
Հավելված. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2016թ. դեկտեմբերի 27-ի 
թիվ 538-Ա որոշման 

Պ Լ Ա Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու 

Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշում-

ներ 
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I ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

1.1. Համալիր ուսումնավարժություն 

1.1.1 
Մասնակցություն Հիշատակի օրվան նվիրված 
թեմայով համալիր ուսումնավարժությանը 

07.12 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ, ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

 

 

1.2. Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն 

1.2.1 

Մասնակցություն պետական և ռազմական 
կառավարման մարմինների հետ անցկացվող 
ռազմավարական հրամանատարաշտաբային 
զորավարժությանը 

09-20.10 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Համաձայն 
զորավարժության 
մասնակցության 
մասին հրամանի 

 

 

1.3. Շտաբային ուսումնավարժություն 

1.3.1 

Մասնակցություն «ՀՀ Տավուշի մարզի բնակչության 
և տարածքային պաշտպանության կազմակերպումը 
հակառակորդի հարձակման դեպքում» թեմայով՝ 
ՇՈՒ-ի անցկացմանը (ՀՀ կառավարության 
համապատասխան որոշման ընդունման դեպքում)  

Սեպտեմբեր 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ, ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

 

 

1.3.2 
Մասնակցություն Եվրամիություն - CBRN 
Գերազանցությունների կենտրոնի հետ համատեղ, 
44-րդ ծրագրի շրջանակներում`  
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1)«Քլոր տեղափոխող ավտոմեքենայի վթարի 
դեպքում հակազդման գործողությունների 
իրականացումը» թեմայով շտաբային և դաշտային 
վարժանքների անցկացմանը  

Փետրվար, 
հունիս 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ, ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

 

 

1.4. Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1.4.1 
Մասնակցություն «Կարճ հաղորդագրություններով 
ՀՀ Լոռու մարզում պաշտոնատար անձանց իրազե-
կում» թեմայով ՀՏՈՒ-ին 

Հունիս 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Մարզի ղեկավար 
կազմ 

 

 

1.5. Շտաբային մարզումներ  

1.5.1 

Մասնակցություն ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում 
կազմակերպվող ՀՀ նախարարությունների, գերա-
տեսչությունների, մարզպետարանների 
պաշտոնատար անձանց հետ հավաք-
պարապմունքի անցկացմանը 

11-16.09 
ՀՀ Լոռու 
մարզպետ 

Մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ 

 

 

2. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

2.1 

Մասնակցություն Սենդայի աղետների ռիսկի 
նվազեցման գործողությունների ծրագրի 
շրջանակներում աղետների ռիսկի կառավարման 
ոլորտում իրականացվող աշխատանքներին 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ ԱՌՆ մարզային թիմ  

 

3. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

3.1 
Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2014թ. սեպտեմբերի 
26-ի N 934-Ն որոշման` մասնակցություն Լոռու 
մարզի ՔՊ վիճակի համալիր գնահատմանը 

17-21.04 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան և 

համայնքներ 
 

 

4. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

4.1 

Մասնակցություն մանկապատանեկան հրշեջ-
փրկարարական թիմերի միջև հանրապետական 
առաջնության անցկացմանը 

Ապրիլ ՄՓՎ պետ 
Մանկապատանեկան 
հրշեջ փրկարարական 

թիմեր 
 

 

4.2 

Մասնակցություն ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային 
գվարդիայի հետ փոխհամագործակցության 
շրջանակներում դասընթացների և վարժանքների 
անցկացմանը հետևյալ թեմաներով` 

15-29.07 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ, 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ, Մարզի 
համայնքներն ըստ 

 

 

1. «Անտառային հրդեհների դեպքում 
հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպում» 
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2. «Առաջին բուժօգնություն» առնչության   
5. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

5.1 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 15.04.2015թ. 
«ՀՀ տրանսպորտային անվտանգության 
ապահովման ազգային ռազմավարության 
դրույթների իրականացումն ապահովող ՀՀ ԱԻՆ 
միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը 
հաստատելու և ՀՀ ԱԻ նախարարի 2014 թվականի 
ապրիլի 28-ի N 322-Ա հրամանն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» N 305-Ա հրամանով սահմանված 
միջոցառումների կատարմանը 

Առանձին 
պլան-

ժամանակա-
ցույցով 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ, 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ 

 

 

5.2 

Մասնակցություն Ճապոնիայի միջազգային 
համագործակցության գործակալության հետ 
համատեղ «ՀՀ տարածքում սողանքային աղետի 
կառավարման պլանավորում» ծրագրով 
նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ, 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ 

 

 

5.3 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2016թ. 
նոյեմբերի 2-ի «ՀՀ կառավարության ծրագրից բխող 
ՀՀ ԱԻՆ միջոցառումների ցանկը հաստատելու 
մասին» N 1169-Ա հրամանով սահմանված 
միջոցառումների կատարմանը 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ, 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ 

 

 

II. ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
6.1. Շտաբային ուսումնավարժություններ 

6.1.1 

«Սողանքների ակտիվացման հետևանքով ստեղծ-
ված արտակարգ իրավիճակում բնակչության 
պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում 
և իրականացում» թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 

23.10 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

Լոռու ՄՓՎ 

Լոռու մարզպետարան, ԱԻ 
հանձնաժողով, տարահան-
ման հանձնաժողով, Վանա-
ձոր, Շահումյան և Դարպաս 
համայնքներ, «ՀՀ ԱԻՆ հիդ-
րոօդերևութաբանության և 
մթնոլորտային երևույթների 
վրա ակտիվ ներգործության 
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի «ՀՀ 
Լոռու մարզային ծառայու-

թյուն», արձագանքող ուժեր 
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6.1.2 

Մարզի 30 համայնքի կողմից շտաբային 
ուսումնավարժությունների անցկացում  

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
համայնքի 
ղեկավար 

Համայնքի ղեկավար 
կազմ 

Համայնքապետարանի աշխա-
տակազմ, կազմավորումների 

հրամանատարներ, 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

1)«Ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների 

դեպքում բնակչության պաշտպանության կազ-

մակերպում և հետևանքների վերացում» թեմայով 

ՇՈՒ-ի անցկացում 

10.04 

ՄՓՎ պետ, 
Վահագնի 
համայնքի 
ղեկավար 

Վահագնի համայնքի 
ղեկավար կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

11.04 

ՄՓՎ պետ, 
Ճոճկան 

համայնքի 
ղեկավար 

Ճոճկան համայնքի 
ղեկավար կազմ  

 

12.04 

ՄՓՎ պետ, 
Ծաղկաբեր 
համայնքի 
ղեկավար 

Ծաղկաբեր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

13.04 

ՄՓՎ պետ, 
Գարգառ 
համայնքի 
ղեկավար 

Գարգառ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

14.04 

ՄՓՎ պետ, 
Շենավան 
համայնքի 
ղեկավար 

Շենավան համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

17.04 

ՄՓՎ պետ, 
Արդվի 

համայնքի 
ղեկավար 

Արդվի 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

18.04 

ՄՓՎ պետ, 
Նոր Խաչա-

կապ համայն-
քի ղեկավար 

Նոր Խաչակապ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

19.04 
ՄՓՎ պետ 
Սարամեջ 

Սարամեջ համայնքի 
ղեկավար կազմ 
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համայնքի 
ղեկավար 

20.04 

ՄՓՎ պետ 
Սվերդլով հա-

մայնքի 
ղեկավար 

Սվերդլով համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

21.04 

ՄՓՎ պետ 
Վարդաբլուր 
համայնքի 
ղեկավար 

Վարդաբլուր 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

6.1.2 
2)«Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման 
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով ՇՈՒ-ի 
անցկացում 

01.06 

ՄՓՎ պետ, 
Վանաձոր 
համայնքի 
ղեկավար 

Վանաձոր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

02.06 

ՄՓՎ պետ, 
Քարաբերդ 
համայնքի 
ղեկավար 

Քարաբերդ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

05.06 

ՄՓՎ պետ, 
Վահագնա-

ձոր համայնքի 
ղեկավար 

Վահագնաձոր 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

06.06 

ՄՓՎ պետ, 
Անտառաշեն 
համայնքի 
ղեկավար 

Անտառաշեն 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

07.06 

ՄՓՎ պետ, 
Ձորագյուղ 
համայնքի 
ղեկավար 

Ձորագյուղ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

08.06 

ՄՓՎ պետ, 
Եղեգնուտ  
համայնքի 
ղեկավար 

Եղեգնուտ 
 համայնքի ղեկավար 

կազմ 
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09.06 

ՄՓՎ պետ, 
Ձորագետ 
համայնքի 
ղեկավար 

Ձորագետ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

12.06 

ՄՓՎ պետ, 
Ազնվաձոր 
համայնքի 
ղեկավար 

Ազնվաձոր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

13.06 

ՄՓՎ պետ, 
Անտառամուտ 

համայնքի 
ղեկավար 

Անտառամուտ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

14.06 

ՄՓՎ պետ, 
Փամբակ 
համայնքի 
ղեկավար 

Փամբակ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

 

3) «Խաղաղից ռազմական դրության անցնելու 
դեպքում ՔՊ միջոցառումների կազմակերպումը» 
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 
 

01.08 

ՄՓՎ պետ, 
Ալավերդի 
համայնքի 
ղեկավար 

Ալավերդի համայնքի 
ղեկավար կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

02.08 

ՄՓՎ պետ, 
Այգեհատ 
համայնքի 
ղեկավար 

Այգեհատ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

03.08 

ՄՓՎ պետ, 
Օձուն 

համայնքի 
ղեկավար 

Օձուն համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

04.08 

ՄՓՎ պետ, 
Արևածագ 
համայնքի 
ղեկավար 

Արևածագ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

07.08 
ՄՓՎ պետ, 

Դսեղ համայն-
Դսեղ համայնքի 
ղեկավար կազմ 
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քի ղեկավար 

08.08 

ՄՓՎ պետ, 
Ծաղկաշատ 
համայնքի 
ղեկավար 

Ծաղկաշատ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

09.08 ՄՓՎ պետ, 
Մղարթ 

համայնքի 
ղեկավար 

Մղարթ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

10.08 ՄՓՎ պետ, 
Հոբարձի 
համայնքի 
ղեկավար 

Հոբարձի համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

11.08 ՄՓՎ պետ, 
Նեղոց 

համայնքի 
ղեկավար 

Նեղոց համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

14.08 ՄՓՎ պետ, 
Շնող համայն-
քի ղեկավար 

Շնող համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

6.2. Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

6.2.1 

 «Գազի պայթյունի հետևանքով կիսաքանդ 
բազմաբնակարան շենքում 
որոնողափրկարարական աշխատանքների 
իրականացում և հետևանքների վերացում» թեմայով 
ՑՀՏՈՒ-ի անցկացում: 
 

20.08 ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ 

   Վանաձորի թիվ 1 և 2 
ՀՓՋ-ներ, ՄՓՎ ՃԿԿ օպե-
րատիվ խումբ, «Գազպրոմ 

Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ, 
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի»   
ՓԲԸ-ի և «ՀԷՑ» ՓԲԸ 
«Դեբեդ» մասնաճյուղի 

վթարավերականգնողական 
ծառայություններ, ՀՀ 

ոստիկանության Լոռու 
մարզային վարչության 

Վանաձորի բաժնի վերա-
կարգ, Ճանապարհային 
ոստիկանության վերա-

կարգ, «Վանաձորի բժշկա-
կան կենտրոն» ՓԲԸ-ի 
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շտապ բուժօգնության 

բաժանմունքի գծային բրի-
գադ, Վանաձորի քաղաքա-

պետարանի աշխատա-
կազմի համատիրություննե-

րի և բնակարանային 
տնտեսության բաժին: 

6.3. Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ 

6.3.1 
 

 Մարզի թվով 8 կազմակերպության կողմից հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությունների 
անցկացում 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
Կազմակեր-

պության 
տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպության 
կազմավորումներ, 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

1) «Միջին ճնշման գազատարում առաջացած 

վթարի հետևանքների վերացում» թեմայով հատուկ 

տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում 

06.11 

ՄՓՎ պետ, 

«Գազպրոմ 

Արմենիա» 

ՓԲԸ Լոռի 

ԳԳՄ-ի Թու-

մանյանի ՏՏ-ի 

պետ 

 «Գազպրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ Լոռի ԳԳՄ-ի 
Թումանյանի ՏՏ-ի 

ղեկավար կազմ 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 
Լոռի ԳԳՄ-ի Թումանյանի 
ՏՏ–ի  վթարավերականգ-

նողական խումբ, ՄՓՎ 
անձնակազմ 

 

2)«Էներգետիկ համակարգում վթարի հետևանքի  

վերացում» թեմայով հատուկ տակտիկական 

ուսումնավարժության անցկացում 

07.11 

ՄՓՎ պետ, 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ 

«Դեբեդ» 

մասնաճյուղի 

Սպիտակի էլ. 

ցանցի պետ 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» 

մասնաճյուղի 

Սպիտակի էլ. ցանցի 

ղեկավար կազմ 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ Դեբեդ 
մասնաճյուղի 

Սպիտակի էլ. ցանցի 
արձագանքող ուժեր, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

3)«Ջրամատակարարման ցանցում վթարի 

առաջացման դեպքում վթարավերականգնողական 

աշխատանքների իրականացում» թեմայով հատուկ 

տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում 

 

08.11 

ՄՓՎ պետ,  

«Լոռի-ջրմուղկո-

յուղի» ՓԲԸ-ի 

գլխավոր տնօ-

րենի տեղական 

տեղակալ 

 «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» 

ՓԲԸ-ի ղեկավար 

կազմ  

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 
արձագանքող ուժեր,  
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

4)«ԱԻ հետևանքով կապի համակարգում   09.11 ՄՓՎ պետ, «ԱրմենՏել» ՓԲԸ Կենտրոնի  
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առաջացած վթարի  վերացում» թեմայով հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում  

«ԱրմենՏել» 
ՓԲԸ Հյու-

սիսային տա-
րածքային 
կենտրոնի 

պետ 

Հյուսիսային 

տարածքային 

կենտրոնի ղեկավար 

կազմ 

կազմավորումներ, ՄՓՎ 
անձնակազմ 

6.3.1 

5) «Ավտոճանապարհին առաջացած մերկասառույ-
ցի վերացման միջոցառումներ» թեմայով  06.02 

ՄՓՎ պետ 
«Լոռի ՃՇՇ» 

ՓԲԸ-ի 
տնօրեն 

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
ղեկավար կազմ 

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
կազմավորումներ, 

 ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

6) «Ձնաբքի հետևանքով ավտոճանապարհին ձյան 
մեջ խցանված ավտոմեքենաների դուրսբերում և 
ավտոճանապարհի մաքրում» թեմայով  

07.02 

ՄՓՎ պետ, 
«Սպիտակի 

Ճանապարհ» 
ՓԲԸ-ի 
տնօրեն 

«Սպիտակի 
Ճանապարհ» ՓԲԸ-ի 

ղեկավար կազմ 

«Սպիտակի Ճանապարհ» 
ՓԲԸ-ի կազմավորումներ, 

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

7) «Քարաթափման հետևանքով փակված  
ավտոճանապարհի մաքրում» թեմայով  04.10 

ՄՓՎ պետ, 
«Թումանյան 
ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի 

տնօրեն 

«Թումանյան ՃՇՇՁ» 
ԲԲԸ-ի ղեկավար կազմ 

«Թումանյան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի 
կազմավորումներ,  

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

8) «Սելավի հետևանքով ավտոճանապարհի 
վնասված հատվածի վերականգնում» թեմայով  05.10 

ՄՓՎ պետ, 
«Տաշիր ՃՇՇ» 

ՓԲԸ-ի 
տնօրեն 

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
ղեկավար կազմ 

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
կազմավորումներ,  

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

6.3.2 

ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ հանրա-
կրթական դպրոցներում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժությունների անցկացում 

01-02.03 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

«Տարահանման կետի ծավալում» թեմայով 

01.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 

Վանաձորի թիվ 2 
հիմնական դպրոց 

 

01.03 Տաշիրի ավագ դպրոց   

02.03 
Ստեփանավանի թիվ 6 

միջնակարգ դպրոց 
 

02.03 
Վանաձորի թիվ 24 
միջնակարգ դպրոց 
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«Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում 
պատսպարման իրականացումը» թեմայով 

01.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 

Լեռնանցքի  միջնակարգ 
դպրոց 

 

01.03 
Ստեփանավանի թիվ 1 

վարժարան 
 

02.03 
Օձունի թիվ 1 միջնակարգ 

դպրոց 
 

02.03 
Մարգահովիտի միջնակարգ 

դպրոց 
 

6.3.2 
Մարզի ուսումնական հաստատություններում ՔՊ 
օրվան նվիրված դասախոսությունների անցկացում 

01.03 
Ուսումնական 
հաստատու- 
թյան տնօրեն 

Ուսումնական հաստա-
տության ուսուցչական, 
դասախոսական կազմ 

Հաստատության 
ուսանողներ, աշակերտներ 

 

6.3. 3 

ՀՀ ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ 
հանրակրթական դպրոցներում հատուկ տակտի-
կական ուսումնավարժության անցկացում 

07-14.09 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

«Հրշեջ-փրկարարական գույքի ցուցադրում» 
թեմայով 

 

 

08.09 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Վանաձորի թիվ 13 ավագ 
դպրոց  

 

08.09 
Սպիտակի թիվ 3 հիմնական 

դպրոց 
 

11.09 
Վանաձորի թիվ 12 
հիմնական դպրոց 

 

11.09 
Տաշիրի թիվ 1 հիմնական 

դպրոց 
 

«Տուժածների դուրս բերումը կիսաքանդ շենքի 3-րդ 
հարկից» թեմայով  
 

 

12.09 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Ամրակիցի  միջնակարգ 
դպրոց 

 

12.09 
Ալավերդու թիվ 10 
հիմնական դպրոց 

 

13.09 
Դարպասի միջնակարգ 

դպրոց 
 

13.09 
Արևաշողի միջնակարգ 

դպրոց 
 

6.3.4 
ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ ուսում-
նական հաստատություններում դասախոսություն-
ների անցկացում «ՀՀ ԱԻ նախարարության 

07.09 
ՄՓՎ պետ, 

Հանրակրթա-
կան 

ՄՓՎ ներկայացուցիչ, 
ուսումնական 

հաստատությունների 

Հանրակրթական 
դպրոցների անձնակազմ 
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գործունեությունը և հիմնական խնդիրները» 
թեմայով 
- Բազումի միջնակարգ դպրոց 

- Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց 

- Ալավերդու թիվ 5 ավագ դպրոց 

- Դսեղի միջնակարգ դպրոց 

- Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց 

- Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց 

- Սարչապետի միջնակարգ դպրոց 

դպրոցների 
տնօրեններ 

ՔՊ շտաբի պետեր 

6.4. Օբյեկտային վարժանքներ 

6.4.1 
 

Մարզի թվով 3 կազմակերպության կողմից 
օբյեկտային վարժանքների անցկացում  

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
Կազմակերպու-
թյան տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպության 
անձնակազմ, 

կազմավորումներ, ՄՓՎ 
ներկայացուցիչ 

 

1) «Հիվանդների տարահանման միջոցառումների 
կազմակերպումը հրդեհի դեպքում» թեմայով ՕՎ-ի 
անցկացում 
 
 

27.11 

ՄՓՎ պետ, 
«Սպիտակի 
բժշկական 
կենտրոն» 

ՓԲԸ-ի 
տնօրեն 

«Սպիտակի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ի 
ղեկավար կազմ 

Բժշկական  
կենտրոնի  

կազմավորումներ,  
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

2)«Երկրաշարժի դեպքում աշխատակիցների 

պաշտպանության կազմակերպումը» թեմայով ՕՎ-ի 

անցկացում 

28.11 

ՄՓՎ պետ, 
«Մեծավանի 
առողջության 

կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 
տնօրեն 

«Մեծավանի 
առողջության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 
ղեկավար կազմ 

Առողջության կենտրոնի 
կազմավորումներ, ՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

29.11 

ՄՓՎ պետ, 
 «Մեծ Պար-
նիի առողջու-
թյան կենտ-
րոն» ՊՈԱԿ 

տնօրեն 
 

«Մեծ Պարնիի 
առողջության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
ղեկավար կազմ 

 Առողջության կենտրոնի 
կազմավորումներ ՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 
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7. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

7.1 

Մարզի կարևորագույն և վտանգավոր օբյեկտներում 
հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունների 
անցկացում 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 
Համապատասխան 

կազմակերպություններ 

 

«Հրդեհաշիջման և տարահանման միջոցառումների 
իրականացում» թեմայով 22.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 37 ՀՓՋ 

Ք.Վանաձոր, Զաքարյան 31 
«Վանաձոր-ԱՍԱՐ» 

առողջարան 

 

«Պահեստում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման 
աշխատանքներ» թեմայով 23.06 

ք.Վանաձոր, Երևանյան խճ. 
113/1, «Ստիլիսսա» ՍՊԸ 

կարի ֆաբրիկա 

 

«Բեմահարթակում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջ-
ման աշխատանքներ և տարահանում» թեմայով 16.09 

Ք.Վանաձոր, Թատերական 
3ա, «Վանաձորի 

դրամատիկական թատրոն» 

 

«Հրդեհի մարում, 1-ին օգնության ցուցաբերում» 
թեմայով 
 

24.11 

Ք.Վանաձոր, փ. Աբեղյան 21 
«Հույսի տուն» ծերերի 

հանգստավայր հասարակա-
կան բարեգործական 
կազմակերպություն 

 

«Հրդեհաշիջման և տարահանման կազմակերպում 
պոլիկլինիկայի լաբորատորիայում» թեմայով 

22.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 38 ՀՓՋ 

ք.Վանաձոր, «Տարոն 2», 
ՔՇՀ-4, 10/1, «Վանաձորի 

թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

 

«Մանկապարտեզի խոհանոցում առաջացած 
հրդեհի հրդեհաշիջում և առաջին օգնության 
ցուցաբերում» թեմայով 

23.06 
ք.Վանաձոր, «Տարոն 3» 

ՔՇՀ-3. Վանաձորի թիվ 34 
ՆՈՒՀ 

 

«Հրդեհաշիջման կազմակերպում թանգարանի 
տանիքում առաջացած հրդեհի դեպքում» թեմայով 

15.08 
ք.Վանաձոր, Ս.Զորյան 34 
«Ստեփան Զորյանի տուն-

թանգարան» 

 

«Հրդեհաշիջման և տարահանման միջոցառումների 
իրականացում դպրոցի գրադարանում առաջացած 
հրդեհի դեպքում» թեմայով 

19.10 
ք.Վանաձոր, «Տարոն 2», 

ՔՇՀ-3, Վանաձորի թիվ 28 
հիմնական դպրոց 

 

«Գազի արտահոսքից բռնկված  հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

22.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 39 ՀՓՋ 

գ.Գուգարք, 10-րդ փող, 60, 
Գուգարքի մշակույթի տուն  

 

«Համայնքապետարանում ծագած հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

23.06 
Գ.Փամբակ, 1-ին փող. 14, 

Փամբակի 
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համայնքապետարան 

«Դպրոցի տանիքում առաջացած հրդեհի հրդեհա-
շիջում և տարահանման կազմակերպում» թեմայով 

28.09 
Գ.Փամբակ, 4-րդ  փող. 8, 

Փամբակի հիմնական դպրոց 
 

«Երեխաների տարահանումը ծխապատ գոտուց և 
1-ին օգնության ցուցաբերում» թեմայով 

28.11 
գ.Գուգարք, 6-րդ փող. 38 

շենք, Գուգարքի ավագ դպր. 
 

«Արհեստանոցում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

10.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 40 ՀՓՋ 

Ք.Ալավերդի, փ. Մարտի 8-ի 
Ալավերդու արհեստագոր-

ծական ուսումնարան  

 

«Դպրոցում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում, 
առաջին օգնության ցուցաբերում» թեմայով 

10.05 
Ալավերդու թիվ 7 միջնա-
կարգ դպրոց, Սանահին 

կայարան  թաղամաս  

 

«Դպրոցի քիմիայի լաբորատորիայում առաջացած 
հրդեհի հրդեհաշիջում,  տուժածներին առաջին 
օգնության ցուցաբերում» թեմայով 

28.09 
Ալավերդու թիվ 12 
հիմնական դպրոց  

Ս.Սարահարթ 2/26ա 

 

«Մանկապարտեզում հրդեհի հետևանքով 
առաջացած ծխապատ գոտուց երեխաների 
տարահանում» թեմայով 

06.12 Օձունի թիվ 2 ՆՈՒՀ   
 

«Դպրոցի խոհանոցում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

06.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 41 ՀՓՋ 

Ստեփանավանի թիվ 1 
դպրոց, Բաղրամյան 67 

 

«Հրդեհաշիջման կազմակերպում տանիքում ծագած 
հրդեհի դեպքում» թեմայով 

18.05 
Ստեփանավանի 

վարժարան, Բաղրամյան 65 
 

«Հրդեհաշիջման կազմակերպում և 1-ին օգնության 
ցուցաբերում» թեմայով 

07.08 
Ստեփանավանի ավագ 
դպրոց, Մեղապարտ 15 

 

«Հրդեհաշիջման և տարահանման կազմակերպում» 
թեմայով 

11.10 
Ստեփանավանի թիվ 1 

ՆՈՒՀ, Սոս Սարգսյանի 16 
 

«Մանկապարտեզի դահլիճում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում: Ծխապատ գոտուց աշակերտների 
տարահանում» թեմայով 

10.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 42 ՀՓՋ 

ք.Սպիտակ Ուզբեկական 
թաղ., Թիվ 8 դպրոցի 

մասնաշենք, թիվ 2 ՆՈՒՀ 

 

«Կենտրոնի խոհանոցում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացում» 
թեմայով 

26.05 
ք.Սպիտակ, Իտալական 

թաղամաս, Միսիոներական 
կենտրոն  

 

«Ննջարանում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման 
աշխատանքների իրականացում» թեմայով 

18.07 
ք.Սպիտակ, Իտալական 
թաղամաս, Սպիտակի 
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«Խնամք» ՀԿ, Սպիտակի 
խնամքի տուն 

«Երկրաշարժի հետևանքով առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով 

03.10 
Ք.Սպիտակ, Ս.Այգեստան 

170, Սպիտակի ԵՄՔԸ 
(YMCA) 

 

«Դպրոցում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում և 
տարահանում» թեմայով 

10.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 43 ՀՓՋ 

Սարատովկա  համայնքի  
միջնակարգ դպրոց 

 

«Հրդեհաշիջում, 1-ին օգնության ցուցաբերում» 
թեմայով 

19.06 

ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի 4 
«Տիրամայր Հայաստանի» 

դաստիարակության 
կենտրոն 

 

«Լաբորատորիայում առաջացած հրդեհի հրդեհա-
շիջում և տարահանման կազմակերպում» թեմայով 

28.09 
Գ.Մեծավան, թիվ 1 
միջնակարգ դպրոց   

 

«Տանիքում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման 
աշխատանքներ» թեմայով 

06.12 
ք.Տաշիր,  Էրեբունու 7, 

«Գազպրոմ Արմենիա» Լոռու 
ԳԳՄ, Տաշիրի ՏՏ 

 

7.2 
INSARAG-ի որակավորված Լոռու ՔՈՓ թիմի 
դաշտային (36 ժամյա) վարժանքի կազմակերպում և 
անցկացում 

Մայիս 
հուլիս 

ՄՓՎ պետ Լոռու ՔՈՓ թիմ 
 

 

7.3 
ՀՀ Լոռու մարզի մանկապատանեկան հրշեջ-
փրկարարական նոր թիմերի ստեղծում և ուսուցում, 
դրանց վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

03.07 
25.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ 
Համայնքների, 

կազմակերպությունների 
ղեկավարներ 

 

7.4 
Մանկապատանեկան հրշեջ-փրկարարական 
թիմերի միջև մարզային առաջնության 
կազմակերպում և անցկացում 

Մարտ ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 

Մարզի մանկա-
պատանեկան հրշեջ-

փրկարարական թիմեր 

 

8. Ընդհանուր պատրաստություն 

8.1 

Մարզային ՔՊ ծառայությունների շտաբի պետերի 
հետ հրամանատարական պատրաստության պա-
րապմունքների անցկացում 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ՃԿԿ և  
ԲՊ բաժին 

ՔՊ ծառայությունների 
շտաբի պետեր 

 

1) «ՔՊ դերը երկրի պաշտպանության 
միջոցառումների ընդհանուր համակարգում, ՔՊ 
ղեկավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում», 
2) «ՔՊ համակարգի պատրաստականության 
բերման կարգն ու միջոցառումները», 

23.02 ՄՓՎ պետ ՄՓՎ պետ 
ՔՊ ծառայությունների 

շտաբի պետեր 
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3)«ՔՊ պլաններին ներկայացվող հիմնական 
պահանջները, դրանց մշակման, համաձայնեցման և 
հաստատման կարգը» թեմաներով 

1) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենք, 
2) «ՔՊ ծառայությունների, կազմավորումների 
ստեղծման, նախապատրաստման և 
գործունեության կարգը»,  
3) ՔՊ կազմավորումների ուսուցուցումը 
թեմաներով 

24.05 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ԲՊ բաժնի պետ-

վարչության պետի 
տեղակալ 

 

1) «ՀՀ տարածքում ԱԻ առաջացման կամ դրա 
սպառնալիքի, ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա 
անմիջական վտանգի առկայության դեպքում 
բնակչության ազդարարումն ու տեղեկատվության 
տրամադրման կարգը: Բնակչության գործողու-
թյունները ազդարարման ազդանշաններով», 
2) «ԱԻ-ում  բնակչության պաշտպանության և ՔՊ 
ոլորտներում ՀՀ պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
կազմակերպությունների  պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության 
ուսուցման կարգը», 
3) «ՔՊ ինժեներատեխնիկական միջոցառումների 
ապահովումը» թեմաներով 

22.08 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ՃԿԿ պետ-

վարչության պետի 
տեղակալ 

 

1) «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության մասին» 
ՀՀ օրենք, 
2)«Տարահանված բնակչության կենսապահովման 
կազմակերպումը», 
3) «Վտանգավոր տարածքից բնակչության, նյութա-
կան և մշակութային արժեքների տարահանման 
կարգը, տարահանման մարմինները, դրանց 
կառուցվածքն ու խնդիրները» թեմաներով 

24.11 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ԲՊ բաժնի 

ավագ հրահանգիչ 

 

ՀՀ Լոռու մարզային ՔՊ ծառայությունների շտաբի 
պետերի հետ 2017թ. հրամանատարական 

28.03 
27.06 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
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պատրաստության պարապմունքների անցկացման 
վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

26.09 
26.12 

9. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

 9.1 

ՓԾ մարզային փրկարարական վարչությունների 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում 
մարզային ծառայությունների ներկայացուցիչների 
կարգավիճակը սահմանելու և նրանց խնդիրներն ու 
գործառույթները հաստատելու վերաբերյալ ՀՀ 
մարզպետների որոշման նախագծի մշակում և 
ներկայացում հաստատման 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ 
Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ  

 

9.2 

«ՀՀ Լոռու մարզի արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության համակարգերի նախապատ-
րաստման 2018 թվականի հիմնական միջոցառում-
ների պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ Լոռու մարզ-
պետի որոշման նախագծի մշակում և համա-
ձայնեցում ՀՀ ԱԻ նախարարի հետ 

Մինչև  15.12  
ՀՀ Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ  
Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ 

 

9.3 
«Մարզի քաղաքացիական պաշտպանության 
պլանի» ճշգրտում  

Փետրվար ՄՓՎ պետ ՄՓՎ 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

վարչություններ 

 

9.4 
«Մարզի բնակչության տարահանման պլանի» 
ճշգրտում  

Մարտ ՄՓՎ պետ ՄՓՎ 
 

9.5 
«Մարզի արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության պլանի» ճշգրտում  

Մարտ ՄՓՎ պետ ՄՓՎ 
 

10. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

10.1 

ՀՀ բնակավայրերը, տնտեսական արժեք ներկա-
յացնող տարածքներն ու բնակչության գույքը գետե-
րի ջրերի վարարումների և սելավների ռիսկերից 
պաշտպանելու նպատակով առաջարկությունների 
ներկայացում 

Մինչև  
01.03 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

ստորաբաժանումներ, 
համայնքապետարաններ 

 

10.2 

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում գտնվող քիմիապես 
վտանգավոր օբյեկտների և հիդրոտեխնիկական 
կառույցների անվտանգության վկայագրերի 
փորձաքննության և ՀՀ տարածքում առկա 
պոչամբարների ռիսկերի գնահատման աշխա-

31.03 
30.06 
29.09 
25.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
Մարզի համապատասխան 

կազմակերպություններ 
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տանքների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում  

10.3 

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում գարնանային վա-
րարումների ժամանակահատվածում գետերի հոս-
քերի (ջրամբարներում ջրի մակարդակի) վերա-
բերյալ տվյալների հավաքագրում, վերլուծում և ՀՀ 
ԱԻՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի 
պետական ծառայության կանխատեսումների հի-
ման վրա հրատապ կանխարգելիչ միջոցառումների 
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում 

Մարտ-հունիս ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 

Մարզպետարանի 
համապատասխան 

ստորաբաժանումներ, 
համայնքապետարաններ 

 

11. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

11.1 

Հակաճառագայթային թաքստոցների ինժեներա-
տեխնիկական նորմերին համապատասխանության 
նպատակով ուսումնասիրությունների անցկացում և 
արդյունքների վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

30.06 
20.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
Մարզի համապատասխան 

կազմակերպություններ 

 

11.2 
Ապաստարանների պահպանության վիճակի 
ուսումնասիրությունների անցկացում և 
արդյունքների վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

30.06 
20.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
Մարզի համապատասխան 

կազմակերպություններ 

 

12. Զորահավաքային պատրաստություն 

12.1 
Զորահավաքային պատրաստության 
միջոցառումներ 

Առանձին 
պլան-

ժամանա-
կացույցով 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ պետի տեղակալ 
Վանաձորի 

զինկոմիսարիատ 
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