
Պաշտպանության բնագավառ 

Ալավերդի 

Դրույթների անվանումը 
Պահպան-

ված է 

Թերի է 

պահպանված 

Պահպանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

1. Համայնքի զինապարտների 

գրանցամատյանների 

առկայություն: 

V       

2. Համայնքի զինապարտների 

գրանցամատյանները վարվում 

են ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 V  

զինապարտների 

տվյալները 

դասակագված են 

այբբենական, այլ 

ոչ ըստ 

տարեթվերի և 

այբբենական, ՀՀ 

կառավարության 

27.05.2010թ. թիվ 

657-Ն որոշմամբ 

հաստատված 

կարգի 14-րդ 

կետի 9-րդ 

ենթակետ 

էլեկտրոնային 

գրանցամատյանում 

գրառումները 

համապատասխանեցն

ել գործող կարգին 

20 օր  



Դրույթների անվանումը 
Պահպան-

ված է 

Թերի է 

պահպանված 

Պահպանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

3. Զինապարտների վերաբերյալ 

ցուցակները ներկայացված են 

տարածքային զինվորական 

կոմիսարիատ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված 

ժամկետներում: 

V       

4. Զինապարտների կողմից 

համայնքի բնակության վայրի 

հաշվառումից հանվելու, 

համայնքի աշխատակազմում 

աշխատանքի ընդունվելու և աշ-

խատանքից ազատվելու վերա-

բերյալ տվյալները 

ներկայացված են տարածքային 

զինվորական կոմիսարիատ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված 

ժամկետում: 

V       

5. Զորակոչի կազմակերպմանը 

մասնակցության վերաբերյալ 

փաստերի առկայություն:  

V       

6. Զորահավաքի 

կազմակերպմանը մաս-

նակցության վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված՝ 

փաստերի առկայություն: 

V       



Դրույթների անվանումը 
Պահպան-

ված է 

Թերի է 

պահպանված 

Պահպանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

7. Վարժական հավաքների 

կազմակերպմանը 

մասնակցության վերաբերյալ 

ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված փաստերի 

առկայություն: 

V       

8. Իրենց 

պարտականությունները խախ-

տած զինապարտ քաղաքացի-

ների վերաբերյալ 

տեղեկություններ ունենալու 

դեպքում զինկոմիսարիատին 

այդ մասին անհապաղ գրավոր 

տեղեկատվության 

տրամադրման վերաբերյալ 

փաստաթղթերի առկայություն:: 

      

նման դեպքեր 

չեն 

հայտնաբերվել 

9. Քաղաքացիական 

պաշտպանության մարմինների 

գործունեությանը աջակցության 

վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի որոշումների և 

փաստերի առկայություն: 

V       



Դրույթների անվանումը 
Պահպան-

ված է 

Թերի է 

պահպանված 

Պահպանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

10. Զինծառայողների 

ընտանիքների սոցիալական 

պաշտպանվածության 

բարելավմանը աջակցության 

վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի որոշումների և 

փաստերի առկայություն: 

V       

11. Զինծառայությունից 

արձակվածների, պատերազմի 

վետերանների սոցիալական 

խնդիրների լուծման 

վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի որոշումների և 

փաստերի առկայություն: 

V       

12. Բնակչության, հատկապես 

երիտասարդության 

ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը աջակցու-

թյան վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի որոշումների և 

փաստերի առկայություն: 

V       

13. ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով 

զինապարտներին զինվորական 

կոմիսարիատ կանչվելու մասին 

ծանուցման վերաբերյալ 

տվյալների առկայություն: 

V       



Դրույթների անվանումը 
Պահպան-

ված է 

Թերի է 

պահպանված 

Պահպանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

 

Ծանոթություն 

14. Զինապարտներին զինվորական 

ծառայության կամ 

զինկոմիսարիատի ծանուցագրում 

նշված անհրաժեշտ ժամանակով 

աշխատանքից ազատելու 

վերաբերյալ տվյալների առ-

կայություն: 

V       

15. ՏԻՄ-ի կազմում 

զորահավաքային մարմին 

ստեղծելու մասին որոշման 

առկայություն: 

V       

16. ՏԻՄ-ի կազմում 

զորահավաքային մարմնի 

կանոնադրության առկա-

յություն: 

V       

17. Հանրակրթական 

դպրոցներում, նախնական 

մասնագիտական և միջին 

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում նախա-

զորակոչային պատրաստության 

իրականացմանը աջակցության 

վերաբերյալ որոշումների և 

փաստերի առկայություն: 

V       

 

Վարչական հսկողությունը իրականացրեց՝  Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության 

ՀԳՄՏՍ գործունեության համակարգման բաժնի պետ Վարդան Հովհաննիսյանը 


