
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

22 հունվարի 2019թ. թիվ 21-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ  
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով, «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի 
№46-Ն որոշման հավելված 1-ի 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով, հաշվի առնելով 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
18.01.2018թ. N 1/17.1/313-19 գրությունը՝ 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2019 թվականի 
հիմնական միջոցառումների պլանը` համաձայն հավելվածի: 

2. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների 
ղեկավարներին՝  

1) մինչև 2019 թվականի հունվարի 30-ը սույն որոշման 1-ին կետով 
հաստատված հավելվածի համաձայն մշակել, Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական 
վարչության հետ համաձայնեցնել ու հաստատել համայնքի արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության համակարգերի 2019 թվականի նախապատրաստման 
հիմնական միջոցառումների պլանը: 

2) մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ը Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական 
վարչություն ներկայացնել տեղեկատվություն սույն որոշման համաձայն 
իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածում ընդգրկված 
պետական կառավարման համակարգի մարմինների (բացառությամբ 
Պաշտպանության նախարարության և Վարչապետին առընթեր Ազգային 
անվտանգության ծառայության) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում 



գործող տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին՝ մինչև 2019 
թվականի դեկտեմբերի 10-ը Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչություն 
ներկայացնել տեղեկատվություն սույն որոշման համաձայն իրականացված 
միջոցառումների վերաբերյալ: 

4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի գլխավոր 
քարտուղարին՝ ապահովել սույն որոշման ծանոթացումը կատարողներին: 

5. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված պլանի միջոցառումների 
կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության Լոռու մարզային 
փրկարարական վարչության պետին: 

 
 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ  

1/22/2019

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2019թ. հունվարի 22 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2019թ. հունվարի 22-ի 
թիվ 21-Ա որոշման 

 
Պ Լ Ա Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

I ԱԻՆ ՓԾ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

1.1 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն 

1.1.1 
Մասնակցություն «Ուժեղ երկրաշարժի 
հետևանքների վերացում» թեմայով ՀՇՈՒ-ին 

Մայիս 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

1.1.2 

Մասնակցություն Պաշտպանության 
նախարարության կողմից անցկացվող 
զորավարժություններին` 

 
 
 

24.09-05.10 

ՄՓՎ պետ 
Պաշտպանության 
նախարարության  

3-րդ ԲԿ 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

1) Ռազմավարական հրամանատարաշտա-
բային զորավարժությանը 

 

2) 3-րդ ԲԿ հրամանատարի ղեկավարու-
թյամբ  անցկացվող հրամանատարաշտա-
բային զորավարժությանը 

02 -05.09 
 

3) 3-րդ ԲԿ հրամանատարի 
ղեկավարությամբ թիվ N զորամասի հետ 
անցկացվող հրամանատարաշտաբային 
զորավարժությանը 

03-06.06 

 

4) 3-րդ ԲԿ հրամանատարի 
ղեկավարությամբ թիվ M զորամասի հետ 
անցկացվող հրամանատարաշտաբային 
զորավարժությանը 

05-08.11 

 

1.2 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1 
Մասնակցություն «Կարճ հաղորդագրու-
թյուններով ՀՀ Լոռու մարզում պաշտոնա-
տար անձանց իրազեկում» թեմայով ՀՏՈՒ-ին 

Հունիս, 
դեկտեմբեր 

 Լոռու մարզպետ, 
 ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ՃԿԿ 
ՀՀ Լոռու մարզի 

համապատասխան 
պաշտոնատար անձինք 

 

1.3 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1.3.1 

Մասնակցություն «Թեղուտ» ՓԲԸ պոչամ-
բարի պատվարի վթարի դեպքում հակազդ-
ման գործողությունների իրականացում և 
հնարավոր անդրսահմանային ազդեցության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա-
դրման շղթայի արդյունավետության ստու-
գում Հայաստանի և Վրաստանի միջև» թե-
մայով 

Օգոստոս 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 

«Թեղուտ» ՓԲԸ  
ղեկավար կազմ, Թեղուտ 

բնակավայրի 
պաշտոնատար անձինք, 

 ՄՓՎ անձնակազմ 

 

1.4 Շտաբային մարզումներ 

1.4.1 

Մասնակցություն ՊՆ-ում անցկացվող 
պետական կառավարման մարմինների 
աշխատանքային խմբերի ներգրավմամբ 
համատեղ  շտաբային մարզումներին 

19.07 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 
Մարզպետարան, 

ՄՓՎ 
 

 

2. Ընդհանուր պատրաստություն 

2.1 

Մասնակցություն ՔՊ ղեկավար կազմերի, 
շտաբների, ծառայությունների, 
կազմավորումների, կազմակերպությունների 
ու բնակչության ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերով 
ուսուցման կազմակերպման, սեմինար 
խորհրդակցությունների կազմակերպմանը և 
անցկացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
Մարզի ՔՊ ղեկավար 

կազմ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

 
2.2 

Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ «911» 
ահազանգման կենտրոնի անձնակազմի 
ընտրությանը, ստուգարքների անցկացմանը 

հունիս ՄՓՎ պետ  
ՄՓՎ ՃԿԿ 
 

      ՄՓՎ անձնակազմ 

 

2.3 
Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ ՃԿԿ 
անձնակազմի հետ ճգնաժամային 
կառավարման, ահազանգերի սպասարկման 

սեպտեմբեր 
 

ՄՓՎ պետ  
 

ՄՓՎ ՃԿԿ       ՄՓՎ անձնակազմ 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

վերաբերյալ սեմինար պարապմունքների 
անցկացմանը 

  2.4 

Մասնակցություն՝ Լոռու մարզում 
«Ճառագայթային, քիմիական, 
կենսաբանական դեպքերին առաջին 
արձագանքողների համար» թեմայով 
դասընթացների անցկացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 

 
ՄՓՎ և ենթակա 

ստորաբաժանումների 
անձնակազմ 

2.5 

Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ անձնակազմի 
հետ քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների և 
հիդրոտեխնիկական կառույցների 
անվտանգության վկայագրերի 
փորձաքննության և ՀՀ տարածքում առկա 
պոչամբարների ռիսկերի գնահատման 
աշխատանքների իրականացման 
հաշվարկների մեթոդաբանության և ՀՇՈՒ-
ների, ՇՈՒ-ների նախապատրաստմանը և 
անցկացման փաստաթղթերի մշակման 
ուղղությամբ ուսուցման կազմակերպմանը և 
անցկացմանը 

հուլիս ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 

3. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

3.1 

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

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ԱՌՆ մարզային թիմ 
ԱՌՆ մարզային թիմի 

անդամներ 
 

4. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

4.1 

ՀՀ վարչապետի 2014թ. սեպտեմբերի 26-ի N 
934-Ն որոշման համաձայն` 

հուլիս 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ՃԿԿ և ԲՊ 
բաժին 

 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 

Մասնակցություն Լոռու մարզի 
համայնքներում քաղաքացիական 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

պաշտպանության, խաղաղից 
պատերազմական ժամանակաշրջանի 
փոխադրման, տարահանման պլանների, 
տարահանման մարմինների, գործունեության 
կայունության բարձրացման 
հանձնաժողովների և ՔՊ ոլորտը 
կարգավորող այլ փաստաթղթերի 
ուսումնասիրության, մշակման և ճշգրտման, 
ինչպես նաև պաշտպանական կառույցների 
պահպանման,  նախատեսման և կառուցման 
ուղղություններով մեթոդական և գործնական 
օգնության ցուցաբերմանը 

4.2 

Մասնակցություն ռազմական դրության 
ժամանակ քաղաքացիական պաշտպա-
նության միջոցառումների իրականացման 
համար ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում 
հաշվառված ինժեներական տեխնիկայի և 
տրանսպորտային միջոցների` ՀՀ 
պաշտպանության նախարարության կողմից 
չառգրավվող ինժեներական տեխնիկայի և 
տրանսպորտային միջոցների քանակի 
ճշգրտմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին ՄՓՎ անձնակազմ 

 

4.3 

Մասնակցություն Լոռու մարզի համայնքների 
խոշորացման գործընթացից ելնելով 3-րդ 
կարգի պահեստային կառավարման կետերի 
ցանկի ճշգրտմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

 Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ, 

համայնքապետեր 

Խոշորացված 
համայնքներ 

Խոշորացված 
համայնքների 

աշխատակազմ 

 

5. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

 
5.1 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  ծառայողների և ՀՀ 
Լոռու մարզպետարանի կրթության ոլորտի 
մասնագետների հետ ՀՀ Լոռու մարզի 200 և 
ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՓՈՒՎ 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
Պատանի հրշեջ-

փրկարարական թիմերի 
ստեղծման բազայի 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի 
ստեղծման գործընթացի համակարգում 

կազմակերպություններ 

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզում 
պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի 
միջև հանրապետական առաջնության 
կազմակերպմանը և անցկացմանը 

Ապրիլ ՄՓՎ պետ 

 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ,  
Պատանի հրշեջ-

փրկարարական թիմերի 
ստեղծման բազայի 

կազմակերպություններ 

 

5.2 

Մասնակցություն փրկարարական կազմավո-
րումների և փրկարարների որակավորման 
գործընթացի կազմակերպմանը և 
իրականացմանը 

Մայիս ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

5.3 

Մասնակցություն ԱԻՆ ՓԾ 
ստորաբաժանումների միջև մարզական 
միջոցառումների  կազմակերպմանը և 
անցկացմանը հետևյալ մարզաձևերից` 

 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

1. Շախմատի առաջնություն Մայիս 

2. Սեղանի թենիսի առաջնություն Սեպտեմբեր 

5.5 
 

Մասնակցություն ՀՀ տարածքում հասարա-
կական, կամավորական փրկարարական 
շարժման ձևավորման ու զարգացման ուղ-
ղությամբ աշխատանքների իրականացմանը 

Տարվա  
ընթացքում 

 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

Լոռու մարզի 
անտառամերձ 
համայնքներ 

 

5.6 

Մասնակցություն ՀՀ  համայնքներում, 
հատկապես սահմանամերձ և բարձր 
լեռնային բնակավայրերում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ արձագանքման 
նպատակով կամավորական  հրշեջ-
փրկարարական հենակետերի և 
փրկարարական միավորումների ստեղծման 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքների 
իրականացմանը 

Տարվա  
ընթացքում 

 

ՄՓՎ պետ, 
համայնքների 
ղեկավարներ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

Համապատասխան 
համայնքներ և 
բնակավայրեր 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

5.7 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 
20.11.2018թ. «Առաջնային օգնության կետերի 
(տնակների) տեղադրման (ծավալման) 
վայրերը, առաջնային օգնության կետերի 
(տնակների) համար անհրաժեշտ 
նվազագույն գույք-սարքավորումների ցանկը 
հաստատելու և ՀՀ ԱԻ նախարարի 2017թ. 
նոյեմբերի 14-ի N 1387 հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» N 1402 
հրամանով սահմանված միջոցառումների 
կատարմանը 

Ամսվա 
ընթացքում  

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

6. Իրավական, օրենսդրական բազայի կատարելագործման ուղղությամբ 

6.1 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 
24.07.2017թ. ՀՀ քաղաքացիական 
պաշտպանության համակարգի 2017-2021թթ. 
միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին N 831 հրամանով 
սահմանված միջոցառումների կատարմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին ՄՓՎ անձնակազմ 

 

6.2 

Մասնակցություն ՓԾ մարզային փրկարարա-
կան վարչությունների ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնների հրահանգի 
մշակմանը և հաստատման ներկայացմանը  
(ՄՃԿԿ նոր հաստիքացուցակի հաստատման 
դեպքում) 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ  

 

7. Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումներ 

 
7.1 

 
 
 

Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ-ում 
շահագործվող հատուկ, հրշեջ, 
փրկարարական տեխնիկայի, տեխնիկական 
զինվածության, փրկարարական սարքերի, 
ագրեգատների և սարքավորումների 
փողրակային տնտեսության ուժային 

01.05-01.11 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

փորձարկումների կազմակերպմանը և 
վերահսկմանը 

7.2 

Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  շենքերի և 
շինությունների տեխնիկական վիճակի 
ուսումնասիրությունների իրականացմանը, 
թերությունների ակտերի կազմմանը և 
կոմունալ ծախսերի հաշվարկմանը 

Մինչև  
01.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

8. Կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման և ուսուցման ուղղությամբ 

8.1 

Մասնակցություն փրկարարական 
ծառայողների մասնագիտական 
պատրաստության պարապմունքների 
կազմակերպմանը և անցկացմանը  

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

8.2 

Մասնակցություն ըստ փրկարարական 
ծառայողների պաշտոնների խմբերի՝ 
փրկարարական ծառայողների 1/3 մասի 
ատեստավորման նախապատրաստմանը և 
իրականացմանը 

Համաձայն 
ՀՀ ԱԻ 

նախարարի 
հրամանի 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

8.3 

Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ անձնակազմի 
համալրվածության և թափուր հաստիքների 
համալրման ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

8.4 

Մասնակցություն մարդկանց անվտանգու-
թյան և փրկության թեմայով «Արիության 
համաստեղություն» խորագրով հանրապե-
տական փառատոնի նախապատրաստմանը 
և անցկացմանը 

Մինչև  
15.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

9. Ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ 

9.1 

Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  
անձնակազմի հաճախելիության, նրանց 
կողմից աշխատանքային կարգապահության 
պահպանման նպատակով պլանային և 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ  
ՄՓՎ անձնակազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

անակնկալ ստուգումների իրականացմանը 

9.2 

Մասնակցություն ՓԾ Լոռու ՄՓՎ 
աշխատակիցների կողմից ծառայողական և 
աշխատանքային գործունեության ընթացքում 
օրինականության, աշխատանքային և 
ծառայողական կարգապահության 
պահպանման նկատմամբ հսկողության 
իրականացմանը, նրանց կողմից թույլ տրված 
ծառայողական իրավախախտումների 
կանխարգելման և բացահայտման 
ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

10. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

10.1 

Մասնակցություն ՓԾ տնօրենի 05.10.18թ. 
«ՀՀ կառավարության 2018թ. հուլիսի 19-ի N 
822-Լ որոշմամբ հաստատված 
անդրսահմանային տարածքային 
համագործակցության հայեցակարգի 
իրականացումն ապահովող 2018-2020 
թվականների միջոցառումների ծրագրից 
բխող ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին» N 17/1437 հրամանով 
սահմանված միջոցառումների կատարմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ԲՊ բաժին 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

10.2 

Մասնակցություն՝ ՀՀ ԱԻ նախարարի 
20.05.17թ. «ՀՀ սահմանային 
անվտանգության և պետական սահմանի 
համալիր կառավարման ապահովմանն 
ուղղված 2017-2021թթ. միջոցառումների 
ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 562-Ա 
հրամանով սահմանված միջոցառումների 
կատարմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

10.3 
Մասնակցություն ԱԻՆ ՓԾ 2020թ. 
հիմնական միջոցառումների պլանի 
մշակմանը 

Մինչև 
14.11 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ  

10.4 
Մասնակցություն ԱԻՆ ՓԾ 2020թ. 
աշխատանքային պլանի մշակմանը 

Մինչև 
02.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ  

10.5 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենի 
18.07.2017թ. ՀՀ ԱԻ նախարարի 
03.05.2017թ. թիվ 497-Ա հրամանով 
հաստատված Աղետների ռիսկի 
կառավարման ազգային ռազմավարության 
իրականացման գործողությունների ծրագրից 
բխող ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին թիվ 17/1033 
հրամանով սահմանված միջոցառումների 
կատարմանը 

Ամսվա  
ընթացքում 

 
 
 
 
 

ՄՓՎ պետ 

 
 
 
 
 

ՄՓՎ ԲՊ բաժին  

 
 
 
 
 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

10.6 

Մասնակցություն ՀՀ կառավարության 
27.09.2018թ. «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սոցիալական ներառման 2019թ. 
տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների 
ցանկը հաստատելու մասին» N 1025-Լ 
որոշմամբ սահմանված միջոցառումների 
կատարմանը 

 
 

Տարվա  
ընթացքում 

 
 

ՄՓՎ պետ 

 
 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ  

 
 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

10.7 

Մասնակցություն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2015թ. 
փետրվարի 27-ի «Անտառային հողերում, 
բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքներում, գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատեսքերում և 
բնակավայրերում բուսածածկ տարածքների 
հրդեհների կառավարման ազգային քա-
ղաքականության իրագործման միջոցառում-

Առանձին 
ժամանա-
կացույցով 

 
 
 

ՄՓՎ պետ 

 
 
 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

 
 
 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
համայնքապետարաններ 

 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

ների ցանկից բխող ՀՀ ԱԻՆ 
միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը  
հաստատելու մասին» N 163-Ա հրամանով 
սահմանված միջոցառումների կատարմանը 

II ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ  ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

11. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

11.1 Շտաբային ուսումնավարժություն  

11.1.1 
«Մեծավանի ջրամբարի պատվարի փլուզման 
դեպքում բնակչության պաշտպանության 
կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով 

23.05 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարանի և 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 

Լոռու մարզպետարան, 
ԱԻ մշտական գործող 

հանձնաժողով, 
տարահանման հանձ-

նաժողով, «Լոռու 
ջրանցք» ՋՕԸ, Տաշիր և 
Մեծավան համայնքներ, 
Ձյունաշող, Սարատովկա 

և Միխայելովկա 
բնակավայրեր 

 

11.2 ՄՓՎ փրկարար ծառայողների հետ անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններ 

11.2.1 

Ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների 
դեպքում բնակչության պաշտպանության 
կազմակերպում և հետևանքների վերացում» 
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 

28.03 ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ  
Լոռու մարզային 
փրկարարական 

վարչության 
կառուցվածքային 

բաժիններ և ենթակա 
հրշեջ-փրկարարական 

ջոկատներ 

 

«ՀՀ Լոռու մարզի անտառային ու այլ 
բուսածածկ տարածքներում առաջացած 
խոշոր հրդեհների մարման աշխատանքների 
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով 
ՇՈՒ-ի անցկացում 

20.09 ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ՃԿԿ  

 

11.3 Համայնքների հետ անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններ 

11.3.1 
Մարզի 30 համայնքների կողմից շտաբային 
ուսումնավարժությունների անցկացում  

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
համայնքի 
ղեկավար 

Համայնքի ղեկավար 
կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

հրամանատարներ, 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1)«Ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների 
դեպքում բնակչության պաշտպանության 
կազմակերպում և հետևանքների վերացում» 
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 

02.05 

ՄՓՎ պետ, 
Սպիտակ 
համայնքի 
ղեկավար 

Սպիտակ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

03.05 

ՄՓՎ պետ, 
Թումանյան 
 համայնքի 
ղեկավար 

Թումանյան 
համայնքի ղեկավար 

կազմ  

 

06.05 
ՄՓՎ պետ, 

Ազնվաձոր հա-
մայնքի ղեկավար 

Ազնվաձոր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

07.05 
ՄՓՎ պետ, 

Արջուտ համայնքի 
ղեկավար 

Արջուտ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

10.05 
ՄՓՎ պետ, 

Բազում համայնքի 
ղեկավար 

Բազում համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

13.05 
ՄՓՎ պետ, 

Գուգարք համայն-
քի ղեկավար 

Գուգարք 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

14.05 
ՄՓՎ պետ, 

Դարպաս համայն-
քի ղեկավար 

Դարպաս համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

15.05 
ՄՓՎ պետ 

Դեբետ համայնքի 
ղեկավար 

Դեբետ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

16.05 
ՄՓՎ պետ 

Եղեգնուտ հա-
մայնքի ղեկավար 

Եղեգնուտ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

17.05 
ՄՓՎ պետ 

Լեռնապատ հա-
մայնքի ղեկավար 

Լեռնապատ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

 
 
 
 
 
 

11.3.2 

 
 
 
 
 
2) «Գյուղատնտեսական կենդանիների վա-
րակիչ հիվանդությունների օջախի վերացում» 
թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 

01.07 

ՄՓՎ պետ, 
Ստեփանավան 

համայնքի 
ղեկավար 

Ստեփանավան 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 
 
 
 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

02.07 
ՄՓՎ պետ, 

Գյուլագարակ հա-
մայնքի ղեկավար 

Գյուլագարակ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

03.07 
ՄՓՎ պետ, Լոռի 
Բերդ համայնքի 

ղեկավար 

Լոռի Բերդ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

04.07 
ՄՓՎ պետ, 

Մարգահովիտ հա-
մայնքի ղեկավար 

Մարգահովիտ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

05.07 
ՄՓՎ պետ, 

Լերմոնտովո հա-
մայնքի ղեկավար 

Լերմոնտովո  
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

08.07 
ՄՓՎ պետ, 

Շահումյան  հա-
մայնքի ղեկավար 

Շահումյան 
 համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

09.07 
ՄՓՎ պետ, 

Վահագնաձոր հա-
մայնքի ղեկավար 

Վահագնաձոր 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

10.07 
ՄՓՎ պետ, 

Վահագնի հա-
մայնքի ղեկավար 

Վահագնի համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

11.07 
ՄՓՎ պետ, 

Փամբակ հա-
մայնքի ղեկավար 

Փամբակ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

12.07 
ՄՓՎ պետ, 

Քարաբերդ հա-
մայնքի ղեկավար 

Քարաբերդ 
համայնքի ղեկավար 

կազմ 

 

11.3.3 
3) «Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման 
կազմակերպում» թեմայով ՇՈՒ-ի անցկացում 
 

23.09 
ՄՓՎ պետ, 

Ալավերդի հա-
մայնքի ղեկավար 

Ալավերդի համայնքի 
ղեկավար կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

24.09 
ՄՓՎ պետ, Դսեղ 

համայնքի 
ղեկավար 

Դսեղ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

25.09 
ՄՓՎ պետ, Շնող 

համայնքի 
ղեկավար 

Շնող համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

26.09 
ՄՓՎ պետ, 

Չկալով համայնքի 
ղեկավար 

Չկալով համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

27.09 
ՄՓՎ պետ, Օձուն 

համայնքի 
ղեկավար 

Օձուն համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

30.09 
ՄՓՎ պետ, 

Ախթալա հա-
մայնքի ղեկավար 

Ախթալա համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

  
 01.10 

ՄՓՎ պետ, 
Վանաձոր հա-

մայնքի ղեկավար 

Վանաձոր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

  
 02.10 

ՄՓՎ պետ, Տաշիր 
համայնքի 
ղեկավար 

Տաշիր համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

  
 03.10 

ՄՓՎ պետ, 
Ձորագետ հա-

մայնքի ղեկավար 

Ձորագետ համայնքի 
ղեկավար կազմ 

 

  ՄՓՎ պետ, Ձորագյուղ համայնքի  



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

 04.10 Ձորագյուղ հա-
մայնքի ղեկավար 

ղեկավար կազմ 

11.4 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

11.4.1 

 «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 օ-
պերատիվ խումբ, «Գազ-
պրոմ Արմենիա ՓԲԸ Լո-
ռու ԳԳՄ, «Վեոլիա ջուր» 

ՓԲԸ-ի և «ՀԷՑ» ՓԲԸ 
«Դեբեդ» մասնաճյուղի 
վթարավերականգնո-

ղական ծառայություններ, 
ՀՀ ոստիկանության 

Լոռու մարզային վարչու-
թյան Վանաձորի բաժնի 
վերակարգ, Ճանապար-
հային ոստիկանության 

վերակարգ, «Վանաձորի 
բժշկական կենտրոն» 

ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնու-
թյան բաժանմունքի 

գծային բրիգադ, 
Վանաձորի քաղաքա-

պետարանի աշխատա-
կազմի համատիրություն-
ների և բնակարանային 
տնտեսության բաժին: 

 

11.5 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ 

11.5.1 
 

 Մարզի թվով 8 կազմակերպության կողմից 
հատուկ տակտիկական ուսումնավարժու-
թյունների անցկացում 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
Կազմակերպու-
թյան տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպության 
կազմավորումներ, 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

1) «Միջին ճնշման գազատարում առաջացած 
վթարի հետևանքների վերացում» թեմայով  

06.11 

ՄՓՎ պետ, 
«Գազպրոմ Արմե-
նիա» ՓԲԸ Լոռի 
ԳԳՄ-ի տնօրեն 

 «Գազպրոմ Արմե-
նիա» ՓԲԸ Լոռի 
ԳԳՄ-ի ղեկավար 

կազմ 

«Գազպրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ Լոռի ԳԳՄ-ի 

վթարավերականգնողա-
կան խումբ, ՄՓՎ 

անձնակազմ 

 

2) «Էներգետիկ համակարգում վթարի 
հետևանքի  վերացում» թեմայով  

07.11 

ՄՓՎ պետ, «ՀԷՑ» 
ՓԲԸ «Դեբեդ» 
մասնաճյուղի 

տնօրեն 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» 
մասնաճյուղի 

ղեկավար կազմ 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» 
մասնաճյուղի 

արձագանքող ուժեր, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

3) «Վանաձոր քաղաքի ջրամատակա-
րարման համակարգի խոշոր վթարի դեպքում 
բնակչությանը ջրով ապահովման 
կազմակերպում» թեմայով  

08.11 

ՄՓՎ պետ, 
«Վեոլիա ջուր» 

ՓԲԸ Վանաձորի 
տեղամասի 
ղեկավար 

 «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-
ի Վանաձորի 
տեղամասի 

ղեկավար կազմ  

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

 

4) «Հրդեհաշիջում, տարահանում և առաջին 
օգնության ցուցաբերում» թեմայով 

  12.11 

ՄՓՎ պետ  
ՎՊՀ-ի 

վարժարանի 
ղեկավար  

ՎՊՀ-ի վարժարանի 
ղեկավար կազմ 

Վարժարանի 
կազմավորումներ, 
 ՄՓՎ անձնակազմ 

 

11.5.2 

5) «Ավտոճանապարհին առաջացած 
մերկասառույցի հետևանքների վերացման 
միջոցառումներ» թեմայով  

11.02 
ՄՓՎ պետ 

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ 
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  

22.02 
ՄՓՎ պետ, 

«Տաշիր ՃՇՇ» 
ՓԲԸ տնօրեն 

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
ղեկավար կազմ 

«Տաշիր ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի 
կազմավորումներ, ՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

7) «Ավտոճանապարհին առաջացած 
քարաթափման հետևանքների վերացում» 
թեմայով  

04.10 

ՄՓՎ պետ, 
«Սպիտակի 

Ճանապարհ» 
ՓԲԸ տնօրեն 

«Սպիտակի 
Ճանապարհ» ՓԲԸ-ի 

ղեկավար կազմ 

«Սպիտակի Ճանապարհ» 
ՓԲԸ-ի կազմավորումներ,  

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

8) «Ավտոճանապարհին առաջացած 
սելավների և ջրհեղեղների հետևանքների 

15.10 
ՄՓՎ պետ, 

«Թումանյան 
«Թումանյան ՃՇՇՁ»-

ի ղեկավար կազմ 
«Թումանյան ՃՇՇՁ»-ի 

կազմավորումներ,  
 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

վերացում»  թեմայով  ՃՇՇՁ»-ի տնօրեն ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

11.5.3 

ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ 
մարզի թվով 6 հանրակրթական դպրոցնե-
րում հատուկ տակտիկական ուսումնավար-
ժությունների և թվով 8 հանրակրթական 
դպրոցներում դասախոսությունների անց-
կացում  

04.03-05.03 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

«Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի 
դեպքում տարահանման կազմակերպումը» 
թեմայով 

04.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 

Վանաձորի N 1  
հիմնական դպրոց 

 

04.03 
Կուրթանի միջնակարգ 

դպրոց 
 

04.03 
Արևաշողի միջնակարգ 

դպրոց 
 

«Հակառակորդի օդուժի հարձակման 
դեպքում պատսպարման միջոցառումների 
կազմակերպումը» թեմայով 

05.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 

Վանաձորի N 8  
հիմնական դպրոց 

 

05.03 
Հաղպատի միջնակարգ 

դպրոց 
 

05.03 
Նորաշենի միջնակարգ 

դպրոց 
 

11.5.4 

Մարզի ուսումնական հաստատություններում 
ՔՊ օրվան նվիրված «Մարտի 1-ը 
Քաղաքացիական պաշտպանության 
միջազգային կազմակերպության օրն է» 
թեմայով դասախոսությունների անցկացում. 
- Սարատովկայի միջնակարգ դպրոց 
- Շնողի միջնակարգ դպրոց 
- Արմանիսի հիմնական դպրոց 
- Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց 
- Փամբակի հիմնական դպրոց 
- Դեբեդի միջնակարգ դպրոց 
- Վանաձորի N 10ավագ դպրոց 

05.03 
Ուսումնական 
հաստատու- 
թյան տնօրեն 

Ուսումնական հաս-
տատության ուսուց-

չական կազմ 

Հաստատության 
աշակերտներ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

- Վանաձորի N 6 հիմնական դպրոց 

11.5.5 

ՀՀ ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ 
մարզի թվով 6 հանրակրթական 
դպրոցներում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժությունների և թվով 8 հանրա-
կրթական դպրոցներում դասախոսություն-
ների անցկացում 

04.09-05.09 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

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

04.09 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Վանաձորի թիվ 4 
հիմնական դպրոց 

 

04.09 Գուգարքի ավագ դպրոց  

04.09 
Մեծավանի թիվ 1 

միջնակարգ դպրոց 
 

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

05.09 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ  

Վանաձորի թիվ 9  
հիմնական դպրոց 

 

05.09 
Լուսաղբյուրի 

միջնակարգ դպրոց 
 

05.09 
 

Ախթալայի N 2 
միջնակարգ դպրոց 

 

 

 
 
 
 
11.5.6 

ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ 
ուսումնական հաստատություններում 
դասախոսությունների անցկացում «ՀՀ ԱԻ 
նախարարության գործունեությունը և 
հիմնական խնդիրները» թեմայով 
- Դարպասի միջնակարգ դպրոց 
- Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոց 
- Վանաձորի N 13 ավագ դպրոց 
- Սարչապետի միջնակարգ դպրոց 
- Օձունի N 2 միջնակարգ դպրոց 
- Յաղդանի հիմնական դպրոց  
- Վանաձորի N 2 հիմնական դպրոց 
- Վանաձորի N 27 հիմնական դպրոց 

05.09 

ՄՓՎ պետ, 
հանրակրթական 

դպրոցների 
տնօրեններ 

ՄՓՎ 
ներկայացուցիչ, 
ուսումնական 

հաստատությունների 
ՔՊ շտաբի պետեր 

Հանրակրթական 
դպրոցների անձնակազմ 

 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 
11.6 Օբյեկտային վարժանքներ 

11.6.1 
 

Մարզի թվով 2 կազմակերպության կողմից 
օբյեկտային վարժանքների անցկացում  

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
Կազմակերպության 

տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպության 
անձնակազմ, 

կազմավորումներ, ՄՓՎ 
ներկայացուցիչ 

 

1) «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
կազմակերպության անձնակազմի 
պաշտպանության կազմակերպումը» 
թեմայով  
 
 

08.04 
 

ՄՓՎ պետ, 
Վանաձորի 

«Հովհաննես 
Աբելյանի անվան 

պետական 
դրամատիկական 

թատրոնի» 
տնօրեն 

«Հովհաննես 
Աբելյանի անվան 

պետական 
դրամատիկական 

թատրոնի»  
ղեկավար կազմ 

Վանաձորի «Հովհաննես 
Աբելյանի անվան 

պետական 
դրամատիկական 

թատրոն»-ի կազմավո-
րումներ,  

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 
 

 

2) «Սուր վարակիչ հիվանդությունների 
առաջացման դեպքում անհետաձգելի 
միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով  

06.12 

ՄՓՎ պետ, 
«Վանաձորի 
ինֆեկցիոն 

հիվանդանոց» 
ՊՓԲԸ տնօրեն 

«Վանաձորի 
ինֆեկցիոն 

հիվանդանոց» 
ՊՓԲԸ  ղեկավար 

կազմ 

«Վանաձորի ինֆեկցիոն 
հիվանդանոց» ՊՓԲԸ  

կազմավորումներ, 
 ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

12. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մարզի կարևորագույն և վտանգավոր օբ-
յեկտներում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժությունների անցկացում 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ ստորաբաժա-

նումներ 
Համապատասխան 

կազմակերպություններ 

 

1) «Արխիվում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջման աշխատանքներ և 
տարհանում» թեմայով 

12.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 36 ՀՓՋ 

ք. Վանաձոր, Տիգրան-
Մեծի 52, Վանաձորի 

կերպարվեստի 
թանգարան 

 

2) «Հրդեհի մարում, 1-ին բուժօգնության 
ցուցաբերում և տարահանում» թեմայով 

13.06 
ք. Վանաձոր, Աբեղյան 
21, Լույսի տուն ծերերի 
հանգստավայր ՀԲԿ     

 

3) «Գլորիա կարի ֆաբրիկայի ձևման 
արտադրամասում առաջացած  հրդեհի 

24.08 
ք. Վանաձոր, Երևանյան 
խճուղի 113/1, Գլորիա 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

12.1 հրդեհաշիջման աշխատանքներ և 
տարահանում» թեմայով 

ՍՊԸ կարի ֆաբրիկա 

4) «Հրդեհաշիջման և տարհանման 
միջոցառումների իրականացում» թեմայով 
 

22.11 
ք.Վանաձոր, Զաքարյան 

31, Վանաձոր ԱՍԱՐ 
առողջարան ՍՊԸ 

 

5) «Երկրաշարժից մասնակի փլուզման  
հետևանքով առաջացած հրդեհ և 
փլատակներում հայտնված տուժածների 
դուրս բերում» թեմայով 

20.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 37 ՀՓՋ 

Լոռու մարզի Բազում 
գյուղի  3-րդ փողոց թիվ    
2, միջնակարգ դպրոց                   

 

6) «Խոհանոցում առաջացած հրդեհ, 
տարհանում և հրդեհաշիջում, տուժածներին 
առաջին օգնության ցուցաբերում» թեմայով 

16.05 

ք. Վանաձոր, Տարոն-4 
ՄՄՇ 23, Լոռու  մարզի  
երեխայի  և  ընտանիքի 

աջակցության  կենտրոն 
ՊՈԱԿ 

 

7) «Դեղագործական պահեստում առաջացած 
հրդեհի հրդեհաշիջում և աշխատակիցների 
տարահանում» թեմայով 

13.08 

ք. Վանաձոր, Գ.Նժդեհի 
փողոց 2/42,   

Վանաձորի բժշկական 
կենտրոն ՓԲԸ    

 

8) «Երկրաշարժից մասնակի փլուզման  
հետևանքով առաջացած հրդեհ և 
փլատակներում հայտնված տուժածներին 
առաջին օգնության ցուցաբերում և դուրս 
բերում»  թեմայով 

29.10 

ք. Վանաձոր, Տարոն-2 
ՔՇՀ 4, ՈՒկրաինական 

պողոտա 10-2, 
Վանաձորի Պ. Սևակի 

անվան թիվ 30 
հիմնական դպրոց 

 

9) «Գազի արտահոսքից առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

28.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 38 ՀՓՋ 

 գ. Գուգարք, Քոթեջային 
10 փողոց, Գուգարքի 

մշակույթի տուն 

 

10) «Ճաշարանում բռնկված հրդեհի 
ժամանակ երեխաների տարահանում և 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

25.06 
գ. Գուգարք, Երազիկ 

մանկապարտեզ 

 

11) «Դպրոցի տանիքում առաջացած  հրդեհի 26.09 գ. Փամբակ, 4-րդ փողոց-  



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

հրդեհաշիջում, տարհանման կազմակերպում 
և իրականացում» թեմայով 

8, Փամբակի հիմնական 
դպրոց 

12) «Համայնքապետարանում առաջացած 
հրդեհի հրդեհաշիջում» թեմայով 

22.11 
գ. Փամբակ, 1-ի փողոց 

թիվ 14 
 

13) «Արհեստանոցում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում» թեմայով 

 
20.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 39 ՀՓՋ 

ք. Ալավերդի, փ. Մարտի 
8-ի, Ալավերդու 

արհեստագործական 
ուսումնարան 

 

14) «Միջանցքում առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում, առաջին օգնության 
ցուցաբերում» թեմայով 

08.05 
ք. Ալավերդի, Սանահին 
կայարան  թաղամաս, 

թիվ 7 հիմնական դպրոց 

 

15) «Քիմիայի լաբորատորիայում առաջացած 
պայթյունի հետևանքով տուժածների դուրս 
բերում և առաջին օգնության ցուցաբերում» 
թեմայով 

10.09 
ք. Ալավերդի 

Ս.Սարահարթ 2/26ա, 
թիվ 12 հիմնական դպրոց 

 

16) «Ճաշարանում էլեկտրական մալուխների 
կարճ միացումից առաջացած հրդեհի 
հրդեհաշիջում, ծխապատ գոտուց մարդկանց 
տարահանում» թեմայով 

04.12 գ.Օձուն, թիվ 2 ՆՈՒՀ 

 

17) «Հրդեհաշիջման կազմակերպումը  
տանիքում  ծագած  հրդեհի դեպքում» 

16.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 40 ՀՓՋ 

ք.Ստեփանավան, 
Բաղրամյան 65, թիվ 1 

վարժարան 

 

18) «Սպորտդահլիճում էլեկտրական  
մալուխների  կարճ միացման հետևանքով 
առաջացած ծխապատ գոտուց մարդկանց 
տարահանում» 

26.04 

ք.Ստեփանավան, Սուրբ 
Վարդանի 1, թիվ 6 
հիմնական դպրոց 

 

19) «Բեմի hետնամասում  ծագած հրդեհի 
հետևանքով առաջացած  ծխապատ գոտուց 
մարդկանց տարահանում» 

08.07 

ք. Ստեփանավան, 
Գ.Նժդեհի 5, Անդրանիկ 
Մարգարյանի անվան 

մշակույթի պալատ  

 

20) «Ճաշարանում էլեկտրական մալուխների 09.10 ք. Ստեփանավան,  Սուրբ  



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

կարճ միացումից առաջացած հրդեհ: Ծխա-
պատ գոտուց մարդկանց տարահանում» 

Նշանի 39, թիվ 2 
հիմնական դպրոց 

21) «Երկրաշարժ, մասնակի փլուզում, նրա 
հետևանքով առաջացած հրդեհ և 
փլատակներում հայտնված տուժածների 
դուրս բերում» 

28.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 41 ՀՓՋ 

Լոռու մարզի Ջրաշենի 
միջնակարգ դպրոց 

 

22) «Խոհանոցում առաջացած հրդեհ, 
տարհանում և հրդեհաշիջում, տուժածներին 
1-ին բուժօգնության ցուցաբերում» 

21.05 
ք.Սպիտակ, Միսիոնե-
րական կենտրոն Իտա-

լական թաղամաս-7 

 

23) «Դահլիճում առաջացած հրդեհ, 
ծխապատ գոտուց մարդկանց տարահանում 
և հրդեհաշիջում: Վտանգի մեջ հայտնված 
երեխաներին անհետաձգելի օգնություն» 

13.08 

ք. Սպիտակ, թիվ 2 
մանկապարտեզ, 

Շահումյան-7 

 

24) «Դեղագործական պահեստում 
առաջացած հրդեհ: Աշխատակիցների 
անվտանգության ապահովում, տարահանում 
և հրդեհաշիջում» 

29.10 

Սպիտակի բժշկական 
կենտրոն ՓԲԸ, 

Երևանյան խճուղի-5 

 

25) «Հրդեհաշիջում, տարահանում և 1-ին 
բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով 

20.03 

ՄՓՎ պետ Թիվ 42 ՀՓՋ 

ք. Տաշիր, Խանջյան  4, 
«Տաշիրի  Բժշկական  

կենտրոն»  ՓԲԸ 

 

26) «ԱԻ ժամանակ տարահանում և 1-ին 
բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով 

17.06 

ք. Տաշիր,   Էրեբունու 6 
Տաշիրի  ՏՏ, «Գազպրոմ 

Արմենիա»  ՓԲԸ 
Լոռու ԳԳՄ    

 

27) «Հրդեհաշիջում, տարահանում և 1-ին 
բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով 

26.09 
ք. Տաշիր, Երևանյան  14, 
Բենզալցակայան «777» 

 

28) «ԱԻ ժամանակ տարահանում և 1-ին  
բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով 

04.12 

ք. Տաշիր,  Ջահուկյան  5, 
Սոցիալական  

ապահովության  
ծառայության 

աշխատակազմի   

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

Տաշիրի   տարածքային 
բաժին 

12.2 

ՀՀ Լոռու մարզում պատանի հրշեջ-
փրկարարական թիմերի միջև մարզային 
առաջնության կազմակերպում և անցկացում Մարտ ՄՓՎ պետ 

 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ,  
Պատանի հրշեջ-

փրկարարական թիմերի 
ստեղծման բազայի 

կազմակերպություններ 

 

12.3 

 ՀՀ Լոռու մարզում պատանի հրշեջ-
փրկարարական թիմերի ստեղծման և 
ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում 

10.07 
10.12 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

ՄՓՎ,  
Պատանի հրշեջ-

փրկարարական թիմերի 
ստեղծման բազայի 

կազմակերպություններ 

 

12.4 

ՀՀ տարածքում գործող փրկարարական 
ուժերի գույք-սարքավորումների, 
տեխզինվածության և անձնակազմի 
հաշվառում և զեկույցի ներկայացում 

05.12 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

12.5 Շտաբային մարզումներ 

12.5.1 

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզպետի 
կառավարման կետի աշխատանքային 
խմբերի հետ շտաբային մարզումների 
անցկացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

Մարզպետարանի 
զորահավաքային 

բաժին 
     ՄՓՎ պետ 

Մարզպետարան ՄՓՎ 
ստորաբաժանումներ 

 

13. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

13.1 

  ՀՀ Լոռու մարզի հակաճառագայթային 
թաքստոցների տեխնիկական վիճակի և 
նորմատիվ պահանջներին համապատաս-
խանության ուսումնասիրությունների անց-
կացման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

28.06 
20.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 

13.2 
Ապաստարանների պահպանության վիճակի 
ուսումնասիրությունների անցկացման 
ընթացքի վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

28.06 
20.12 

ՄՓՎ պետ ՄՓՎ ԲՊ բաժին 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 
14. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

14.1 

ՀՀ բնակավայրերը, տնտեսական արժեք 
ներկայացնող տարածքներն ու բնակչության 
գույքը գետերի ջրերի վարարումների և 
սելավների ռիսկերից պաշտպանելու 
նպատակով առաջարկությունների 
ներկայացում 

Մինչև  
01.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ  

անձնակազմ 

 

14.2 

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում գարնանային 
վարարումների ժամանակահատվածում 
գետերի հոսքերի (ջրամբարներում ջրի 
մակարդակի) վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրում, վերլուծում և ԱԻՆ 
հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի 
պետական ծառայության կանխատեսումների 
հիման վրա հրատապ կանխարգելիչ 
միջոցառումների վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում 

Մարտ-
հունիս 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ  

անձնակազմ 

 

14.3 

Լոռու մարզում գտնվող քիմիապես 
վտանգավոր օբյեկտների և հիդ-
րոտեխնիկական կառույցների 
անվտանգության վկայագրերի փորձա-
քննության և մարզի տարածքում առկա 
պոչամբարների ռիսկերի գնահատման 
աշխատանքների իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

28.06 
27.12 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
ՄՓՎ  

անձնակազմ 

 

15. Ընդհանուր պատրաստություն  

15.1 

ՀՀ Լոռու մարզի ՔՊ ծառայությունների 
շտաբի պետերի հետ 2019թ. 
հրամանատարական պատրաստության 
պարապմունքների անցկացման վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում 

27.03 
28.06 
27.09 
27.12 

 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ԲՊ բաժին 
  

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 
16. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովում 

16.1 
INSARAG-ի ներքին որակավորում անցած 
Լոռու ՔՈՓ թիմի 32 ժամյա  դաշտային 
վարժանքների կազմակերպում և անցկացում 

Մայիս ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

17. Կառավարման, կապի և ազդարարման համակարգերի ու համակարգչային ծրագրերի ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ 

17.1 

ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ազդարարման 
համակարգերի վիճակի ուսումնասիրության, 
վերլուծման և տեղեկատվության 
ներկայացում 

29.06 
26.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

17.2 
ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ռադիոկապի որակի 
բարելավմանն ուղղված աշխատանքների 
իրականացում 

2-րդ 
կիսամյակ 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

18. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

18.1 

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու 
մարզի բնակչության պաշտպանության 
համակարգի նախապատրաստման 2020 
թվականի հիմնական միջոցառումների 
պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ Լոռու մարզ-
պետի որոշման նախագծի մշակում և համա-
ձայնեցում ՀՀ ԱԻ նախարարի հետ 

մինչև  23.11  
ՀՀ Լոռու 
մարզպետ  
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ ՃԿԿ 
 

 

18.2 
Լոռու ՄՓՎ 2018թ. հիմնական 
աշխատանքների կատարման մասին 
հաշվետվության մշակում 

Մինչև 23.01 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ 
համայնքներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 

18.3 

ՓԾ ոլորտին առնչվող` ուժի մեջ մտած 
միջազգային պայմանագրերի կատարման 
ընթացքի և դրանց կիրառմանն ուղղված 
հնարավոր միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկությունների ներկայացում 

Հունիս, 
Դեկտեմբեր 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ  
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

18.4 
ՓԾ տնօրենի 20.09.2017թ. N17/17.1/10422 
հանձնարարականի կատարումն 
ապահովելու նպատակով արտասահմանյան 

20.04 
20.07 
20.10 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժանումներ  
ՄՓՎ անձնակազմ 

 



ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ 
Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 7 

պետությունների կամ միջազգային 
կազմակերպությունների, հիմնադրամների 
կողմից իրականացվող տարբեր ծրագրերի` 
դրամաշնորհային, վարկային և այլ 
(գործունեությանը), այդ թվում` որպես 
փորձագետ, մասնակցության վերաբերյալ 
տեղեկատվության ներկայացում 

25.12 

19. Զորահավաքային պատրաստություն 

19.1 
Զորահավաքային պատրաստության 
միջոցառումներ 

Առանձին 
պլան-

ժամանա-
կացույցով 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ պատասխանա-

տուներ 

ՄՓՎ, 
ՀՀ ՊՆ Վանաձորի 
զինկոմիսարիատ 

 

 
Հապավումներ՝ 

ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն     ԱԻ՝ արտակարգ իրավիճակներ 
ԱԻՆ՝ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն   ՔՊ՝ քաղաքացիական պաշտպանություն 
ՊՆ՝ պաշտպանության նախարարություն    ԱՌՆ՝ աղետների ռիսկի նվազեցում 
ՓԾ՝ փրկարար ծառայություն      ՃՈ՝ ճանապարհային ոստիկանություն 
ՄՓՎ՝ մարզային փրկարարական վարչություն   ՀՇՈՒ՝ հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն 
ՃԿԿ՝ ճգնաժամային կառավարման կենտրոն    ՇՈՒ՝ շտաբային ուսումնավարժություն 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 
             ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ 

           

22.01.2019

X
ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


