
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 2018Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ  ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԱՐԵԹԻՎ 2018Թ.

Լոռու մարզի 2017-2025թթ.  զարգացման 

ռազմավարության հիման վրա իրականացվող 

գործառնական ծրագրերի կազմակերպում և 

իրականուցման համակարգում, ՏԱՊ-ի կազմում և 

կատարման վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Նպատակային  Լոռու մարզի 2017-2025թթ. տարածաշրջանային 

ռազմավարական նպատակների եւ 
գերակայությունների սահմանում, դրանց 

համապատասխանեցում ազգային 

փաստաթղթերի հետ, իրավիճակի վերլուծություն, 

ՍՎՈՏ անալիզ եւ այդ նպատակներն 

իրականացնելու համար փաստաթղթի մշակում։ 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 2016թ-ի թիվ 323 

որոշման 2-րդ հավելվածով  

սահմանված ժամանակացույցին 

համապատասխան աշխատանքների 

կազմակերպում եւ իրականացում 

2018-2020թթ պետական միջնաժամկետ ծախսային 

ծրագրերի և հայտերի կազմում և 2018թ. բյուջետային 

գործընթացի իրականացում    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Նպատակային ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 2018-2020թթ 

ռազմավարության հստակեցում, մարզպետարանի 

միջոցով իրականացվող ծրագրերի համար 

անհրաժեշտ ծախսերի պլանավորում 

Սահմանված չափաքանակներին 

համապատասխան ծրագրերի հայտերի 

կազմում և ներկայացում 

համապատասխան մարմիններ 

Մարզպետի գործունեության վերաբերյալ 
հաշվետվության կազմում, ընթացիկ տարվա 

իրականացվելիք աշխատանքների ամփոփում 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Աշխատակազմի նախորդ տարվա կատարված 

աշխատանքների ամփոփում,  դրական 

տեղաշարժերի արձանագրում եւ իրականացված 

աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների 

հստակեցում՝ դրանց բացառում ընթացիկ 

աշխատանքներում   

Նախորդ տարվա կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ 
տեղեկատվության ներկայացում մարզի 

խորհրդին, հանրապետական 

գործադիր մարմիններին, սահմանված 

ժամկետում համաձայնեցված 

աշխատանքային ծրագրերի 

առկայությունը 

ՀՀ պետական բյուջեի, ինչպես նաեւ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից մարզի տարածքում 

իրականացվող զարգացման նպատակային ծրագրերի 

նախագծերի, ծախսերի կատարման նախահաշիվների 

կազմման և դրանց ֆինանսավորման գործընթացի 

իրականացում    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի միջոցով 

իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման 

ապահովում 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի միջոցով 

իրականացվող ծրագրերի` սահմանված 

չափորոշիչներին համապատասխան 

նախահաշիվների առկայությունը, 

կատարված ծախսերին 

համապատասխան, սահմանված 

ժամկետում պարտավորությունների 

գրանցում և ֆինանսավորումը 

Աշխատանքի անվանումը
Աշխատանքի 

տեսակը Աշխատանքի նպատակը Աշխատանքի գնահատման չափանիշը



1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

Ժամանակացույց, իրականացված 

ծրագրեր 

2 2 2018-06-

29

2018-11-

01

4 4 100

2018-2020թթ. ՄԺԾԾ հայտ, 2018թ. 

բյուջետային հայտ 

2 2 2018-06-

29

2018-11-

30

3 3

Հաշվետվություն, տեղեկանք 3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

3 3 100

Նախահաշիվ, վճարման 

հանձնարարագիր, գրություն 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Իրական 

մարդ/օրերը
Կատարման 

ժամկետը
Որակի 

գնահատականը
Ժամկետի 

գնահատականը Կշիռ
Ընթացիկ 

գնահատակ

Աշխատանքի արդյունքի ձեւը

Պլանավորված 

մարդ/օրերը



2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

4 6 5

6 6

3 4 5 10 10

2

111.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

114.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

Ընթացիկ կշռված 

գնահատականը 

113.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

113.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

108.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

108.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

111.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)ականը %



1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

8 12

8 8 4 4

10 10 8 8

25 25

107.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

112.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

112.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

109.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

109.1 (Իրա
մարդ/օրեր

114.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

105.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

105.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

107.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)



2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

3 3 5 5

3 3 7 7

110.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

106.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

115.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

115.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

104.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

104.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

110.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

րական 

երը)

106.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)



1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

5 6

012.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

117.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

117.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

036.1 

(Պլանավոր
մարդ/օրեր

116.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

116.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

037.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

037.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

012.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)



2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

1-ին 

կիսամյա
կ

2-րդ 

կիսամյա
կ

069.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

Վալերի Խաչատրյան 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

Վալերի Խաչատրյան 

(Իրական 

մարդ/օրերը)

118.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)

118.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

վորված 

երը)

036.1 (Իրական 

մարդ/օրերը)

069.1 

(Պլանավորված 

մարդ/օրերը)



Համայնքներում բյուջետային գործընթացի ընթացիկ 

վերահսկողության կազմակերպում, մարզային 

ենթակայության կազմակերպությունների 

նախահաշիվների, սոցիալական փաթեթների, 

բազային ծավալների նախահաշիվների ստուգման, 

աշխատավարձի և այլ վճարների կատարման  

աշխատանքների համակարգում   

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Համայնքների բյուջեների եկամուտների եւ 
ծախսերի կատարման վերահսկում, մեթոդական 

օգնության տրամադրում 

Համայնքների բյուջեների 

համապատասխանությունը 

օրենսդրությանը, նախահաշիվների, 

վճարների սահմանված ժամկետում 

կատարում 

Գնման գործընթացի իրականացում և 

համապատասխան ընթացակարգերի ապահովում   

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի և 

մարզպետարանի միջոցով իրականացվող 

ծրագրերի համար նախատեսված ծավալներով 

ապրանքների, ծառայությունների և 

աշխատանքների ձեռքբերում 

Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին 

համապատասխան, սահմանված 

ժամկետում արձանագրությունների 

կազմում, տեխնիկական բնութագրերի 

մշակում, ծառայությունների գնման 

պետական պայմանագրերի և 

համաձայնագրերի կնքում և 

ներկայացում համապատասխան 

մարմիններ 

Քաղաքաշինության  ոլորտի աշխատանքների 

կազմակերպման համակարգում, ՀՀ օրենսդրության 

կատարման ապահովում և վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Քաղաքաշինության  ոլորտի օրենսդրության 

կատարման ապահովում 

Քաղաքաշինության  ոլորտի ծրագրերի 

իրականացում 

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության  ոլորտի 

աշխատանքների կազմակերպման համակարգում, ՀՀ 

օրենսդրության կատարման ապահովում և 

վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության  

ոլորտի  օրենսդրության կատարման 

ապահովում 

Գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության  ոլորտի  

ծրագրերի իրականացում 

ՏԻՄ ոլորտի աշխատանքների կազմակերպման 

համակարգում,  ՀՀ օրենսդրության կատարման 

ապահովում և վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ ՏԻՄ ոլորտի  օրենսդրության կատարման 

ապահովում 

ՏԻՄ ոլորտի  ծրագրերի 

իրականացում 



Հաշվետվություն,  տեղեկանք, 

նախահաշիվ, վճարման 

հանձնարարագիր 

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Պայմանագիր, ընթացակարգի 

արձանագրություն 

2 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն, ակտ, որոշում, տեղեկանք   

4 5 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100

Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն, ակտ, որոշում, տեղեկանք   

4 5 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100

Զեկուցագիր, արձանագրություն, 

գրություն, որոշում, տեղեկանք 

4 3 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5



2

2 8 8

5 66 72

5



15 20 42 48

6 7

84 75

23 19









ՀՀ Լոռու մարզում պաշտպանության բնագավառի 

մարզպետին վերապահված լիազորությւոնների 

իրականացման աշխատանքների համակարգում, 

զորահավաքային աշխատանքների կազմակերպման 

վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, 

զորահավաքի և վարժական հավաքների 

արդյունավետ կազմակերպում և անցկացում 

Զինապարտների հաշվառման, 

զորակոչի, զորահավաքի և վարժական 

հավաքների կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ ՀՀ 

պաշտպանության նախարարության 

կողմից դրական գնահատականի 

առկայությունը 

ՀՀ Լոռու մարզում արտակարգ իրավիճակների եւ 
քաղաքացիական պաշտպանության 

բնագավառներում օրենսդրությամբ նախատեսված   

աշխատանքների համակարգում 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակների 

հետեւանքների վերացման, տարերային եւ 
տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի 

նվազեցման եւ հետեւանքների վերացմանն 

ուղղված աշխատանքների կազմակեպում եւ 
քաղպաշտպանության միջոցառումներին 

բնակչության ներգրավում 

Սահմանված ժամանակում պլանի 

կազմում եւ ուսումնավարժությունների 

կազմակերպումում 

 ՀՀ Լոռու մարզպետի իրավական ակտերի 

նախագծերի նախապատրաստում, ընդունած 

իրավական ակտերի կատարման ապահովում, ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագծերի վերաբերյալ 
կարծիքի տրամադրում,  մարզի համայնքներում 

վարչական ստուգումների կատարման և անցկացման 

կազմակերպում  : 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Համայնքների գործունեության ընթացքում 

խախտումների և թերությունների արձանագրում, 

մեթոդական ցուցումների տրամադրում և 

աջակցում   

Համայնքների ղեկավարների և 

ավագանիների գործունեության 

ընթացքում կայացրած իրավական 

ակտերի համապատասխանությունը 

գործող օրենսդրությանը   

ՀՀ Լոռու մարզի խորհրդի գործունեության հետ 

կապված կազմակերպական աշխատանքների 

իրականացում, նիստերի և խորհրդակցությունների 

կազմակերպում և արձանագրում, պաշտոնատար 

անձանց այցերի կազմակերպում  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզի խորհրդի և այլ նիստերի ու 
խորհրդակցությունների բնականոն ընթացքի 

ապահովում, հանձնարարականների 

արձանագրում և դրանց կատարման 

ապահովում 

Նիստերի կազմակերպական 

աշխատանքների պատշաճ 

իրականացում (մասնակիցների 

տեղեկացում, նյութերի տրամադրում և 

այլն), արձանագրությունների 

արժանահավատություն, 

հանձնարարականների ճշգրիտ 

ամրագրում 

Կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտի 

աշխատանքների կազմակերպման համակարգում, ՀՀ 

օրենսդրության կատարման ապահովում և 

վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Կրթության, մշակույթի և սպորտի  ոլորտի  

օրենսդրության կատարման ապահովում 

Կրթության, մշակույթի և սպորտի  

ոլորտի  ծրագրերի իրականացում 



Որոշման նախագիծ, արձանագրություն, 

զեկուցագիր, գրություն 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Որոշման, կարգադրության նախագիծ, 

պլան 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

1 1 100

Վարչական ակտ, գրություն, տեղեկանք 2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 1 100

Արձանագրություն, հաշվառման մատյան, 

զեկուցագիր 

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն, ակտ, որոշում, տեղեկանք   

4 4 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100



2

1

2 30 29

2

5



8 8

8 8

2 3



1 1

5 5

5 5

91 96



15 15



40 46

43 48

19 20



Առողջապահության ոլորտի աշխատանքների 

կազմակերպման համակարգում,  ՀՀ օրենսդրության 

կատարման ապահովում և վերահսկողություն  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Առողջապահության ոլորտի  օրենսդրության 

կատարման ապահովում 

Առողջապահության ոլորտի 

ծառայությունների բարելավում, 

իրականացվելիք ծրագրերի 

կատարում  :

Սոցիալական ապահովության ոլորտի 

աշխատանքների կազմակերպման համակարգում,  ՀՀ 

օրենսդրության կատարման ապահովում և 

վերահսկողություն  : 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Սոցիալական ապահովության ոլորտի  

օրենսդրության կատարման ապահովում 

Անապահով ընտանիքների վիճակի 

բարելավում, ծրագրերի ուղղվածության 

ապահովում  :

Մարզի ՍԱՏՄ-ների աշխատանքների կազմակերպում 

և համակարգում  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզի անապահով բնակչությանը պետության 

կողմից տրամադրվող  դրամական 

օգնությունների օրինականության 

վերահսկողություն, հասցեականության 

ապահովում, ՍԱՏՄ-ների աշխատանքների 

վերահսկողություն 

ՍԱՏՄ-ների կանոնակարգված 

աշխատանք, հարակից 

տեղեկատվության ժամանակին 

կիրառման ապահովում 

Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, 

աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, մարզային 

ենթակայության կազմակերպությունների և 

ընկերությունների, ՏԻՄ-երի ընդունած իրավական 

ակտերի ՀՀ օրենսդրությանը 

համապատասխանեցման ապահովում     

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Որակյալ և օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխանող փաստաթղթերի կազմում և 

օրինականության ապահովում   

Ընդունված իրավական ակտերի 

վերաբերյալ համապատասխան 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների կողմից դիտողությունների 

բացակայությունը, ՏԻՄ-երի ընդունած 

իրավական ակտերի՝ օրենսդրության 

համապատասխանության վերաբերյալ 
մարզպետարանի գրավոր 

առաջարկությունների, 

դիտողությունների և վերլուծական 

տեղեկանքների կազմում 

Էլեկտրոնային և թղթային 

փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և 

իրականացում, համայնքների կառավարման 

տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքների 

համակարգում  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Գործավարության կարգի պահանջների 

կատարման և փաստաթղթերի պահպանության 

ապահովում, աշխատանքային  ծրագրերի 

կազմում ընթացիկ եւ պլանավորում հաջորդ 

տարվա համար 

Չգրանցված փաստաթղթերի բացառում, 

սահմանված ժամկետներում 

փաստաթղթերի առաքում Արխիվի 

մասին ՀՀ օրենքին համապատասախան 

փաստաթղթերի պահպանման 

առկայություն: Աշխատակազմ 

ստացված գրությունների սահմանված 

ժամկետում գրանցում էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության 

համակարգ 



Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն, ակտ, որոշում, տեղեկանք   

4 4 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100

Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն, ակտ, որոշում, տեղեկանք   

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Հաշվետվություն, արձանագրություն, 

գրություն,  տեղեկանք   

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2

Եզրակացություն, որոշում, 

կարգադրություն, հրաման, գրություն, 

փաստաթուղթ, արձանագրություն 

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

3 3 100

Էլեկտրոնային և թղթային 

գրանցամատյան, փաստաթուղթ, ակտ, 

աշխատանաքային ծրագրի առկայություն 

համակարգում 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100



5

2

3 24 26 20 20

2 4 4



2 2 35 30

5 5



34 35

18 18

4 4

2 2



101 105 112 116 100



103 96 99



&quot;Հսկողական գրությունների, մարզպետարանի 

պաշտոնական փոստի ստացման, գրանցման եւ 
առաքման գործընթացի կազմակերպում  .

 &quot;

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ "Փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային 

ապահովում 

 "

"Գործավարության կարգի 

ապահովում 

 "

Մարզպետարանի գույքի, շենք-շինություննրեի, 

տրանսպորտային միջոցների պահպանման և 

շահագործման աշխատանքների կազմակերպում 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Տրված հանձնարարականների օպերատիվ 

ընթացքի, ծագած խնդիրների լուծման գործում 

ստորաբաժանումների փոխգործակցության 

ապահովում   

Հանձնարարականների արձանագրում 

և դրանց կատարման վերաբերյալ 
համապատասխան տեղեկատվության 

առկայությունը 

Անձնակազմի կառավարման հետ կապված 

աշխատանքների իրականացում   

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ 

օրենսդրության և ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Քաղաքացիական ծառայության մասին 

ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 

պահանջների կատարման 

բարելավում 

Արտաքին կապերի զարգացման, մարզի 

տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցության 

ցուցաբերում արտասահմանյան և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ գործնական 

փոխշահավետ կապերի ստեղծման ուղղությամբ    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզի տնտեսվարող սուբյեկտների համար 

փոխշահավետ կապերի ստեղծում և 

համագործակցության ընդլայնում, 2017թ-ի 

աշխատանքների պլանավորում 

Հանդիպումների, 

խորհրդակցությունների 

կազմակերպում, կնքված 

փոխըմբռնման հուշագրերի և 

պայմանագրերի կետերի կատարում 

Հողաշինարարության և  հողօգտագործման ոլորտի 

աշխատանքների կազմակերպման համակարգում,  ՀՀ 

օրենսդրության կատարման ապահովում և 

վերահսկողություն  : 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Հողաշինարարության և  հողօգտագործման 

ոլորտի օրենսդրության իրականացման 

ապահովում և վերահսկողություն  :

Հողաշինարարության և  

հողօգտագործման ոլորտի 

օրենսդրության իրականացման 

ապահովում  :

Մարզպետարանի և մարզային ենթակայության 

կազմակերպությունների ներքին աուդիտի 

աշխատանքների իրականացում   

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Կազմակերպությունների գործունեության 

արդյունքների բարելավում, տեղեկությունների 

ամբողջականության և վստահելիության 

ապահովում 

Աուդիտորական եզրակացությունների 

առկայություն   



"հանձնարարական 

 "

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

1 1

Զեկուցագիր, արձանագրություն, 

գրություն, որոշում, պայմանագիր, 

անձանական գործ, տվյալների 

էլեկտրոնային շտեմարան   

4 4 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Տեղեկանք, գրություն, պայմանագիր   3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2

Տեղեկանք, ստուգման ակտ, գրություն, 

զեկուցագիր 

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

4 4 100

Մարզպետի որոշում, ժամանակացույց, 

զեկուցագիր, տեղեկանք, ստուգման 

ակտ 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2



2

2 70 72

4 95 99



34 34

9 12



28 29

33 33



108 112



12 12



ՀՀ Լոռու մարզպետի, մարզպետարանի 

աշխատակազմի գործունեության 

հրապարակայնության և թափանցիկության 

ապահովում, մարզպետարանի ստորաբաժանումների 

գործունեության մասին լուրերի, 

հաղորդագրությունների պատրաստում     

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ ՀՀ Լոռու մարզպետի, մարզպետարանի 

ստորաբաժանումների գործունեության մասին 

իրազեկման ապահովում   

ԶԼՄ-ով մարզպետարանի 

գործունեության վերաբերյալ 
հրապարակված նյութերի 

առկայություն, պատշաճ 

ժամկետներում մարզպետարանի 

պաշտոնական կայքի թարմացում 

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների 

պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների և 

նպատակային ծրագրերի իրականացում 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների 

սոցիալական պաշտպանվածությանն ուղղված 

պետական նպատակային ծրագրերի կատարման 

ապահովում 

Մշակված ծրագրերի առկայությունը, 

ծրագրում ընդգրկված թիրախային 

խմբերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

և առաջարկությունների ներկայացումը 

մարզպետին և համապատասխան 

հանրապետական գործադիր 

մարմիններ 

ՀՀ Նախագահի, ՀՀ ԱԺ, ՀՀ կառավարության, ՀՀ 

վարչապետի և Հանրապետական գործադիր 

մարմինների ղեկավարների, մարզպետի և 

աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների 

կատարման նկատմամբ հսկողության     

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Սահմանված ժամկետում հանձնարարականների 

կատարման ապահովում 

Հանձնարարականների ժամկետանց 

կատարման բացառում 

Մարզպետարանի գործունեության իրավական 

ապահովման և բոլոր ատյանների դատարաններում  

շահերի ներկայացման աշխատանքների 

կազմակերպում իրականացում    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզպետարանի օրինական գործունեությանն 

օժանդակում եւ շահերի պաշտպանություն 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 

օրենքով  սահմանված կարգով և 

ժամանակին խորհրդատվության և 

եզրակացության տրամադրում 

Հաշվետվությունների, առաջարկությունների, 

միջնորդությունների, տեղեկատվական նյութերի 

ընդունում և ներկայացում համապատասխան 

մարմիններ 

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ ՀՀ օրենքների, կառավարության որոշումների, 

գերատեսչությունների հանձնարարականների 

կատարում 

Պահանջվող ձևերով և սահմանված 

ժամկետներում համապատասխան 

հաշվետվությունների, 

միջնորդությունների, տեղեկատվական 

նյութերի կազմումը 



Մամլո հաղորդագրություն, 

ինտերներտային կայք, տեղեկանք   

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2

Տեղեկանք, գրություն, զեկուցագիր 3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

4 4 100

Արձանագրություն, փաստաթուղթ 4 4 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

խորհրդատվություն, հայցադիմումներ, 

միջնորդություններ, բողոքներ 

2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

3 3 100

Գրություն, տեղեկանք, հաշվետվություն 2 2 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2



4

2

3 45 52





114 123

2 2



47 50



67 72



Միջազգային կազմակերպությունների կողմից 

մարզում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի, 

զբոսաշրջության բնագավառում մարզում 

նախատեսվող եւ իրականացվող ծրագրերի 

համակարգում, պաշտոնական ինտերնետային 

կայքէջի սպասարկման կազմակերպում  :

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ Մարզում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի 

կատարման կազմակերպում, զբոսաշրջության 

խթանում, ինտերնետային կայքի թարմացում 

Իականացվող ծրագրերի թիվ, 

զբոսաջրշիկների թվի աճ 

&quot;  Պաշտոնական գրությունների սահմանված 

կարգով քննարկում, պատասխան նախագծերի 

պատրաստման աշխատանքների վերահսկում, 

իրավական ակտերի նախագծերի 

նախապատրաստում և ներկայացում  :

 &quot;

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ "Բրձրացված խնդիրներին լուծում տալը 

  

 "

"Սահմանված կարգով ընթացք տալը և 

պատասխան տրված դիմում-բողոքների 

թվաքանակը, ամբողջից տոկոսային 

արտահայտությունը 

  "

Քաղաքացիների դիմում-բողոքների քննարկում և 

քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ "Բարձրացված հարցերի լուծումը կամ ընթացք 

տալը 

 "

"Բարձրացված հարցերին 

հիմնավորված և սահմանված 

ժամկետներում պարզաբանված 

պատասխանի առկայությունը, դրանց 

լուծման մասին վերլուծական 

տեղեկատվության կազմումը և 

ներկայացումը ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ և ՀՀ ՏԿԶՆ 

 "

&quot;Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

2019թ. աշխատանքային ծրագրի կազմում 

 &quot;

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Ընթացիկ "Աշխատանքային նորմալ պայմանների 

ապահովում   

 "

"Աշխատանքային ծրագրի 

առկայություն 

 "

Այլ ընթացիկ աշխատանքներ    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Այլ

Չպլանավորված աշխատանքներ    

 <i>(from ՀՀ Նախագահի 728-Ն որոշմամբ 

մարզպետին վերապահված լիազորությունների 

ապահովում)</i>

Այլ



Հաշվետվություն, թարմացված 

ինտերնետային կայք 

3 3 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

Պատասխանի նախագիծ, գրություն 10 10 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100

Պատասխանի նախագիծ, գրություն 10 12 2018-06-

29

2018-12-

28

5 5 100

"Ծրագիր 

 "

2 2018-12-

28

0 1

6 8 2018-06-

29

2018-12-

28

3 3 100

7 7 2018-06-

29

2018-12-

28

2 2 100

120 128



2 3 5

5 6 7

5 16 15 5 5

3 5

3 5 4 7 10 15 10 10 6

2 5 5 5 5 5 9 10 15

81 120 128 120 128 120 128 120 128



2 2 37 37

12 12

5 2

21 28 15 19 12 12

15 20 11 11 8 14 11 12

120 128 120 128 120 128 120 128



1 1

6 5 12 12 19 20

3 3 20 20 8 12

3 3 2 2 2

5 5 3 3 8 10 10 9

5 6 7 10 15 16

120 128 120 128 120 128 120 128



43 45

1 4 4 2

5 5 10 10 5 5 5 7 10

5 6 9 9 3 3 7 7 10

120 128 120 128 120 128 120 128 120



5 5 2

10 12 12 12 12 21 20

10 12 12 10 10 16 14

128 120 128 120 128 120 128


