամբ:
Կարգավորելով դատարանի գործառույթն ապացույցների պատշաճ
գնահատման վերաբերյալ՝ ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 24րդ հոդվածը սահմանում է՝ 1. Դատարանը, անմիջականորեն գնահատելով
գործում եղած բոլոր ապացույցները, որոշում է փաստի հաստատված լինելու
հարցը` բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված
ներքին համոզմամբ: 2. Դատարանը վճռի մեջ պետք է պատճառաբանի նման
համոզմունքի ձևավորումը:
Վերը նշված հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ դատարանը
գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստերը
պարզում է ապացույցների հետազոտման և գնահատման միջոցով։ Ընդ որում,
գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատված
լինելու հարցը դատարանը պարզում է գործում եղած բոլոր վերաբերելի և
թույլատրելի ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման
վրա հիմնված ներքին համոզմամբ։ Ապացույցների հետազոտման
բազմակողմանիությունը նշանակում է, որ ապացույցներ հետազոտելիս և
գնահատելիս դատարանը, հանդես գալով անկախ արբիտրի դիրքերից, պետք
է հավասարապես հաշվի առնի ու հետազոտի և՛ հայցվորի, և՛
պատասխանողի կողմից ներկայացված ապացույցները։
Ապացույցների հետազոտման օբյեկտիվությունը նշանակում է, որ
ապացույցների գնահատման գործընթացում դատարանը պետք է զերծ մնա
շահագրգիռ, կողմնակալ
և կանխակալ
մոտեցում
ցուցաբերելուց։
Ապացույցների լրիվ հետազոտումը ենթադրում է, նախ` գործով վեճի լուծման
համար բավարար ապացույցների առկայություն, երկրորդ` դատարանի
կողմից գործում առկա բոլոր ապացույցների վերլուծություն։ Ընդ որում,
ապացույցների հետազոտման լրիվությունն ապահովելու համար դատարանը
պետք է հետազոտի բոլոր վերաբերելի և թույլատրելի ապացույցները։
Ապացույցների հետազոտումը դատական ապացույցների անմիջական
ընկալումն
ու
վերլուծությունն
է՝
դրանցից
յուրաքանչյուրի
վերաբերելիությունը, թույլատրելիությունն ու արժանահավատությունը
որոշելու և գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստական
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը հաստատելու
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համար՝ դրանց համակցության բավարարությունը պարզելու նպատակով:
Իսկ
ապացույցների
գնահատումը
ենթադրում
է
ապացույցների
տրամաբանական և իրավաբանական որակում՝ դրանց վերաբերելիության,
թույլատրելիության,
արժանահավատության
և
բավարարության
տեսանկյունից: Ապացույցների
գնահատումը, որպես
ապացուցման
գործընթացի տարր, մտավոր, տրամաբանական գործունեություն է, որի
արդյունքում դատարանի կողմից եզրահանգում է արվում ապացույցներից
յուրաքանչյուրի թույլատրելիության, վերաբերելիության, հավաստիության և
ապացուցման առարկայի մեջ մտնող հանգամանքների բացահայտման
համար ապացույցների համակցության բավարարության մասին:
Գործն ըստ էության լուծող պատճառաբանված դատական ակտ
կայացնելու նպատակով պետք է բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ գնահատվեն գործում եղած
բոլոր ապացույցները՝ դրանց վերաբերելիության, թույլատրելիության,
արժանահավատության և բավարարության տեսանկյունից: Դատարանի
կողմից ապացույցների գնահատման արդյունքներն արտացոլվում են
դատական ակտի պատճառաբանական մասում, որտեղ դատարանը պետք է
մատնացույց անի այն ապացույցները, որոնց վրա կառուցում է իր
եզրահանգումներն ու հետևությունները, ինչպես նաև այն դատողությունները,
որոնցով հերքվում է այս կամ այն ապացույցը:
Գերագույն դատարանը այս մասով վերահաստատում է ԸԻԴ/0231/05/16
վարչական գործով կայացված 22.08.2018թ. որոշմամբ արտահայտած իր
դիրքորոշումը:
Գործի նյութերից հետևում է, որ 1/ Հանձնաժողովի 26.04.2007թ. թիվ 2/2՝
«բնակարանային
պայմանների
բարելավման
կարիք
ունեցող
զինծառայողների բնակհաշվառման հերթում ընդգրկելու մասին» որոշմամբ
Գ.Ասրյանի խնդրանքը բավարարվել է (գ.թ. 48, 96-97): 2/ Հանձնաժողովի
10.10.2007թ. թիվ 6/4 որոշմամբ որոշվել է միջնորդել ՊԲ-ի հրամանատարին
Հայցվորին արտահերթ կարգով բնակարան հատկացնել (գ.թ.23): 3/ Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշմամբ Հայցվորը հանվել է բնակտարածքի
կարիքավորների ցուցակից, այն հիմքով, որ արձակվել է ՊԲ շարքերից ընտանեկան պայմաններից ելնելով (գ.թ. 49, 99-100, 112-113): 4/ Հանձնաժողովի
27.10.2014թ. թիվ 6/5 որոշմամբ, քննարկելով Հայցվորի անհատական
զեկուցագիրը՝ բնակարանային հաշվառման հերթը վերականգնելու մասին,
մերժվել է Հայցվորի խնդրանքը՝ բնակպայմանները բավարար լինելու հիմքով
և չեղյալ են հայտարարվել Հանձնաժողովի 27.03.2007թ. թիվ 2/2 ու 10.10.2007թ.
թիվ 6/4 որոշումները (գ.թ. 51,102-104): 5/ 25.07.1997թ. թիվ 2740ա/վ,
28.07.2008թ. թիվ 3298ա/վ հրամաններով՝ ծառայության է անցել զինված
ուժերում, որից հետո 04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ հրամանով Հայցվորն
արձակվել է զինված ուժերից՝ ընտանեկան պայմաններից ելնելով, այնուհետև
02.04.2012թ. թիվ 720ա/վ, 721ա/վ հրամաններով չեղյալ է համարվել
04.10.2010թ. թիվ 2029ա/վ հրամանը և 2010թ. հոկտեմբերի 19-ից Հայցվորը
համարվել է արձակված զինված ուժերից՝ տարիքի կապակցությամբ,
այնուհետև 09.11.2012թ. թիվ 2639ա/վ, 2640ա/վ հրամաններով չեղյալ են
համարվել 02.04.2012թ. թիվ 720ա/վ, 721ա/վ հրամաններն ու Հայցվորը
թողնվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կադրերի տրամադրության
տակ, որից հետո 19.07.2013թ. թիվ 1369ա/վ հրամանով Հայցվորը նշանակվել է
29632 զորամասի հրամանատարի օպերատիվ աշխատանքների գծով
տեղակալ: 27.11.2013թ. թիվ 2465ա/վ հրամանով Հայցվորն արձակվել է զինված
ուժերի պահեստազոր՝ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք
ձեռք բերելու հիմքով (գ.թ. 24, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63):
Վարչական դատարանը Հանձնաժողովի 27.10.2014թ. թիվ 6/5 որոշումը
մասնակի՝ Հայցվորին վերաբերող մասով ճանաչել է առ ոչինչ, այն հիմքով, որ
վարչական մարմինը դուրս է եկել Հայցվորի դիմումում նշված հիմքից (այն է՝
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Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշման վերանայում) և քննարկման
առարկա
դարձրել
նախկինում
ընդունված
վարչական
ակտերի
իրավաչափությունը: Դատական ակտն այս մասով չի բողոքարկվել:
Վերաքննիչ դատարանը, իր հերթին, փաստել է. «…Հայցվորին
ընտանեկան պայմաններով զինված ուժերից արձակելու վերաբերյալ
հրամանը՝ այն ընդունած մարմնի կողմից հետագայում ուժը կորցրած է
ճանաչվել և դրա չկայացնելը կբացառեր Հանձնաժողովի 13.04.2011թ. թիվ 3/7
որոշման ընդունումը, այնուամենայնիվ, նշված հանգամանքը հիմք չէ
ճանաչման հայցով պահանջել ճանաչելու նշված որոշումը ոչ իրավաչափ,
քանի որ Օրենսդիրը նման իրավիճակներում նախատեսել է դրանք անվավեր
կամ ուժը կորցրած ճանաչելու այլ ինստիտուտ: Օրինակ, այն կարող է
վերացվել՝ ՎԴՕ-ի 65-րդ հոդվածով սահմանված վիճարկման հայց
ներկայացնելու ճանապարհով՝ իրավաչափ վարչական ակտերն ուժը
կորցնելու (վերացնելու) հիմքով, կամ «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքի 51-րդ հոդվածով սահմանված
վարչական վարույթը վերսկսելու ճանապարհով՝ վարչական ակտն անվավեր
կամ ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքով: Տվյալ դեպքում, այդպիսի որոշումն
ուժը կորցրած կամ անվավեր ճանաչելու հիմքում դրվում է ոչ թե տվյալ
վարչական ակտի ոչ իրավաչափ լինելը, այլ այնպիսի հանգամանքներ, որոնց
առկայության դեպքում վերանում է այդպիսի ակտի ընդունման
անհրաժեշտությունը»:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ
բացակայում են միջամտող վարչական ակտն ոչ իրավաչափ ճանաչելու
համար պարտադիր պայմաններից երկուսը՝ այլևս իրավաբանական ուժ
չունենալու և ոչ իրավաչափ լինելու մասին, ինչն էլ բավարար հիմք է
Հայցվորի ճանաչման հայցը մերժելու համար:
Գերագույն դատարանը, փաստելով, որ սույն գործով Վերաքննիչ
դատարանը կիրառել է կիրառման ենթակա իրավական նորմը, սակայն
հանգել է սխալ եզրահանգման, հարկ է համարում անդրադառնալ
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի
51-րդ հոդվածի իրավակարգավորումներին:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ
օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարչական մարմինը վարույթի
մասնակիցների դիմումի հիման վրա պարտավոր է որոշում ընդունել
բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտը փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը
կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ, եթե՝ 1/ վարչական ակտն ընդունելուց հետո
դրա հիմքում դրված փաստական հանգամանքները կամ ակտի
հասցեատիրոջ կարգավիճակը փոփոխվել են հօգուտ այն անձի, որը վարույթը
վերսկսելու հարցով դիմում է ներկայացրել:
Սույն գործով Գերագույն դատարանը կարևորում է «վարչական
վարույթի վերսկսում» և «բողոքարկման ոչ ենթակա ակտ» եզրույթների
բովանդակային բացահայտումը՝ «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական
վարույթի
մասին»
ԼՂՀ
օրենքի
51-րդ
հոդվածի
իրավակարգավորումների հիմնական տարրերի միջոցով:
Նշված հոդվածի իրավակարգավորման հիմնական տարրերն են.
1/ վարույթը վերսկսվում է նշված հոդվածով և/կամ այլ օրենքներով
նախատեսված՝ վարույթը վերսկսելու հիմքերի առկայության դեպքում,
2/ վարույթը վերսկսելու ինստիտուտը կիրառելի է վարչական ակտի
ընդունմամբ արդեն իսկ ավարտված վարչական վարույթի նկատմամբ,
3/ վարույթը վերսկսելու արդյունքում վերանայվում է՝ փոփոխվում
կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում վարչական ակտը,
4/ վարույթը վերսկսելու ինստիտուտը կիրառելի է միայն բողոքարկման
ոչ ենթակա վարչական ակտերի առնչությամբ, և այդ ինստիտուտի
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կիրառմամբ կարող է վերանայվել միայն բողոքարկման ոչ ենթակա
վարչական ակտը:
Հիմք ընդունելով «վարչական վարույթի վերսկսում» եզրույթի վերը
շարադրված բովանդակությունը, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
սույն գործի շրջանակներում բողոքաբերի ըստ էության բարձրացրած հարցը
վերաբերում է վարչական վարույթի վերսկսմանը, նորոգմանը, որի
արդյունքում պետք է փոփոխվեր, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվեր
բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտը:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ վարչական
վարույթի վերսկսումն առանձին, ինքնուրույն վարչական վարույթ է, որի
հարուցմամբ ոչ թե նորոգվում կամ փոփոխվում է նախկինը, այլ հարուցվում է
այլ վարչական վարույթ, որի նպատակը բողոքարկման ոչ ենթակա
վարչական ակտը փոփոխելը, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելն է, եթե
վարչական ակտն ընդունելուց հետո դրա հիմքում դրված փաստական
հանգամանքները կամ ակտի հասցեատիրոջ կարգավիճակը փոփոխվել են
հօգուտ այն անձի, որը վարույթը վերսկսելու հարցով դիմում է ներկայացրել:
Նշված պատճառաբանության համատեքստում Գերագույն դատարանը
փաստում է, որ օրենսդիրը հստակ սահմանել է վարչական վարույթի
վերսկսման նպատակները և պայմանները «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի իրավակարգավորումների
հիմնական տարրերի միջոցով, որի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը սույն
գործով կիրառելի է:
Գերագույն դատարանը անհրաժեշտ է համարում ընդգծել, որ
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի
իրավակարգավորումների շրջանակներում «բողոքարկման ոչ ենթակա ակտ»
ձևակերպումը վերաբերում է այն վարչական ակտերին, որոնք օրենքով
սահմանված կարգով և ժամկետներում չեն բողոքարկվել ինչպես վարչական,
այնպես էլ դատական կարգով, ինչը նշանակում է, որ սույն գործով Հայցվորն
իր խախտված իրավունքը վերականգնելու հնարավորություն է ստանում
միայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ
օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի իրավակարգավորումների
շրջանակներում:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ ստորադաս դատարանները,
փաստելով, որ Հայցվորը 22.10.2014թ. դիմել է Հանձնաժողովին՝
բնակարանային հաշվառման հերթը վերականգնելու մասին խնդրանքով,
արձանագրել են միայն Հայցվորի՝ 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշման մասին
իրազեկված լինելու հանգամանքը և հաշվի չեն առել, որ Հայցվորը դրանով
իսկ դիմել է իր խախտված իրավունքի վերականգնման վերաբերյալ՝
բողոքարկման ոչ ենթակա ակտի նկատմամբ վարչական վարույթի
վերսկսման պահանջով:
Ընդ որում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 1-ին մասով
նախատեսված դեպքերում վարչական վարույթը վերսկսվում է: Դրա
ընթացքում կիրառվում են վարչական վարույթի իրականացման` նույն
օրենքով նախատեսված ընդհանուր կանոնները: Նույն հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝
դիմումի
հիման
վրա
որոշում
է
ընդունում
այն վարչական մարմինը, որն ընդունել է փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը
կորցրած ճանաչելու ենթակա վարչական ակտը, կամ այդ ակտն
օրենքով վարչական վարույթի վերսկսման միջոցով անվավեր կամ ուժը
կորցրած ճանաչելու իրավասություն ունեցող համապատասխան վերադաս
կամ իրավասու այլ վարչական մարմինը:
Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ վարչական մարմնի
պարտականությունն այս հոդվածի իմաստով համապատասխան որոշում
ընդունելու վերաբերյալ՝ իմպերատիվ է:
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Այսինքն, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ ստորադաս
դատարաններն
անտեսել
են
վարչական
մարմնի
ոչ
պատշաճ
գործողությունները՝ Հայցվորի դիմումի հիման վրա վարչական վարույթի
վերսկսման վերաբերյալ, ինչն իր հերթին հիմք է «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի 1ին մասը կիրառելու համար: Վերջինս նախատեսել է հետևյալ ֆիկցիան.
«Դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում oրենքով
uահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավաuություն
ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունվելու դեպքում
վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ
լինել համապատաuխան իրավունքի իրականացմանը»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ֆիկցիայի ուժով
օրենսդիրը երաշխիքներ է սահմանել անձի իրավունքների իրականացման
համար: Պետությունը պատասխանատվություն է կրում ոչ միայն դատական,
այլ նաև վարչական մարմինների կողմից ողջամիտ ժամկետի երաշխիքների
չպահպանման համար: Ուստիև վարչական մարմինների կողմից
անգործության դրսևորումը հանգեցնում է ֆիկցիայի ուժով վարչական ակտի
ընդունմանը:
Գերագույն դատարանը, վերահաստատելով նախկինում արտահայտած
իր դիրքորոշումը, արձանագրում է. ֆիկցիայի ուժով ընդունված վարչական
ակտը համարվում է գոյություն ունեցող, և այն իրավաբանորեն հնարավոր չէ
հերքել, չնայած այդ ակտը փաստացի առկա չէ: /տես՝ ԸԻԴ/0012/05/20 գործով
21.12.2020թ. Գերագույն դատարանի որոշում/:
Այսինքն, Հայցվորի կողմից հայցված բարենպաստ վարչական ակտը,
այն է՝ բնակհաշվառման հերթում վերականգնելու մասին որոշումը,
համարվում է ընդունված և ըստ այդմ՝ 13.04.2011թ. թիվ 3/7 որոշման
իրավաբանական ուժ չունենալը՝ հաստատված:
Վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն՝ ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ոչ իրավաչափ
ճանաչելու այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը
կամ գործողությունը, եթե հայցվորն արդարացիորեն շահագրգռված է ակտը
կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մեջ, այսինքն՝ 1) առկա է
նմանատիպ իրավիճակում նմանատիպ միջամտող վարչական ակտ կրկին
ընդունելու կամ գործողություն կրկին կատարելու վտանգ...:
Նշված հոդվածից հետևում է, որ օրենսդիրը, նախատեսելով վարչական
դատավարության կարգով անձի իրավունքների պաշտպանության լայն
հնարավորություններ՝ սահմանելով հայցերի տարբեր տեսակներ և անձին
հնարավորություն ընձեռելով իրավունքների պաշտպանության ժամանակ
ընտրելու այս կամ այն հայցը ներկայացնելու իրավական հնարավորություն,
միաժամանակ սահմանել է այս կամ այն պահանջով դատարան դիմելու
որոշակի պայմաններ:
Մասնավորապես, նշված իրավանորմի վկայակոչմամբ ճանաչման հայց
ներկայացնելու դեպքում աոաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ այն ակտը, որը
պահանջվում է ճանաչել ոչ իրավաչափ, այլևս իրավաբանական ուժ չունենա:
Այսինքն՝ ճանաչման հայցով հնարավորություն է ընձեռնված վիճարկել այն
միջամտող վարչական ակտերի իրավաչափությունը, որոնք այլևս
իրավաբանական ուժ և նշանակություն չունեն դրանց հասցեատիրոջ համար:
Ընդ որում, նման հայց ներկայացնելու դեպքում հայցվորը պետք է հետապնդի
իրավանորմում նշված խնդիրների լուծման նպատակ: Այլ կեպ ասած,
ճանաչման հայցը հանդես է գալիս որպես իրավունքների պաշտպանության
առանձին ինստիտուտ, որն իր իրավակարգավորման առարկայով և
հետապնդվող նպատակներով բովանդակային առումով տարբերվում է ԼՂՀ
վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-67-րդ հոդվածների հիման վրա
տրամադրվող դատական պաշտպանության ինստիտուտից և եթե

74

վերջիններիս շրջանակում դատական պաշտպանությունն իրականացվում է
ընդդեմ անձի համար իրավաբանական ուժ և նշանակություն ունեցող
ակտերի, ապա ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի
3-րդ մասի պարագայում, դատական պաշտպանությունն իրականացվում է
ընդդեմ անձի համար այլևս իրավաբանական ուժ և նշանակություն չունեցող
ակտերի, այսինքն՝ այնպիսի ակտերի, որոնք իրենց ընդունմամբ,
կատարմամբ կամ դրսևորմամբ հասցեատիրոջ համար ուղղակի իրավական
հետևանք այլևս չունեն:
Նշված հայցատեսակով դատարան դիմելու դեպքում նախ դրա
առարկան պետք է լինի այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող
վարչական
ակտը
ոչ
իրավաչափ
ճանաչելու
պահանջը:
Այլևս
իրավաբանական ուժ չունեցող կարող են համարվել այնպիսի վարչական
ակտերը, որոնք ունեցել են իրավաբանական ուժ, սակայն հետագայում որևէ
հանգամանքով պայմանավորված կորցրել են իրենց ուժը՝ անվավեր կամ ուժը
կորցրած ճանաչելու եղանակով: Երկրորդ՝ հայցվորը պետք է արդարացիորեն
շահագրգռված լինի համապատասխան վարչական ակտը ոչ իրավաչափ
ճանաչելու մեջ, որը պայմանավորված է հետևյալ երեք պայմաններից որևէ
մեկի առկայությամբ. 1) առկա է նմանատիպ իրավիճակում նմանատիպ
միջամտող վարչական ակտ կրկին ընդունելու կամ գործողություն կրկին
կատարելու վտանգ. 2) հայցվորը մտադիր է պահանջել գույքային վնասի
հատուցում, կամ 3) դա նպատակ է հետապնդում վերականգնելու հայցվորի
պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը: Այդ
պայմանների առկայությունը կախված է յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի
առանձնահատկություններից, դրանց առկայության մասին կարող են վկայել
ինչպես հայցվորի ներկայացրած դիրքորոշումները, փաստարկներն ու
ապացույցները, այնպես էլ վիճելի իրավահարաբերության բնույթն ու
բովանդակությունը: Իսկ վարչական ակտի ոչ իրավաչափությունը կարող է
ճանաչվել այն դեպքում, եթե գործի քննությամբ հաստատվում է, որ այդ
վարչական ակտն ընդունվել է դրա գործողության ժամանակ գործած
օրենքների խախտմամբ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանը,
բավականին մանրակրկիտ վերլուծելով վարչական ակտը ոչ իրավաչափ
ճանաչելու ԱՀ գործող կառուցակարգերը, դրանք սխալ է արտածել սույն
գործի փաստական հանգամանքների վրա: Արդյունքում, Վերաքննիչ
դատարանի ուշադրությունից դուրս է մնացել վիճարկվող վարչական ակտի
այլևս իրավաբանական ուժ չունենալու փաստը, ինչն իր հերթին միանգամայն
հիմնավորված է դարձնում Հայցվորի ընտրած դատական պաշտպանության
միջոցը: Ընդ որում, Պատասխանողի, որպես վարչական մարմնի, կողմից թիվ
3/7 որոշումն ընդունելուց հետո կրկին Հայցվորի մասով ըստ էության նույն
հարցով 24.10.2014թ. թիվ 6/5 որոշումն ընդունելն (որը Վարչական դատարանի
կողմից առ ոչինչ է ճանաչվել) արդեն իսկ վկայում են այն մասին, որ նախ՝
Հայցվորն արդարացիորեն շահագրգռված է այդ միջամտող ակտը ոչ
իրավաչափ ճանաչելու մեջ, երկրորդ՝ առկա է Պատասխանողի՝ որպես
վարչական մարմնի կողմից նմանատիպ իրավիճակում նմանատիպ
միջամտող վարչական ակտ կրկին ընդունելու վտանգ: Հետևաբար,
ստորադաս դատարանները պետք է ոչ իրավաչափ ճանաչեին այլևս
իրավաբանական ուժ չունեցող Հանձնաժողովի առ 13.04.2011թ. թիվ 3/7
որոշումը, որի դեպքում միայն սույն գործով կվերականգնվի Հայցվորի
բնակհաշվառման հերթում ընդգրկված մնալու և դրանից բխող իրավունքներ
ձեռք բերելու լեգիտիմ ակնկալիքը:
Այս առումով Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում իր
համաձայնությունը հայտնել Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմի
դատավոր Ն.Գրիգորյանի հատուկ կարծիքում բերված դատողություններին:
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Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
ստորադաս
դատարանները ներկայացված հայցը մերժելով, թույլ են տվել նյութական և
դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ, որոնք Գերագույն
դատարանին հնարավորություն են տալիս ԼՂՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի
118.17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի ուժով Վերաքննիչ
դատարանի որոշումը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու, իսկ
ներկայացված հայցը բավարարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար,
և որ ստորադաս դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքները
հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, ու դա բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից:
5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները դատական ծախսերի վերաբերյալ
ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգքրի 55-րդ հոդվածի
համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և գործի
քննության հետ կապված այլ ծախսերից:
Նույն օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ կողմը,
որի դեմ կայացվել է վճիռ, կամ որի բողոքը մերժվել է, կրում է ԼՂՀ դատական
դեպարտամենտի՝ վկաներին և փորձագետներին վճարած գումարների
հատուցման պարտականությունը, ինչպես նաև մյուս կողմի կրած դատական
ծախսերի հատուցման պարտականությունն այն ծավալով, ինչ ծավալով
դրանք անհրաժեշտ են եղել դատական պաշտպանության իրավունքի
արդյունավետ իրականացման համար։ Դատական պաշտպանության այն
միջոցի հետ կապված ծախսերը, որն իր նպատակին չի ծառայել, դրվում են
այդ միջոցն օգտագործած կողմի վրա, անգամ եթե վճիռը կայացվել է այդ
կողմի օգտին։
Սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից:
Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ Հայցվորի կողմից
բերված հայցային դիմումի բավարարված հայցապահանջի մասով
բռնագանձվել է 4.000 (չորս հազար) ՀՀ դրամ, վերաքննիչ բողոքը
ներկայացնելու համար 10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ, վճռաբեկ բողոքի
համար՝ 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումար, ԱՀ ՊԲ
հօգուտ Հայցվորի բռնագանձում է 34.000 (երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ
պետական տուրքի գումար, որից՝ 4.000 (չորս հազար) ՀՀ դրամ՝ Վարչական
դատարանում մերժված հայցապահանջի դիմաց վճարված, 10.000 (տասը
հազար) ՀՀ դրամը՝ վերաքննիչ և 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամը՝ վճռաբեկ
բողոքների համար վճարված պետական տուրքի գումարներ:
Ելնելով
վերոգրյալներից
ղեկավարվելով
ԼՂՀ
վարչական
դատավարության օրենսգրքի 118.16-118.19-րդ հոդվածներով, Գերագույն
դատարանը
Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Գուրգեն Թարխանի Ասրյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել:
Վերաքննիչ դատարանի 2021թ. հունվարի 15-ի որոշումը՝ Վարչական
դատարանի 2020թ. սեպտեմբերի 15-ի վճիռը բողոքարկված մասով անփոփոխ
թողնելու մասին, բեկանել և փոփոխել. նաև այդ մասով հայցը բավարարել և ոչ
իրավաչափ
ճանաչել
ԱՀ
ՊԲ
կենտրոնական
բնակկենցաղային
հանձնաժողովի 2011թ. ապրիլի 13-ի թիվ 3/7 որոշումը՝ Գուրգեն Թարխանի
Ասրյանի մասով:
2. ԱՀ պաշտպանության բանակից հօգուտ Գուրգեն Թարխանի Ասրյանի
բռնագանձել 34.000 /երեսունչորս հազար/ ՀՀ դրամ պետական տուրքի
գումար, որից՝ 4000 /չորս հազար/ ՀՀ դրամ՝ Վարչական դատարանում
մերժված հայցապահանջի դիմաց վճարված 10.000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամը՝
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վերաքննիչ և 20.000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամը՝ վճռաբեկ բողոքների համար
վճարված պետական տուրքի գումարներ:
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
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Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

