
                                                                                                   Հավելված  
                                                                                                                          ՀՀ վարչապետի    
                                                                                                                                   N 1004-Ա որոշման 
 
 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

  

NN 
ը/կ 

 

Օրենքի կիրարկումն ապահովելու 
նպատակով ընդունման ենթակա 

իրավական ակտի տեսակն ու 
վերնագիրը 

Իրավական 
ակտի 

նախագիծը 
ներկայացնելու 

ժամկետը 

Իրավական ակտի 
նախագծի 

ներկայացման կամ 
ընդունման համար 
պատասխանատու 

պետական 
կառավարման 

համակարգի մարմնի 
անվանումը 

Իրավական ակտի 
ընդունման 

առնչությամբ 
իրականացվող 
միջոցառման 

ֆինանսական 
ապահովման 

աղբյուրը 

Իրավական ակտի 
ընդունման 

իրավական հիմքը 

1 2 3 4 5 6 
1. «Պետական սեփականություն հանդի-

սացող գույքի նվիրատվության և նվի-
րաբերության  կարգերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը  

2023 թվականի 
հուլիսի 

2-րդ տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 8-րդ և 18-րդ 

կետեր 
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2. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2021 թվականի 
փետրվարի 18-ի N 202-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

2023 թվականի 
փետրվարի 

2-րդ տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 14-րդ կետ 

3. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 5-ի N 1262-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

2023 թվականի 
ապրիլի 

2-րդ տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 15-րդ կետ 

4. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի 
մայիսի 7-ի N 515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

2023 թվականի 
մայիսի 

1-ին տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 16-րդ կետ 
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5. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 3-ի N 1130-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

2023 թվականի 
հուլիսի 

1-ին տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 17-րդ կետ 

6. «Պետական կառավարման մարմինների 
կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական 
մասնակցությամբ առևտրային կազմա-
կերպությունների կառավարման 
գործընթացի կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմ ներկայացնելը 

2023 թվականի 
հունիսի 

1-ին տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 19-րդ կետ 

7. «Պետական կառավարման համակարգի 
մարմիններին ամրացված, պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն-
ներին, պետական մասնակցությամբ 
առևտրային կազմակերպություններին 
և հիմնադրամներին հանձնված 
պետական սեփականություն համարվող 
շարժական գույքը հետ վերցնելու և այլ 
պետական կառավարման համակարգի 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի 

1-ին տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 20-րդ կետ 
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մարմիններին ամրացնելու ու պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն-
ներին, պետական մասնակցությամբ 
առևտրային կազմակերպություններին 
և հիմնադրամներին հանձնելու կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարու-
թյան որոշման նախագիծը ՀՀ վարչա-
պետի աշխատակազմ ներկայացնելը 

8. «Պետական կառավարման համակարգի 
մարմինների և պետական ոչ առևտրա-
յին կազմակերպությունների գործա-
ռույթների իրականացման համար  
պետական սեփականություն հանդի-
սացող տարածքով ապահովման կամ 
դրա բացակայության դեպքում Հայաս-
տանի Հանրապետության պետական 
բյուջեի միջոցների հաշվին ոչ պետա-
կան սեփականություն համարվող 
տարածքները վարձակալությամբ 
ձեռքբերման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի 

2-րդ տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 21-րդ կետ 

9. «Պետական գույքի կառավարման 
ոլորտում Հայաստանի Հանրապետու-
թյան անունից գործարքների կնքման և 

2023 թվականի 
հունվարի 

1-ին տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Պետական գույքի 
կառավարման 
մասին» օրենքի  
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դրանցով ստանձնած պարտավորու-
թյունների կատարման նկատմամբ 
հսկողություն իրականացնելու, ինչպես 
նաև գրավադրման պայմանները 
սահմանելու կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը 

կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 

նախարարության 
պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 

6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 12-րդ և 22-րդ 

կետեր 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
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