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Միջոցառումը և թեման

1

2

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

Կատարման
ժամկետը

Պատասխանատու

Կատարողներ

3
4
5
I ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
1. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն
1.1 Համալիր ուսումնավարժություն
Մասնակցություն Հիշատակի օրվան նվիրված
ՄՓՎ ստորաբաժա07.12
ՄՓՎ պետ
թեմայով համալիր ուսումնավարժությանը
նումներ
1.2 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն
Մասնակցություն պետական և ռազմական
Մարզպետարանի
կառավարման մարմինների հետ անցկացվող
Լոռու մարզպետ,
10-15.09
համապատասխան
ռազմավարական հրամանատարաշտաբային
ՄՓՎ պետ
ստորաբաժանումներ
զորավարժությանը
1.3 Շտաբային ուսումնավարժություն
Մասնակցություն բուսածածկ տարածքների
հրդեհների կանխարգելման, դրանց
հետևանքների նվազեցման և վերացման
թեմաներով ուսումնավարժությունների,
Տարվա
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ ստորաբաժավարժանքների, սեմինարների և
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
նումներ
խորհրդակցությունների անցկացմանը`
ընդգրկելով բնակչությանը, շահագրգիռ
պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին ու կազմակերպություններին
1.4 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն
Մասնակցություն «Կարճ հաղորդագրությունԼոռու մարզպետ,
ներով ՀՀ Լոռու մարզում պաշտոնատար
Հուլիս
ՄՓՎ ՃԿԿ
ՄՓՎ պետ
անձանց իրազեկում» թեմայով ՀՏՈՒ-ին

Մասնակիցներ
6

ՄՓՎ անձնակազմ
Մարզպետարանի և
համայնքների ղեկավար
կազմ, ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Մարզպետարանի
համապատասխան
ստորաբաժանումներ,
համայնքներ,
կազմակերպություններ

ՀՀ Լոռու մարզի
համապատասխան
պաշտոնատար անձինք

Նշումներ

7

1
1.4.2

2
Մասնակցություն Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների Կանզաս ազգային գվարդիայի
կողմից դասընթացների անցկացմանը

3

4

5

6

Հունիս

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

Մարզպետարանի
համապատասխան
ստորաբաժանում

Մարզպետարանի
ներկայացուցիչներ

1.5 Շտաբային մարզումներ

1.5.1

Մասնակցություն ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում կազմակերպվող ՀՀ նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետարանների պաշտոնատար անձանց հետ հավաքպարապմունքի անցկացմանը

03-07.09

Լոռու մարզպետ

2. Ընդհանուր պատրաստություն

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Մասնակցություն ՔՊ ղեկավար կազմերի,
ՔՊ շտաբների,
շտաբների, ծառայությունների, կազմավորումՔՊ ղեկավար կազմ,
ծառայությունների,
ների, կազմակերպությունների ու բնակչության
Տարվա
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ ստորաբաժակազմավորումների և
ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերով ուսուցման
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
նումներ
կազմակերպությունների
կազմակերպմանը, սեմինար խորհրդակցուանձնակազմ, բնակչություն
թյունների կազմակերպմանը և անցկացմանը
Մասնակցություն ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ
ՃԿԿ-ում երկրատեղեկատվական
ՄՓՎ ստորաբաժաԱպրիլ
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
համակարգերի ներդրմանը և անձնակազմի
նումներ
ուսուցանմանը
Մասնակցություն ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ
ՃԿԿ-ում անձնակազմի հետ ճգնաժամային
ՄՓՎ ստորաբաժակառավարման, ահազանգերի սպասարկման
Ապրիլ
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
նումներ
վերաբերյալ սեմինար պարապմունքների
անցկացմանը
3. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ
Մասնակցություն Սենդայի աղետների ռիսկի
նվազեցման գործողությունների ծրագրի շրջաՏարվա
Լոռու մարզպետ,
ԱՌՆ մարզային թիմի
ԱՌՆ մարզային թիմ
նակներում աղետների ռիսկի կառավարման
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
անդամներ
ոլորտում իրականացվող աշխատանքներին
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի
Մարզպետարանի և
բնակավայրերը, տնտեսական արժեք
ՄՓՎ համապատասՄինչև
Լոռու մարզպետ,
Համայնքապետարաններ,
ներկայացնող տարածքներն ու բնակչության
խան ստորա01.03
ՄՓՎ պետ
կազմակերպություններ
գույքը գետերի, ջրերի վարարումների և
բաժանումներ,
սելավների ռիսկերից պաշտպանելու
Հիդրօդերևութաբա-
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1

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

2
նպատակով առաջարկությունների
ներկայացմանը

3

4

5
նական և ՄԵՎԱՆԾ
ՊՈԱԿ-ի մարզային
ստորաբաժանում

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում
գարնանային վարարումների ժամանակաՄարզպետարանի և
հատվածում գետերի հոսքերի (ջրամբարներում
ՄՓՎ
ջրի մակարդակի) վերաբերյալ տվյալների
համապատասխան
հավաքագրման, վերլուծության և ՀՀ ԱԻՆ
ՄարտԼոռու մարզպետ,
ստորաբաժանումներ,
հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի
հունիս
ՄՓՎ պետ
Հիդրօդերևութաբապետական ծառայության կանխատեսումների
նության և ՄԵՎԱՆԾ
հիման վրա հրատապ կանխարգելիչ միջոցաՊՈԱԿ
ռումների վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացմանը
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում
գտնվող քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների և
20.03
Մարզպետարանի և
հիդրոտեխնիկական կառույցների անվտան18.06
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ
գության վկայագրերի փորձաքննության և ՀՀ
20.09
ՄՓՎ պետ
համապատասխան
տարածքում առկա պոչամբարների ռիսկերի
18.12
ստորաբաժանումներ
գնահատման աշխատանքների իրականացման
ընթացքի վերաբերյալ զեկույցի ներկայացմանը
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում
Մարզպետարանի և
գտնվող քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների,
Տարվա
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ
ինչպես նաև քիմիական թափոնների անվտանգ
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
համապատասխան
կառավարման վերաբերյալ առաջարկությունստորաբաժանումներ
ների մշակմանը և ներկայացմանը
4. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի
հակաճառագայթային թաքստոցների
Մարզպետարանի և
տեխնիկական վիճակի և նորմատիվ
22.06
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ
պահանջներին համապատասխանության
15.12
ՄՓՎ պետ
համապատասխան
ուսումնասիրությունների անցկացման
ստորաբաժանումներ
վերաբերյալ զեկույցի ներկայացմանը
Ապաստարանների պահպանության վիճակի
Մարզպետարանի և
22.06
Լոռու մարզպետ,
ուսումնասիրությունների անցկացման
ՄՓՎ
15.12
ՄՓՎ պետ
ընթացքի վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում
համապատասխան

6

Համայնքապետարաններ,
կազմակերպություններ

Քիմիապես վտանգավոր
օբյեկտներ և
հիդրոտեխնիկական
կառույցներ

Քիմիապես վտանգավոր
օբյեկտներ և
հիդրոտեխնիկական
կառույցներ

Համապատասխան
համայնքներ և
կազմակերպություններ
Համապատասխան
համայնքներ և
կազմակերպություններ
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ստորաբաժանումներ

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզում
Մարզպետարանի և
անցկացված ՔՊ վիճակի համալիր
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ
գնահատման ընթացքում ի հայտ եկած
Մարտ
ՄՓՎ պետ
համապատասխան
թերությունների վերացման
ստորաբաժանումներ
ուսումնասիրությանը
Մասնակցություն ռազմական դրության
ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների իրականացման համար ՀՀ
Մարզպետարանի և
Լոռու մարզի տարածքում հաշվառված
ՄՓՎ
ինժեներական տեխնիկայի և տրանսպորՏարվա
Լոռու մարզպետ,
համապատասխան
տային միջոցների` ՀՀ պաշտպանության
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
ստորաբաժանումներ
նախարարության կողմից չզորակոչվող
ինժեներական տեխնիկայի և
տրանսպորտային միջոցների քանակի
առկայության ճշգրտմանը
Մասնակցություն Լոռու մարզի համայնքների
Լոռու մարզպետ,
խոշորացման գործընթացից ելնելով 3-րդ
Տարվա
Խոշորացված
ՄՓՎ պետ,
կարգի պահեստային կառավարման կետերի
ընթացքում
համայնքներ
համայնքապետեր
ցանկի ճշգրտմանը
5. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ծառայողների և ՀՀ
Մարզպետարանի և
Լոռու մարզպետարանի կրթության ոլորտի
ՄՓՎ
մասնագետների հետ ՀՀ Լոռու մարզի 200 և
Տարվա
Լոռու մարզպետ,
համապատասխան
ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
ստորաբաժանումներ
պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի
ստեղծման գործընթացի համակարգում

5.1

ՀՀ Լոռու մարզում պատանի հրշեջփրկարարական թիմերի ստեղծման և
ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ
զեկույցի ներկայացում
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզում պատանի
հրշեջ-փրկարարական թիմերի միջև
առաջնությունների կազմակերպմանը և
անցկացմանը՝

03.07
25.12

Տարվա
ընթացքում

6
ՔՊ վիճակի համալիր
գնահատմանն ընդգրկված
ՔՊ ծառայություններ,
համայնքներ,
կազմակերպություններ

ՀՀ ոստիկանության ՃՈ
հաշվառման-քննական
բաժանմունք,
ՀՀ ՊՆ Լոռու մարզի
զինկոմիսարիատներ

Խոշորացված
համայնքների
աշխատակազմ

Պատանի հրշեջփրկարարական թիմերի
ստեղծման բազայի
կազմակերպություններ

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

ՄՓՎ պետ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
համապատասխան
ստորաբաժանումներ

Պատանի հրշեջփրկարարական թիմերի
ստեղծման բազայի
կազմակերպություններ

7

1

5.2

2
մարզային
հանրապետական
ՀՀ Լոռու մարզում գործող փրկարարական
ուժերի գույք-սարքավորումների,
տեխզինվածության և անձնակազմի
հաշվառում և զեկույցի ներկայացում

5.3

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի
15.06.2015թ. «Աշխատանքային խումբ
ստեղծելու մասին» N 582-Ա հրամանով ՀՀ
Լոռու մարզում միջազգային կազմակերպությունների կողմից հասարակական կամավորական փրկարարական շարժման ձևավորմանն
ու զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ու
աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին
տեղեկատվության ներկայացմանը

5.4

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի անտառամերձ տարածքներին հարակից համայնքներում
կամավոր հրշեջ ջոկատների ձևավորման
ուղղությամբ աշխատանքների իրականացմանը

5.5

5.6

3
Մարտ
Ապրիլ
02.07
12.12

4

5

6

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Լոռու մարզում գործող
փրկարարական ուժեր

Մարզպետարանի և
Համապատասխան
04.07
21.12

Տարվա
ընթացքում

Լոռու
մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
համապատասխան
ստորաբաժանումներ

համայնքներ և
կազմակերպություններ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
համապատասխան
ստորաբաժանումներ

Լոռու մարզի
անտառամերձ
համայնքներ

Մասնակցություն ՀՀ համայնքներում,
հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային
Մարզպետարանի և
բնակավայրերում արտակարգ
ՄՓՎ
Տարվա
Լոռու մարզպետ,
իրավիճակներին արագ արձագանքման
համապատասխան
ընթացքում
ՄՓՎ պետ
նպատակով հրշեջ-փրկարարական
ստորաբաժանումներ
հենակետերի ստեղծման ուղղությամբ
աշխատանքների իրականացմանը
Մասնակցություն Ռուս-հայկական
մարդասիրական արձագանքման կետրոնի
միջոցով ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ փրկարարական
Տարվա
ՄՓՎ
ծառայողների Ռուսաստանի Դաշնության ԱԻՆ
ՄՓՎ պետ
ընթացքում
ստորաբաժանումներ
բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում վերապատրաստման
ուղղությամբ աշխատանքների կատարմանը
6. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովում

Համապատասխան
համայնքներ և
բնակավայրեր

ՄՓՎ անձնակազմ
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1

6.1

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

2
3
4
5
6
Մասնակցություն INSARAG-ի ներքին
որակավորում անցած ՀՀ Լոռու մարզի
Լոռու մարզի քաղաքային
ՄՓՎ
քաղաքային որոնողափրկարարական թիմի
Հուլիս
ՄՓՎ պետ
որոնողափրկարարական
ստորաբաժանումներ
(ՔՈՓ) 36-ժամյա դաշտային վարժանքների
թիմ
կազմակերպմանը և անցկացմանը
7. Իրավական, օրենսդրական բազայի կատարելագործման ուղղությամբ
Մասնակցություն ՓԾ մարզային փրկարարական վարչությունների ճգնաժամային
Տարվա
ՄՓՎ
կառավարման կենտրոնների հրահանգի մշակՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
ընթացքում
ստորաբաժանումներ
մանը և հաստատման ներկայացմանը (ՃԿԿ
նոր հաստիքացուցակի հաստատման դեպքում)
8. Կառավարման, կապի և ազդարարման համակարգերի ու համակարգչային ծրագրերի ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ կապի
համակարգերի վիճակի ուսումնասիրության,
12.06
ՄՓՎ
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
վերլուծման և տեղեկատվության
10.12
ստորաբաժանումներ
ներկայացմանը
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ
ազդարարման համակարգերի վիճակի
12.06
ՄՓՎ
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
ուսումնասիրության, վերլուծման և
10.12
ստորաբաժանումներ
տեղեկատվության ներկայացմանը
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ռադիոկապի
Տարվա
ՄՓՎ
որակի բարելավմանն ուղղված
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
ընթացքում
ստորաբաժանումներ
աշխատանքների իրականացմանը
9. Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումներ
Մասնակցություն
ՓԾ
Լոռու
ՄՓՎ-ում
շահագործվող հատուկ, հրշեջ, փրկարարական
տեխնիկայի, տեխնիկական զինվածության,
ՄՓՎ
փրկարարական սարքերի, ագրեգատների և
01.05-01.11
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
ստորաբաժանումներ
սարքավորումների փողրակային տնտեսության
ուժային փորձարկումների կազմակերպմանը և
վերահսկմանը
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ շենքերի և
շինությունների
տեխնիկական
վիճակի
Մինչև
ՄՓՎ
ՄՓՎ պետ
ՄՓՎ անձնակազմ
ուսումնասիրությունների
իրականացմանը,
01.12
ստորաբաժանումներ
թերությունների
ակտերի
կազմմանը
և

7

1

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

2
կոմունալ ծախսերի հաշվարկմանը

3

4

5

10. Կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման և ուսուցման ուղղությամբ
Մասնակցություն փրկարարական
ծառայողների մասնագիտական
Տարվա
ՄՓՎ
ՄՓՎ պետ
պատրաստության պարապմունքների
ընթացքում
ստորաբաժանումներ
կազմակերպմանը և անցկացմանը
Մասնակցություն ըստ փրկարարական
Համաձայն ՀՀ
ծառայողների պաշտոնների խմբերի՝
ՄՓՎ
փրկարարական ծառայողների 1/3 մասի
ԱԻ նախարարի
ՄՓՎ պետ
ստորաբաժանումներ
ատեստավորման նախապատրաստմանը և
հրամանի
իրականացմանը
Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ անձնակազմի
համալրվածության և թափուր հաստիքների
Տարվա
ՄՓՎ
ՄՓՎ պետ
համալրման ուղղությամբ աշխատանքների
ընթացքում
ստորաբաժանումներ
իրականացմանը
Մասնակցություն մարդկանց անվտանգության
և փրկության թեմայով «Արիության
Մինչև
ՄՓՎ
համաստեղություն» խորագրով
ՄՓՎ պետ
15.12
ստորաբաժանումներ
հանրապետական փառատոնի
նախապատրաստմանը և անցկացմանը
11. Ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ
անձնակազմի հաճախելիության, նրանց
Տարվա
ՄՓՎ և
կողմից աշխատանքային կարգապահության
ՄՓՎ պետ
ընթացքում
ՀՓՋ ղեկավար կազմ
պահպանման նպատակով պլանային և
անակնկալ ստուգումների իրականացմանը
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ
աշխատակիցների կողմից ծառայողական և
աշխատանքային գործունեության ընթացքում
օրինականության, աշխատանքային և
Տարվա
ՄՓՎ և
ծառայողական կարգապահության
ՄՓՎ պետ
ընթացքում
ՀՓՋ ղեկավար կազմ
պահպանման նկատմամբ հսկողության
իրականացմանը, նրանց կողմից թույլ տրված
ծառայողական իրավախախտումների
կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ

6

ՄՓՎ անձնակազմ

ՄՓՎ անձնակազմ

ՄՓՎ անձնակազմ

ՄՓՎ անձնակազմ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

7

1

11.3

2
աշխատանքների իրականացմանը
Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ մեթոդական,
մասնագիտական օգնության ցուցաբերմանը և
համալիր (կոմպլեքս) ստուգումների
իրականացմանը

3

4

5

6

Մայիս

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

12. Պլանների և ծրագրերի մշակում

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների աղետների ռիսկի
նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում
գործելու օրինակելի պլանի նախագծի
լրամշակմանը և հաստատմանը
Մասնակցություն ՓԾ ոլորտին առնչվող` ուժի
մեջ մտած միջազգային պայմանագրերի
կատարման ընթացքի և դրանց կիրառմանն
ուղղված հնարավոր միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացմանը
Մասնակցություն Միջազգային
կազմակերպությունների հետ
համագործակցության շրջանակներում ՓԾ
կողմից իրականացվող ծրագրերի ուղղությամբ
կատարված աշխատանքների մասին
տեղեկատվության ներկայացմանը, այդ թվում՝
ֆինանսական միջոցների հատկացումների,
դրանց ծախսման ուղղությունների,
միջոցառումների կատարման ժամկետների և
առկա խնդիրների մասին
Մասնակցություն նախադպրոցական
ուսումնական հաստատության աղետների
ռիսկի նվազեցման և արտակարգ
իրավիճակներում գործելու պլանների
ներդրմանը նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում
Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2014թ.
նոյեմբերի 4-ի «ՀՀ տարածքում

Առաջին
եռամսյակ

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ,
համայնքներ

Նախադպրոցական
հաստատություններ

Հունիս,
Դեկտեմբեր

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

Ապրիլ,
օգոստոս
դեկտեմբեր

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

Հունիս

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ,
համայնքներ

Նախադպրոցական
հաստատություններ

Առանձին
պլան-

Լոռու

Մարզպետարանի և

Համապատասխան

7

1

12.6

12.7

13.1.1

2
հասարակական, կամավորական
փրկարարական շարժման ձևավորման և
զարգացման հայեցակարգի իրականացման
միջոցառումների ծրագրի կատարումն
ապահովող ՀՀ ԱԻՆ միջոցառումների ցանկը
հաստատելու մասին» №1016-Ա հրամանով
սահմանված միջոցառումների կատարմանը
Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2015թ.
փետրվարի 27-ի «Անտառային հողերում,
բնության հատուկ պահպանվող
տարածքներում, գյուղատնտեսական
նշանակության հողատեսքերում և
բնակավայրերում բուսածածկ տարածքների
հրդեհների կառավարման ազգային
քաղաքականության իրագործման
միջոցառումների ցանկից բխող ՀՀ ԱԻՆ
միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը
հաստատելու մասին» № 163-Ա հրամանով
սահմանված միջոցառումների կատարմանը
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

3
ժամանակացույցով

4
մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

5
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

6
համայնքներ և
կազմակերպություններ

Առանձին
պլանժամանակացույցով

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Համապատասխան
համայնքներ և
կազմակերպություններ

Տարվա
ընթացքում

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ անձնակազմ

II ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
13. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն
13.1 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն
Լոռու մարզպետարան,
ԱԻ մշտական գործող
«ՀՀ Լոռու մարզի անտառային ու այլ
Մարզպետարանի և
հանձնաժողով,
բուսածածկ տարածքներում առաջացած խոշոր
Լոռու մարզպետ,
28.08
ՄՓՎ
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
հրդեհների մարման աշխատանքների
ՄՓՎ պետ
ստորաբաժանումներ
ՀՀ Լոռու մարզում
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով
գտնվող անտառտնտեսություններ, ՀՀ

7

1

2

3

4

5

6
ՊՆ թիվ 3 բանակային
կորպուս, «Հարավկովկասյան երկաթուղի»
ՓԲԸ-ի ՀՀ Լոռու
մարզում գտնվող
ստորաբաժանումներ,
ներգրավված մարմինների արձագանքող ուժեր,
ՀՀ Լոռու մարզի 3
համայնք

13.2 Շտաբային ուսումնավարժություն
«ՀՀ Լոռու մարզի բնակչության և
տարածքային պաշտպանության
կազմակերպումը հակառակորդի հարձակման
դեպքում» թեմայով

Մարզի 30 համայնքների կողմից շտաբային
ուսումնավարժությունների անցկացում

24.10

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Տարվա
ընթացքում

ՄՓՎ պետ,
համայնքի
ղեկավար

Համայնքի ղեկավար
կազմ

10.04
13.2.1

11.04

12.04
1)«Ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների
դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպում և հետևանքների վերացում»

13.04
16.04

ՄՓՎ պետ,
Տաշիր համայնքի
ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Մեծավան համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Սարչապետ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Արևաշող համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,

Լոռու մարզպետարան,
տարահանման
հանձնաժողով, ՔՊ
ծառայություններ, ՀՀ ՊՆ
թիվ 3 բանակային
կորպուս
Համայնքապետարանի
աշխատակազմ,
կազմավորումների
հրամանատարներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ

Տաշիր համայնքի
ղեկավար կազմ
Մեծավան համայնքի
ղեկավար կազմ
Սարչապետ համայնքի
ղեկավար կազմ
Արևաշող համայնքի
ղեկավար կազմ
Գեղասար համայնքի

Համայնքապետարանի
աշխատակազմ,
կազմավորումների
հրամանատարներ,

7

1

2
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում

3

17.04

18.04

19.04

20.04

23.04

01.06

04.06

05.06
13.2.2
2) «Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների օջախի վերացում»
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում

06.06

07.06

08.06

4
Գեղասար համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Գոգարան համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Լեռնանցք համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ
Լեռնավան համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ
Լուսաղբյուր համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ
Խնկոյան համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Սպիտակ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Ծաղկաբեր համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Կաթնաջուր համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Հարթագյուղ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Ղուրսալ համայնքի
ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Շիրակամուտ համայնքի ղեկավար

5
ղեկավար կազմ

6
ՄՓՎ անձնակազմ

Գոգարան
համայնքի ղեկավար
կազմ
Լեռնանցք համայնքի
ղեկավար կազմ
Լեռնավան համայնքի
ղեկավար կազմ
Լուսաղբյուր
համայնքի ղեկավար
կազմ
Խնկոյան համայնքի
ղեկավար կազմ
Սպիտակ համայնքի
ղեկավար կազմ
Ծաղկաբեր համայնքի
ղեկավար կազմ
Կաթնաջուր համայնքի
ղեկավար կազմ
Հարթագյուղ
համայնքի ղեկավար
կազմ
Ղուրսալ համայնքի
ղեկավար կազմ
Շիրակամուտ
համայնքի ղեկավար
կազմ

Համայնքապետարանի
աշխատակազմ,
կազմավորումների
հրամանատարներ,
ՄՓՎ անձնակազմ

7

1

2

3
11.06

12.06

13.06

14.06

17.09

18.09

19.09

13.2.3

3) «Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման
կազմակերպում» թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում

20.09

24.09

25.09
26.09

27.09

4
ՄՓՎ պետ,
Ջրաշեն համայնքի
ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Սարալանջ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Սարահարթ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Սարամեջ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Ստեփանավան համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ, Լոռի
Բերդ համայնքի
ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Գուգարք համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Դարպաս համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Լերմոնտովո համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Մարգահովիտ համայնքի ղեկավար
ՄՓՎ պետ,
Ֆիոլետովո հա-

5

6

Ջրաշեն համայնքի
ղեկավար կազմ
Սարալանջ համայնքի
ղեկավար կազմ
Սարահարթ
համայնքի ղեկավար
կազմ
Սարամեջ համայնքի
ղեկավար կազմ
Ստեփանավան
համայնքի ղեկավար
կազմ
Գյուլագարակ
համայնքի ղեկավար
կազմ
Լոռի Բերդ համայնքի
ղեկավար կազմ
Գուգարք համայնքի
ղեկավար կազմ
Դարպաս համայնքի
ղեկավար կազմ
Լերմոնտովո
համայնքի ղեկավար
կազմ
Մարգահովիտ
համայնքի ղեկավար
կազմ
Ֆիոլետովո համայնքի
ղեկավար կազմ

Համայնքապետարանի
աշխատակազմ,
կազմավորումների
հրամանատարներ,
ՄՓՎ անձնակազմ

7

1

2

3

4
5
մայնքի ղեկավար
28.09
ՄՓՎ պետ,
Լեռնապատ
Լեռնապատ հահամայնքի ղեկավար
մայնքի ղեկավար
կազմ
01.10
ՄՓՎ պետ,
Փամբակ համայնքի
Փամբակ համայնղեկավար կազմ
քի ղեկավար
13.3 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն

6

07.12

Վանաձորի պետական
համալսարան, Լոռու
մարզային փրկարարական
վարչություն, «Գազպրոմ
Արմենիա ՓԲԸ Լոռու
ԳԳՄ, «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸի Վանաձորի տեղամաս և
«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ»
մասնաճյուղի
վթարավերականգնողական ծառայություններ, ՀՀ
ոստիկանության Լոռու
մարզային վարչության
Վանաձորի բաժնի
վերակարգ,
Ճանապարհային
ոստիկանության վերակարգ, «Վանաձորի
բժշկական կենտրոն»
ՓԲԸ-ի շտապ
բուժօգնության
բաժանմունքի գծային
բրիգադ:

13.3.1

Հիշատակի օրվան նվիրված «Ուժեղ
երկրաշարժի դեպքում Վանաձորի պետական
համալսարանի աշխատակազմի և
ուսանողների պաշտպանության
միջոցառումների կազմակերպումը և
իրականացումը» թեմայով

13.4.1

13.4 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ
Մարզի թվով 8 կազմակերպության կողմից
ՄՓՎ պետ,
Տարվա
Կազմակերպության
հատուկ տակտիկական
Կազմակերպուընթացքում
ղեկավար կազմ
ուսումնավարժությունների անցկացում
թյան տնօրեն
«Գազպրոմ Արմե1) «Միջին ճնշման գազատարում առաջացած
ՄՓՎ պետ,
06.11
նիա» ՓԲԸ Լոռի
վթարի հետևանքների վերացում» թեմայով
«Գազպրոմ ԱրմեԳԳՄ-ի ղեկավար

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Կազմակերպության
կազմավորումներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ
«Գազպրոմ Արմենիա»
ՓԲԸ Լոռի ԳԳՄ-ի
վթարավերականգնողա-

7

1

2

3

4
նիա» ՓԲԸ Լոռի

5
կազմ

6
կան խումբ, ՄՓՎ
անձնակազմ

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ»

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ»
մասնաճյուղի
արձագանքող ուժեր,
ՄՓՎ անձնակազմ

ԳԳՄ-ի տնօրեն
ՄՓՎ պետ, «ՀԷՑ»
2) «Էներգետիկ համակարգում վթարի
հետևանքի վերացում» թեմայով

13.11

ՓԲԸ «Դեբեդ»
մասնաճյուղի
տնօրեն

3) «Վանաձոր քաղաքի ջրամատակարարման
համակարգի խոշոր վթարի դեպքում
բնակչությանը ջրով ապահովման
կազմակերպում» թեմայով

ՄՓՎ պետ,
«Վեոլիա ջուր»
21.11

ՓԲԸ-ի Վանաձորի
տեղամասի
ղեկավար

4) «Հեռավոր և դժվարամատչելի
տարածքներում աշխատանքներ
իրականացնող փրկարարական ուժերին
կապով ապահովում» թեմայով

13.4.2

5) «Ավտոճանապարհին առաջացած
մերկասառույցի հետևանքների վերացման
միջոցառումներ» թեմայով
6) «Ձնաբքի հետևանքով ավտոճանապարհին
ձյան մեջ խցանված ավտոմեքենաների
դուրսբերում և ավտոճանապարհի մաքրում»
թեմայով
7) «Ավտոճանապարհին առաջացած
քարաթափման հետևանքների վերացում»
թեմայով

13.4.3

8) «Ավտոճանապարհին առաջացած
սելավների և ջրհեղեղների հետևանքների
վերացում» թեմայով
ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ
մարզի թվով 6 հանրակրթական դպրոցներում
հատուկ տակտիկական ուսումնավարժու-

28.11

ՄՓՎ պետ «Արմենտել» ՓԲԸ Հյուսիսային տարածքային
կենտրոնի պետ

մասնաճյուղի
ղեկավար կազմ
«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի
Վանաձորի
տեղամասի ղեկավար
կազմ

«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի
Վանաձորի տեղամասի
արձագանքող ուժեր,
ՄՓՎ անձնակազմ

«Արմենտել» ՓԲԸ
Հյուսիսային
տարածքային
կենտրոնի ղեկավար

Կենտրոնի
կազմավորումներ,
ՄՓՎ անձնակազմ

կազմ

02.02

ՄՓՎ պետ
«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
տնօրեն

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
ղեկավար կազմ

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
կազմավորումներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ

09.02

ՄՓՎ պետ, «Տաշիր
ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
տնօրեն

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
ղեկավար կազմ

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի
կազմավորումներ, ՄՓՎ
ներկայացուցիչ

«Սպիտակի
Ճանապարհ» ՓԲԸ-ի
ղեկավար կազմ

«Սպիտակի Ճանապարհ»
ՓԲԸ-ի կազմավորումներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ

04.10

12.10

01.03-02.03

ՄՓՎ պետ,
«Սպիտակի
Ճանապարհ» ՓԲԸի տնօրեն
ՄՓՎ պետ,
«Թումանյան
ՃՇՇՁ»-ի տնօրեն
ՄՓՎ պետ

«Թումանյան ՃՇՇՁ»-ի
ղեկավար կազմ
ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

«Թումանյան ՃՇՇՁ»-ի
կազմավորումներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ
Ուսումնական
հաստատությունների
անձնակազմ

7

1

2
թյունների և թվով 8 հանրակրթական
դպրոցներում դասախոսությունների անցկացում

3

4

5

01.03
«Հակառակորդի հարձակման
սպառնալիքի դեպքում տարահանման
կազմակերպումը» թեմայով

01.03

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

13.4.4

13.4.5

Մարզի ուսումնական հաստատություններում
ՔՊ օրվան նվիրված «Մարտի 1-ը
Քաղաքացիական պաշտպանության
միջազգային կազմակերպության օրն է»
թեմայով դասախոսությունների անցկացում.
- Վանաձորի N 1 հիմնական դպրոց
- Վանաձորի N 13 ավագ դպրոց
- Բազումի միջնակարգ դպրոց
- Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոց
- Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց
- Սարահարթի միջնակարգ դպրոց
- Ալավերդու N 5 ավագ դպրոց
- Հաղպատի միջնակարգ դպրոց
ՀՀ ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ
մարզի թվով 6 հանրակրթական դպրոցներում
հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունների և թվով 8 հանրակրթական դպրոցներում դասախոսությունների անցկացում
«Հրշեջ-փրկարարական գույքի ցուցադրում»
թեմայով

Ուսումնական
հաստատության տնօրեն

Ուսումնական հաստատության ուսուցչական կազմ

Հաստատության
աշակերտներ

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

Ուսումնական
հաստատությունների
անձնակազմ

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

Լոռի Բերդի հիմնական
դպրոց

02.03
02.03
02.03

01.03

05.09-07.09

06.09

Վանաձորի թիվ 8
հիմնական դպրոց
Սպիտակի N3 հիմնական
դպրոց
Գյուլագարակի
միջնակարգ դպրոց
Օձունի N2 միջնակարգ
դպրոց
Տաշիրի N1 հիմնական
դպրոց
Վանաձորի N5 ավագ
դպրոց

ՄՓՎ պետ

01.03
«Հակառակորդի օդուժի հարձակման
դեպքում պատսպարման
միջոցառումների կազմակերպումը»
թեմայով

6

7

1

2

3

4

5

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ ստորաբաժանումներ

05.09

ՄՓՎ պետ,
հանրակրթական
դպրոցների
տնօրեններ

ՄՓՎ ներկայացուցիչ,
ուսումնական
հաստատությունների
ՔՊ շտաբի պետեր

06.12-07.12

ՄՓՎ պետ

ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

06.09
06.09
07.09
«Տուժածների դուրս բերումը կիսաքանդ շենքի
3-րդ հարկից» թեմայով

07.09
07.09

13.4.6

ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ ուսումնական հաստատություններում դասախոսությունների անցկացում «ՀՀ ԱԻ նախարարության գործունեությունը և հիմնական
խնդիրները» թեմայով
- Սպիտակի N 5 հիմնական դպրոց
- Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց
- Վանաձորի N 25 հիմնական դպրոց
- Նորաշենի միջնակարգ դպրոց
- Օձունի N 1 միջնակարգ դպրոց
- Ստեփանավանի N 3 հիմնական դպրոց
- Վանաձորի N 4 հիմնական դպրոց
- Վանաձորի N 13 ավագ դպրոց
Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի
կապակցությամբ ուսումնական
հաստատություններում հատուկ
տակտիկական ուսումնավարժությունների և
դասախոսությունների անցկացում

13.4.7
«Անձնակազմի և աշակերտների
պաշտպանության կազմակերպումը
երկրաշարժի ժամանակ» թեմայով հատուկ
տակտիկական ուսումնավարժութուններ

07.12

ՄՓՎ պետ

6
Արևաշողի միջնակարգ
դպրոց
Գուգարքի ավագ դպրոց
Վանաձորի
N 27 հիմնական դպրոց
Սարչապետի միջնակարգ
դպրոց
Ախթալայի N 1 միջնակարգ
դպրոց

Հանրակրթական
դպրոցների անձնակազմ

Համապատասխան
կազմակերպություններ

№36 Վանաձոր-1

Վանաձորի թիվ 1

ՀՓՋ-ի անձնակազմ

հիմնական դպրոց

№42 Տաշիրի

Մեծավանի թիվ 1

ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№40 Ստեփանավանի
ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№37 Վանաձոր-2

միջնակարգ դպրոց
Լոռի Բերդի հիմնական
դպրոց
Վանաձորի թիվ 4

7
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2

3

4

5
ՀՓՋ-ի անձնակազմ

6
հիմնական դպրոց

№41 Սպիտակի ՀՓՋի անձնակազմ
№38 Գուգարքի
ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№39 Թումանյանի
ՀՓՋ-ի անձնակազմ
Լոռու ՄՓՎ
անձնակազմ
№36 Վանաձոր-1

Սպիտակի թիվ 5
հիմնական դպրոց

ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№38 Գուգարքի ՀՓՋի անձնակազմ
№37 Վանաձոր-2
«Երկրաշարժի դեպքում վարվելակերպի
կանոնները» թեմայով դասախոսություններ

ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№41 Սպիտակի ՀՓՋի անձնակազմ
№40 Ստեփանավանի
ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№39 Թումանյանի
ՀՓՋ-ի անձնակազմ
№42 Տաշիրի

06.12

ՀՓՋ-ի անձնակազմ

Գուգարքի ավագ դպրոց
Թումանյանի միջնակարգ
դպրոց
Վանաձորի թիվ 5 ավագ
դպրոց
Վանաձորի թիվ 9
հիմնական դպրոց
Գուգարքի հիմնական
դպրոց
Վանաձորի թիվ 27
հիմնական դպրոց
Արևաշողի միջնակարգ
դպրոց
Գյուլագարակի
միջնակարգ դպրոց
Ալավերդու թիվ 2
հիմնական դպրոց
Տաշիրի թիվ 2 հիմնական
դպրոց

13.5 Օբյեկտային վարժանքներ
Մարզի թվով 3 կազմակերպության կողմից
օբյեկտային վարժանքների անցկացում
13.5.1

1) Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում
կազմակերպության անձնակազմի և սաների
պաշտպանության կազմակերպումը» թեմայով

Տարվա
ընթացքում

ՄՓՎ պետ
Կազմակերպության
տնօրեն

Կազմակերպության
ղեկավար կազմ

13.09

ՄՓՎ պետ,
«Վանաձորի
տարածքային
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

«Վանաձորի
տարածքային
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
ղեկավար կազմ

Կազմակերպության
անձնակազմ,
կազմավորումներ, ՄՓՎ
ներկայացուցիչ
«Վանաձորի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի կազմավորումներ,
ՄՓՎ ներկայացուցիչ
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13.6.1

14.1

2

3

4
5
6
տնօրեն
ՄՓՎ պետ,
«Վանաձորի
«Վանաձորի մանկատուն»
19.09
«Վանաձորի մանմանկատուն» ՊՈԱԿ-ի ՊՈԱԿ-ի կազմավորումներ
կատուն» ՊՈԱԿ
ղեկավար կազմ
ՄՓՎ ներկայացուցիչ
ՄՓՎ պետ
ՀՀ ԱՆ
ՀՀ ԱՆ
ՀՀ ԱՆ
«Հիվանդությունների
«Հիվանդությունների
2) «Բնակչության պաշտպանության
«Հիվանդություննեվերահսկման և
վերահսկման և
միջոցառումների կազմակերպումը և
րի վերահսկման և
կանխարգելման
կանխարգելման ազգային
23.03
իրականացումը համաճարակի հանգեցնող
կանխարգելման
ազգային կենտրոն»
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Լոռի»
ինֆեկցիոն հիվանդության ծագման դեպքում»
ազգային
ՊՈԱԿ-ի «Լոռի»
մասնաճյուղի
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
թեմայով
մասնաճյուղի
կազմավորումներ,
«Լոռի» մասնաղեկավար կազմ
ՄՓՎ ներկայացուցիչ
ճյուղի տնօրեն
13.6 Շտաբային մարզումներ
Մարզպետարանի
Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզպետի
աշխատակազմի
Մարզպետարանի և ՄՓՎ
Տարվա
կառավարման կետի աշխատանքային խմբերի
Լոռու մարզպետ
զորահավաքային
համապատասխան
ընթացքում
հետ անցկացվող շտաբային մարզումներին
նախապատրաստուստորաբաժանումներ
թյան բաժին
14. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ
Մարզի կարևորագույն և վտանգավոր օբյեկտՏարվա
ՄՓՎ ստորաբաժաՀամապատասխան
ներում հատուկ տակտիկական ուսումնավարՄՓՎ պետ
ընթացքում
նումներ
կազմակերպություններ
ժությունների անցկացում
1) «Հրդեհի մարում և բնակչության
ք.Վանաձոր, Վարդանանց
13.03
տարահանում բարձրահարկ շենքից» թեմայով
51 բարձրահարկ շենք
ք.Վանաձոր, Տիգրան
2) «Պահեստում առաջացած հրդեհի հրդեհաՄեծի պողոտա թիվ 81
22.06
շիջման աշխատանքներ» թեմայով
«Գարի Գրուպ» ՍՊԸ
հանրախանութ
ՄՓՎ պետ
Թիվ 36 ՀՓՋ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան
պողոտա նրբանցք 22
3) «Հրդեհի մարում, տարահանում և 1-ին բուժ.
«Վանաձորի տարածքային
22.08
օգնության ցուցաբերում» թեմայով
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

7

1

2
4) «Բեմահարթակում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջման աշխատանքներ և
աշխատակիցների տարահանում» թեմայով
5) «Հրդեհաշիջման և տարահանման
միջոցառումների իրականացում դպրոցի
գրադարանում առաջացած հրդեհի դեպքում»
թեմայով
6) « Բժշկական քոլեջում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջում և առաջին օգնության
ցուցաբերում » թեմայով

3

Թիվ 37 ՀՓՋ

ՄՓՎ պետ

Թիվ 38 ՀՓՋ

25.05

8) «Հրդեհաշիջման և տարահանման
կազմակերպում քոլեջի դահլիճում» թեմայով

10.10

14) «Միջանցքում առաջացած հրդեհի

ՄՓՎ պետ

25.03

26.08

13) «Տանիքում էլեկտրական մալուխների կարճ
միացումից առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում»
թեմայով

5

15.11

7) «Հրդեհաշիջման կազմակերպում
ենթակայանում առաջացած հրդեհի դեպքում»
թեմայով

9) «Դպրոցում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջում և տարահանում» թեմայով
10) «Բուժհաստատությունում առաջացած
հրդեհի հրդեհաշիջում» թեմայով
11) «Մարզադահլիճում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջում, տարահանում և 1-ին
բուժօգնության կազմակերպում» թեմայով
12) «Երեխաների տարահանումը ծխապատ
գոտուց և 1-ին օգնության ցուցաբերում»
թեմայով

4

29.03
14.06
27.09

27.11

09.03
ՄՓՎ պետ
05.05

Թիվ 39 ՀՓՋ

6
ք.Վանաձոր,
Թատերական 3ա,
«Վանաձորի պետական
դրամատիկական թատրոն
Վանաձորի թիվ 16
հիմնական դպրոց,
ք.Վանաձոր, «Տարոն 4»
Զեյթունի 5
ք.Վանաձոր «Պետական
բժշկական քոլեջ»
Թևոսյան 8
ք.Վանաձոր, 1 ենթակայան
«ԲԷՑ», ՓԲԸ հյուսիսային
մասնաճյուղ, Կ.Դեմիրճյան
1
ք. Վանաձոր,
«Մ.Թավրիզյանի անվան
արվեստի պետական
քոլեջ» Վարդանանց
փողոց 96
Գուգարքի ավագ դպրոց,
Գ.Գուգարք 6-րդ փողոց 38
Գուգարքի ԱԱՊԿ
գ.Գուգարք 1-ի փողոց 23/1
Գուգարքի մարզադպրոց,
գ.Գուգարք 6-րդ փողոց 51
Գուգարքի հիմնական
դպրոց, գ.Գուգարք 1-ին
նրբանցք 2-րդ փողոց 11
Ալավերդու թիվ 11
հիմնական դպրոց,
ք.Ալավերդի, Ակներ
թաղամաս
Հագվու միջնակարգ

7

1

2
հրդեհաշիջում, տուժածներին առաջին բուժ.
օգնության ցուցաբերում» թեմայով
15) «Դպրոցի քիմիայի լաբորատորիայում
առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում,
տուժածներին առաջին օգնության
ցուցաբերում» թեմայով
16) «Ճաշարանում էլեկտրական մալուխների
կարճ միացումից առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջում, ծխապատ գոտուց մարդկանց
տարահանում» թեմայով
17) « Խոհանոցում էլ մալուխների կարճ
միացումից առայացաց հրդեհ: Ծխապատ
գոտուց մարդկանց տարահանում » թեմայով
18) «Հրդեհաշիջման կազմակերպում տանիքում
ծագած հրդեհի դեպքում» թեմայով
19) «Մանկապարտեզում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջման և տարահանման
աշխատանքների կազմակերպում» թեմայով
20) «Մանկապարտեզում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջման և տարահանման
աշխատանքների կազմակերպում» թեմայով
21) «Խոհանոցում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացում,
տարահանման աշխատանքների կազմակերպում և տուժածներին առաջին օգնության
ցուցաբերում» թեմայով
22) « Դեղատան պահեստում առաջացած
հրդեհի հրդեհաշիջման աշխատանքների
իրականացում, աշխատակիցների
անվտանգության ապահովում և տարահանման
աշխատանքների կազմակերպում» թեմայով
23) «Երկրաշարժի հետևանքով մասնակի
փլուզված շենքում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջման աշխատանքների

3

4

5

6
դպրոց

27.09

Ալավերդու թիվ 10
հիմնական դպրոց,
ք. Ալավերդի, Շահումյան
2ա

17.12

Ալավերդու թիվ
4 ՆՈՒՀ

29.03

17.05
ՄՓՎ պետ

Թիվ 40 ՀՓՋ

Ստեփանավանի թիվ 3
դպրոց,
Աշոտաբերդ թաղ.
Ստեփանավանի թիվ 1
հիմնական դպրոց,
Բաղրամյան 67

18.07

Ստեփանավանի թիվ 4
մանկապարտեզ

17.09

Ստեփանավանի թիվ 3
մանկապարտեզ

21.03

ք.Սպիտակ, Շահումյան 7,
թիվ 2 մանկապարտեզ

25.05

ՄՓՎ պետ

Թիվ 41 ՀՓՋ

ք.Սպիտակ, Երևանյան
խճ. 5, «Սպիտակի ԲԿ»
համաբուժարան

13.07

ք.Սպիտակ, Իտալական
թաղամաս 7, Սպիտակի
«Միսիոներական

7

1

2
իրականացում և տուժածների դուրս բերում
փլատակների տակից» թեմայով
24) « Դահլիճում առաջացած հրդեհի
հրդեհաշիջման աշխատանքների
իրականացում և տարահանման
աշխատանքների կազմակերպում» թեմայով
25) «Երկրաշարժի ժամանակ մարդկանց
տարահանում և տուժածներին 1-ին
բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով
26) «Հրդեհաշիջում, տարահանում 1-ին բուժ.
օգնության ցուցաբերում» թեմայով

5

6
կենտրոն»
ք. Սպիտակ Ս. Ավետիսյան
1, «Սպիտակի մշակույթի
կենտրոն»

21.03

Լեռնահովիտի
միջնակարգ դպրոց

06.06
ՄՓՎ պետ
11.09

28) «Երկրաշարժի
ժամանակ մարդկանց
տարահանում և տուժածներին 1-ին
բուժ օգնության ցուցաբերում» թեմայով

17.12

ՀՀ Լոռու մարզային ՔՊ ծառայությունների
շտաբի պետերի հետ 2018թ. հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների
անցկացման վերաբերյալ զեկույցի
ներկայացում

4

10.10

27) «Հրդեհաշիջում, տարահանում 1-ին բուժ.
օգնության ցուցաբերում» թեմայով

Մարզային ՔՊ ծառայությունների շտաբի պետերի հետ հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների անցկացում
15.1

3

Թիվ 42 ՀՓՋ

Միխայելովկայի
միջնակարգ դպրոց

15. Ընդհանուր պատրաստություն
06.03
11.06
ՄՓՎ պետ
10.09
12.12
23.03
25.06
24.09
22.12

Գազալցակայան «777»,
ք. Տաշիր, Երևանյան 14
Ցորենի
պահեստավորման կետ,
ք. Տաշիր, Երևանյան 1

ՄՓՎ ՃԿԿ և
ԲՊ բաժին

ՔՊ ծառայությունների
շտաբի պետեր

ՄՓՎ
ԲՊ բաժին

ՄՓՎ պետ

16. Պլանների և ծրագրերի մշակում

16.1

16.2

ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ՃԿԿ-ում մարզային ծառայությունների ներկայացուցիչների կարգավիճակը
սահմանելու և նրանց խնդիրներն ու
գործառույթները հաստատելու վերաբերյալ ՀՀ
Լոռու մարզպետի որոշման նախագծի մշակում
և ներկայացում հաստատման
«ՀՀ Լոռու մարզի արտակարգ

Տարվա
ընթացքում

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Մարզպետարանի և ՄՓՎ
ստորաբաժանումների
անձնակազմ

Մինչև 15.12

Լոռու մարզպետ,

Մարզպետարանի և

Մարզպետարանի և ՄՓՎ

7

1

16.3
16.4
16.5

16.6

17.1

2
իրավիճակներում բնակչության
պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2019թ. հիմնական միջոցառումների
պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ Լոռու մարզպետի որոշման նախագծի մշակում և համաձայնեցում
«Մարզի քաղաքացիական պաշտպանության
պլանի» ճշգրտում
«Մարզի բնակչության տարահանման պլանի»
ճշգրտում
«Մարզի արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության պլանի»
ճշգրտում
Մարզի խոշորացված համայնքների
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության բնագավառին առնչվող
փաստաթղթերի և պլանների վերամշակում,
ՄՓՎ հետ համաձայնեցում և հաստատում

Զորահավաքային պատրաստության
միջոցառումներ

3

4
ՄՓՎ պետ

Տարվա
ընթացքում
Տարվա
ընթացքում

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ
Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Տարվա
ընթացքում

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ

Առաջին
եռամսյակ

Լոռու մարզպետ,
ՄՓՎ պետ,
համայնքապետեր

5
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

6
ստորաբաժանումների
անձնակազմ

Մարզպետարանի և
ՄՓՎ
ստորաբաժանումներ

Մարզպետարանի և ՄՓՎ
ստորաբաժանումների
անձնակազմ

Խոշորացված
համայնքներ

Խոշորացված համայնքի
աշխատակազմ

17. Զորահավաքային պատրաստություն
Առանձին
պլանՄՓՎ պատասխանաՄՓՎ պետ
ժամանատուներ
կացույցով

Հապավումներ՝
ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ԱԻՆ՝ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՊՆ՝ պաշտպանության նախարարություն
ՓԾ՝ փրկարար ծառայություն
ՄՓՎ՝ մարզային փրկարարական վարչություն
ՃԿԿ՝ ճգնաժամային կառավարման կենտրոն
ԱԻ՝ արտակարգ իրավիճակներ

ՄՓՎ,
ՀՀ ԱՊՆ Վանաձորի
զինկոմիսարիատ
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ՔՊ՝ քաղաքացիական պաշտպանություն
ԱՌՆ՝ աղետների ռիսկի նվազեցում
ՃՈ՝ ճանապարհային ոստիկանություն
ՀՇՈՒ՝ հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն
ՇՈՒ՝ շտաբային ուսումնավարժություն

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

