
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

14 հունվարի 2020թ. թիվ 23-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2020 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 
13.01.2020թ. N 01/11.4.3/17-2020 գրությունը՝ 

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

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2020 թվականի 
հիմնական միջոցառումների պլանը` համաձայն հավելվածի: 

2. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների 
ղեկավարներին՝  

1) մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-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 2020 թվականի նախապատրաստման 
հիմնական միջոցառումների պլանը: 

2) մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-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 2020 
թվականի դեկտեմբերի 11-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 

   

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2020թ. հունվարի 14 
 ք.Վանաձոր 
 



Հավելված. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2020թ. հունվարի 14-ի 
թիվ 23-Ա որոշման 

 
Պ Լ Ա Ն 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

ՀՀ 
ը/կ 

Միջոցառումը և թեման 
Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանա-
տու 

Կատարող-
ներ 

Մասնակիցներ 
Նշում-

ներ 

1 2 3 4 5 6 7 

I ԱԻՆ ՓԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

1.1 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն 

1.1.1 

Մասնակցություն «ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության ղեկավար կազմի գործողությունները 
հակառակորդի հանկարծակի հարձակման դեպքում» թեմայով 
ՀՇՈՒ-ին: 

Նոյեմբեր 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

1.2 Շտաբային ուսումնավարժություն 

1.2.1 

Մասնակցություն «ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում ՀՀ Լոռու 
մարզի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով շտաբային 
ուսումնավարժությանը: 

Ապրիլ 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

1.3 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1.3.1 
Մասնակցություն «Կարճ հաղորդագրություններով ՀՀ Լոռու 
մարզում  պաշտոնատար անձանց իրազեկում» թեմայով ՀՏՈՒ-
ին: 

Հունիս, 
Դեկտեմբեր 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 

Լոռու մարզի 
համապատասխան 

պաշտոնատար անձինք 

 

2. Ընդհանուր պատրաստություն 

2.1 
Մասնակցություն ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ ՃԿԿ անձնակազմի հետ 
ճգնաժամային կառավարման, ահազանգերի սպասարկման, 
երկրատեղեկատվական համակարգերի, հոգեդիագնոստիկայի 

Հոկտեմբեր ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժա-
նումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 



և վերապատրաստման վերաբերյալ սեմինար 
պարապմունքների անցկացմանը: 

2.2 

Մասնակցություն  Լոռու մարզային ճառագայթային, քիմիական, 
կենսաբանական միջադեպերին արձագանքման թիմի 
մասնագետների վերապատրաստում՝ դասընթացների 
կազմակերպմանը: 

Մայիս-հունիս ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժա-
նումներ 

Լոռու մարզային 
ճառագայթային, 

քիմիական, կենսաբա-
նական միջադեպերին 
արձագանքման թիմ 

 

2.3 

Մասնակցություն Լոռու ՄՓՎ-ում ՀՇՈՒ-ների, ՇՈՒ-ների 
նախապատրաստման և անցկացման փաստաթղթերի 
մշակման ուղղությամբ ուսուցման կազմակերպմանը և 
անցկացմանը: 

ապրիլ ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժա-
նումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

3.Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

3.1 

Մասնակցություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում 
հասարակական, կամավորական փրկարարական շարժման 
ձևավորման ու զարգացման ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացմանը, հատկապես համայնքներում, սահմանամերձ 
և բարձր լեռնային բնակավայրերում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ արձագանքման նպատակով 
կամավորական հրշեջ հենակետերի ստեղծման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացմանը: 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ,  
Լոռու մարզի 
համայնքներ 

 

3.2 

Մասնակցություն Ռուս-հայկական մարդասիրական 
արձագանքման կենտրոնի միջոցով ՓԾ փրկարարական 
ծառայողների ՌԴ ԱԻՆ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում վերապատրաստման ուղղությամբ 
աշխատանքների կատարմանը: 
 

Տարվա  
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 
 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 
 

4. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

4.1 

Մասնակցություն Լոռու մարզի Հ-70՝ Մ-6-Մարց-Աթան 
հանրապետական նշանակության ճանապարհի 25-րդ կմ-ի 
սողանքային հետևանքների վերացման աշխատանքների 
ընդունմանը և ակտերի ներկայացմանը ԱԻՆ 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 



 
5. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովում 

5.1 

Մասնակցություն ԱԻՆ ՃԿՊԱ-ում ՓԾ փրկարարական 
ծառայողների համար վերապատրաստման և INSARAG-ի 
միջազգային չափորոշիչներին համապատաս-
խան որակավորման դասընթացների կազմակերպմանը և 
հսկողության իրականացմանը 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբաժա-

նումներ 
 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

6.Պլանների և ծրագրերի մշակում 

6.1 

Մասնակցություն խոշոր կազմակերպություններում ու այլ մարդ-
կային կուտակումներով առավել խոցելի հաստատությունների 
արտակարգ իրավիճակներում գործելու միանման օրինակելի 
պլանների մշակմանը:  

Նոյեմբեր ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբաժա-
նումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

6.2 

Մասնակցություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 
թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 1032-Ա հրամանով հաստատված 
«Արտակարգ իրավիճակներում ՀՀ Լոռու մարզի բնակչության 
պաշտպանության պլանի» կառուցվածքի և բովանդակության 
ճշգրտմանը: 

Հունիս ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

II ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ  ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
7. Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

7.1 ՄՓՎ փրկարար ծառայողների հետ անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններ 

7.1.1 

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

27.03 

ՄՓՎ պետ 
 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ  

 

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 

23.10 

7.2 Համայնքների կողմից անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններ 

7.2.1 
Մարզի 30 համայնքների կողմից շտաբային Տարվա  

ընթացքում 

ՄՓՎ պետ, 
համայնքի 
ղեկավար 

Համայնքի 
ղեկավար 

կազմ 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 

 



ուսումնավարժությունների անցկացում  ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 
 

7.2.2 

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

02.04 

ՄՓՎ պետ, 
Սպիտակ 
համայնքի 
ղեկավար 

 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավար 

կազմ 

 
 
 
 
 
 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

03.04 

ՄՓՎ պետ, 
Ջրաշեն 

համայնքի 
ղեկավար 

 

06.04 

ՄՓՎ պետ, 
Կաթնաջուր 
համայնքի 
ղեկավար 

 

07.04 

ՄՓՎ պետ, 
Մեծ Պարնի 
համայնքի 
ղեկավար 

 

08.04 

ՄՓՎ պետ, 
Արևաշող 
համայնքի 
ղեկավար 

 

09.04 

ՄՓՎ պետ, 
Շիրակամուտ 

համայնքի 
ղեկավար 

 

10.04 

ՄՓՎ պետ, 
Սարալանջ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

13.04 ՄՓՎ պետ,  



Գեղասար 
համայնքի 
ղեկավար 

14.04 

ՄՓՎ պետ, 
Գոգարան 
համայնքի 
ղեկավար 

 

15.04 

ՄՓՎ պետ, 
Լեռնանցք 
համայնքի 
ղեկավար 

 

7.2.3 

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

01.06 

ՄՓՎ պետ,  
Ղուրսալ 

համայնքի 
ղեկավար 

 
 

Համայնքի 
ղեկավար 

կազմ 

 
 
 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմ, 

կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 
 

 

02.06 

ՄՓՎ պետ, 
Նոր 

Խաչակապ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

03.06 

ՄՓՎ պետ, 
Շենավան 
համայնքի 
ղեկավար 

 

04.06 

ՄՓՎ պետ, 
Սարահարթ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

05.06 

ՄՓՎ պետ, 
Սարամեջ 
համայնքի 
ղեկավար 

 



08.06 

ՄՓՎ պետ, 
Քարաձոր 
համայնքի 
ղեկավար 

 

09.06 
ՄՓՎ պետ, 

Օձուն համայնքի 
ղեկավար 

 

10.06 

ՄՓՎ պետ, 
Ախթալա 
համայնքի 
ղեկավար 

 

11.06 
ՄՓՎ պետ,  

Դսեղ համայնքի 
ղեկավար 

 

12.06 
ՄՓՎ պետ,  

Շնող համայնքի 
ղեկավար 

 

7.2.4 

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

17.09 

ՄՓՎ պետ, 
Արջուտ 

համայնքի 
ղեկավար  

Համայնքի 
ղեկավար 

կազմ 

 
Համայնքապետարանի 

աշխատակազմ, 
կազմավորումների 
հրամանատարներ, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 
 

 

18.09 

ՄՓՎ պետ, 
Բազում 

համայնքի 
ղեկավար  

 

21.09 

ՄՓՎ պետ, 
Գուգարք 
համայնքի 
ղեկավար 

 

22.09 
ՄՓՎ պետ, 
Դարպաս 
համայնքի 

 



ղեկավար 

23.09 

ՄՓՎ պետ, 
Դեբետ 

համայնքի 
ղեկավար 

 

24.09 

ՄՓՎ պետ, 
Եղեգնուտ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

25.09 

ՄՓՎ պետ, 
Մարգահովիտ 

համայնքի 
ղեկավար 

 

28.09 

ՄՓՎ պետ, 
Փամբակ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

29.09 

ՄՓՎ պետ, 
Լեռնապատ 
համայնքի 
ղեկավար 

 

30.09 

ՄՓՎ պետ, 
Անտառամուտ 

համայնքի 
ղեկավար 

 

7.3 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

7.3.1 
Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում ցուցադրական հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում 

02.10 
ՄՓՎ պետ 

 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ, 

համապատասխան 
կազմակերպություններ 

 

7.4 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

7.4.1  Մարզի թվով 5 կազմակերպությունների կողմից հատուկ Տարվա  ՄՓՎ պետ, Կազմակեր- Կազմակերպության  



տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում: ընթացքում կազմակերպու-
թյան տնօրեն 

պության 
ղեկավար 

կազմ 

կազմավորումներ, 
ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

1)«Ավտոճանապարհին առաջացած մերկասառույցի 
հետևանքների վերացման միջոցառումներ» թեմայով:  14.02 

ՄՓՎ պետ 
«Լոռի ՃՇՇ» 
ՓԲԸ տնօրեն 

«Լոռի ՃՇՇ»  
ՓԲԸ-ի 

ղեկավար 
կազմ 

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի  
կազմավորումներ, 

 ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

2)«Ավտոճանապարհին առաջացած քարաթափման 
հետևանքների վերացում» թեմայով:  16.10 

ՄՓՎ պետ, 
«Սպիտակի 

Ճանապարհ» 
ՓԲԸ տնօրեն 

«Սպիտակի 
Ճանապարհ» 

ՓԲԸ-ի 
ղեկավար 

կազմ 

«Սպիտակի 
Ճանապարհ» ՓԲԸ-ի 

կազմավորումներ,  

ՄՓՎ ներկայացուցիչ 

 

3) «Միջին ճնշման գազատարում առաջացած վթարի 
հետևանքների վերացում» թեմայով:  

18.11 

ՄՓՎ պետ, 
«Գազպրոմ 

Արմենիա» ՓԲԸ 
Լոռի ԳԳՄ-ի 

տնօրեն 

 «Գազպրոմ 
Արմենիա» 
ՓԲԸ Լոռի 

ԳԳՄ-ի 
ղեկավար 

կազմ 

«Գազպրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ Լոռի ԳԳՄ-ի 

վթարավերականգնո-
ղական խումբ, ՄՓՎ 

անձնակազմ 

 

4) «Էներգետիկ համակարգում վթարի հետևանքի  վերացում» 
թեմայով:  

19.11 

ՄՓՎ պետ, 
«ՀԷՑ» ՓԲԸ 

«Դեբեդ» 
մասնաճյուղի 

տնօրեն 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ 
«Դեբեդ» 
մասնա-
ճյուղի 

ղեկավար 
կազմ 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» 
մասնաճյուղի 

արձագանքող ուժեր, 
ՄՓՎ անձնակազմ 

 

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

20.11 

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 

 



7.4.2 
ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ մարզի թվով 6 հան-
րակրթական դպրոցներում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժությունների անցկացում: 

02-06.03 
 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ  

 

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

7.4.3 

ՀՀ ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ բարձրագույն և 
միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատու-
թյուններում, հանրակրթական դպրոցներում հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում: 

04-10.09 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

7.4.4 
«Աղետներին դիմակայունության օր» խորագրով 
համապետական միջոցառումների անցկացում 01-07.12 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Ուսումնական 
հաստատությունների 

անձնակազմ 

 

7.5 Օբյեկտային վարժանք 

7.5.1 

Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակցություն ՀՀ 
Լոռու մարզի տարածքում գործող կազմակերպություններում 
մեկական օբյեկտային վարժանքի անցկացմանը (1-3 
կազմակերպություն) 

12-14.10 ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

8. Ընդհանուր պատրաստություն 

8.1 

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

27.03 
26.06 
25.09 
25.12 

 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

8.2 

ՀՀ Լոռու մարզի ՔՊ ղեկավար կազմի, շտաբների, 
ծառայությունների, կազմավորումների, կազմակերպությունների 
ու բնակչության ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերով ուսուցման 
կազմակերպման, սեմինար խորհրդակցությունների 
կազմակերպում և անցկացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

9. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

9.1 

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

Մինչև  
01.03 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 



9.2 

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 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

9.3 

ՀՀ Լոռու մարզում գտնվող քիմիապես վտանգավոր 
օբյեկտների և հիդրոտեխնիկական կառույցների 
անվտանգության վկայագրերի փորձաքննության և մարզի 
տարածքում առկա պոչամբարների ռիսկերի գնահատման 
աշխատանքների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում 

26.06 
25.12 

 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

9.4 

ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. N 1582-Ն որոշման համաձայն՝ 
արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց պատճառված վնասների մասին 
տվյալների ամփոփում, վերլուծում և տեղեկատվության 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն 

20.01 
20.04 
20.07 
20.10 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

9.5 

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում քիմիապես վտանգավոր 
օբյեկտների, ինչպես նաև քիմիական թափոնների անվտանգ 
կառավարման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և 
ներկայացում 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ  
անձնակազմ 

 

10. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

10.1 

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

26.06 
25.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 

10.2 
ՀՀ Լոռու մարզի ապաստարանների պահպանության վիճակի 
ուսումնասիրությունների անցկացման ընթացքի վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում: 

26.06 
25.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 

10.3 Ռազմական դրության ժամանակ ՔՊ միջոցառումների Տարվա ՄՓՎ պետ ՄՓՎ Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ,  



իրականացման համար ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում 
հաշվառած ինժեներական տեխնիկայի և տրանսպորտային 
միջոցների առկայության ճշգրտում` Պաշտպանության 
նախարարության կողմից չառգրավվող ինժեներական 
տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների քանակի 
ճշգրտում: 

ընթացքում ստորաբա-
ժանումներ  

Վանաձորի զինվորական 
կոմիսարիատ 

10.4 

Լոռու մարզային և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ՔՊ ինժեներական ծառայությունների հետ 
համատեղ բնակելի շենքերի նկուղների վիճակի  
ուսումնասիրություն՝ բնակչության պատսպարման 
կազմակերպման հնարավորության տեսանկյունից: 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Վանաձորի զինվորական 

կոմիսարիատ 

 

10.5 

ՀՀ Լոռու մարզի սահմանամերձ համայնքների բնակչության, 
մանկապարտեզների և դպրոցների աշխատակիցների ու 
երեխաների պատսպարման ապահովման հարցերի 
ուսումնասիրում, շահագրգիռ պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու բարեգործական 
կազմակերպությունների հետ համատեղ թաքստոցների 
կառուցման պլանավորման և իրականացման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ և 
կազմակերպություններ 

 

10.6 
ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների խոշորացման գործընթացից 
ելնելով 3-րդ կարգի պահեստային կառավարման կետերի 
ցանկի ճշգրտում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Համապատասխան 

համայնքներ 

 

10.7 

Ապաստարանների պահպանության վիճակի 
ուսումնասիրություն և տվյալների ներկայացում Վարչապետի 
2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1333-ԱԳ որոշմամբ 
ստեղծված հանձնաժողովին  

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ 

 

10.8 

 ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում հաշվառած 
հակաճառագայթային թաքստոցների տեխնիկական վիճակի և 
նորմատիվ պահանջներին համապատասխանելիության 
ուսումնասիրու-թյունների անցկացում տարածքային 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
հետ համատեղ 

Մինչև  
20.11 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Մարզպետարան, 

Համապատասխան 
համայնքներ 

 



10.9 
ՀՀ Լոռու մարզի բնակչության տարահանման հաշվարկների 
ճշգրտում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

Լոռու ՄՓՎ անձնակազմ, 
Տարահանման 
հանձնաժողով  

 

11. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովում 

11.1 

INSARAG-ի ներքին որակավորում անցած քաղաքային 
որոնողափրկարարական թիմերի (ՔՈՓ) դաշտային 
վարժանքների կազմակերպում և անցկացում Հուլիս ՄՓՎ պետ 

Լոռու ՔՈՓ 
թիմ 

 

 

Լոռու մարզի ՔՈՓ թիմ (32-ժամյա)   ՄՓՎ անձնակազմ  

12. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ  

12.1 

 ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  ծառայողների և ՀՀ Լոռու 
մարզպետարանի կրթության ոլորտի մասնագետների հետ ՀՀ 
Լոռու մարզի 200 և ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում 
պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի ստեղծման 
գործընթացի համակարգում 

Տարվա 
ընթացքում 

Լոռու 
մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ, 
պատանի հրշեջ-

փրկարարական թիմերի 
ստեղծման բազայի 

կազմակերպություններ 

 

1. ՀՀ Լոռու մարզում պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի 
միջև առաջնության կազմակերպում, անցկացում և 
մասնակցություն հանրապետական առաջնությանը: 

Տարվա 
ընթացքում 

1) մարզային մարտ 

2) հանրապետական Ապրիլ 

2. պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի ստեղծման և 
ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում  

10.07 
10.12 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

 
 

12.2 

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում գործող փրկարարական ուժերի 
գույք-սարքավորումների, տեխզինվածության և անձնակազմի 
հաշվառման և համակարգման վերաբերյալ զեկույցի 
ներկայացում 

Մինչև  
08.12 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

 
 
 
 

Մարզի կարևորագույն և վտանգավոր օբյեկտներում հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

Համապատասխան 
կազմակերպություններ, 

 

Տարահանում և պահեստում առաջացած հրդեհի 18.03   ք.Վանաձոր, «Գլորիա»  



 
 
 
 
 

12.3 

հրդեհաշիջման աշխատանքներ:  
ՄՓՎ պետ 

 
№36 ՀՓՋ  

ՍՊԸ կարի ֆաբրիկա, 
Երևանյան խճուղի 113/1 

Բեմահարթակում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման 
աշխատանքներ և տարահանում: 

22.05 

ք.Վանաձոր, Հովհաննես 
Աբելյանի անվան  

պետական 
դրամատիկական 

թատրոն, Թատերական 
փողոց թիվ 3ա 

 

Հրդեհաշիջման և տարահանման միջոցառումների 
իրականացում: 

11.08 

ք.Վանաձոր, 
Կզարթմյանի անվան 
երաժշտական դպրոց, 
Վարդանանց թիվ 41 

 

Խոհանոցում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջման 
աշխատանքներ և տարահանում: 

23.10 
ք.Վանաձոր, 

«Կիրովական» հյուրանոց, 
Մաշտոցի փողոց թիվ 1 

 

Երկրաշարժ, մասնակի փլուզում, նրա հետևանքով առաջացած 
հրդեհ և փլատակներում հայտնված տուժածների առաջին 
օգնություն և դուրս բերում: 

20.03 

 
 
 
 
 

ՄՓՎ պետ 

 
 
 
 
 

№37 ՀՓՋ 

Վանաձորի թիվ 6 
հիմնական դպրոց,                                     

Գրիգոր Լուսավորիչ 47 

 

Գրադարանում առաջացած հրդեհ, տարհանում և 
հրդեհաշիջում, տուժածներին առաջին օգնության ցուցաբերում:  

20.05 

Լեռնապատ համայնքի 
միջնակարգ դպրոց, 

Լեռնապատի 38 փողոց 
4/1 

 

Երկրաշարժ, մասնակի փլուզում, նրա հետևանքով առաջացած 
հրդեհ և փլատակներում հայտնված տուժածների առաջին 
օգնության ցուցաբերում և դուրս բերում: 

13.08 
«Վանաձորի թիվ 5 

պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ, 
Տարոն 2 ՔՇՀ 4  10/1 

 

Խոհանոցում առաջացած հրդեհ: Աշխատակիցների  և 
երեխաների անվտանգության ապահովում: Տարհանում, 
առաջին օգնություն և հրդեհաշիջում: 

21.10 
Վանաձորի թիվ 40 

«ՆՈՒՀ»,  ք.Վանաձոր, 
ՏԱՐՈՆ 2 ՔՇՀ 3 

 

Երեխաների տարահանումը ծխապատ գոտուց, առաջին 
օգնության ցուցաբերում: 

26.03 
ՄՓՎ պետ №38 ՀՓՋ 

գ.Գուգարք, մազադպրոց 
6փ.51շ 

 

Դպրոցի տանիքում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում և  
տարահանում: 

19.06 
Փամբակի հիմնական 
դպրոց, ․գ Փամբակ  

 



4 փ. 8 շ. 

Բուժհաստատությունում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում և 
տարահանում:  

23.09 
գ.Գուգարք 6փ.49շ., 

առողջության կենտրոն  
 

Գազի ատահոսքից առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում 
համայնքապետարանում: 

27.11 
գ.Գուգարք 1 փ. 23/1, 
համայնքապետարան 

 

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

 
06.03  

ՄՓՎ պետ №39 ՀՓՋ 

Ք. Ալավերդի ակներ թաղ.,  
թիվ 11 միջնակարգ դպրոց 

 

«Միջանցքում առաջացած հրդեհի հրդեհաշիջում, առաջին 
օգնության ցուցաբերում» թեմայով: 

18.05 

Ալավերդու թիվ 8 ավագ 
դպրոց, Սանահին 

Սարահարթ  թաղամաս, 
3/10Ա    

 

«Տանիքում առաջացած հրդեհ: Ծխապատ գոտուց մարդկանց 
տարահանում» թեմայով: 

08.09 
Ալավերդու թիվ 6 ՆՈՒՀ, 

Ս.Սարահարթ, Գայի 
փող. 8ա 

 

«Ճաշարանում էլեկտրական մալուխների կարճ միացումից 
առաջացած հրդեհ: Ծխապատ գոտուց մարդկանց 
տարահանում» թեմայով: 

02.12 Գ.Օձունի թիվ 1 ՆՈՒՀ   
 

Խոհանոցում էլ. մալուխների կարճ միացումից առաջացած 
հրդեհ: Ծխապատ գոտուց մարդկանց տարահանում: 

 
12.03 

ՄՓՎ պետ №40 ՀՓՋ 

Ստեփանավանի թիվ 5 
մանկապարտեզ, 
Ռումինական 13/3 

 

Հրդեհաշիջման կազմակերպում տանիքում ծագած հրդեհի 
դեպքում: 

 
08.05 

Ստեփանավանի թիվ 6 
միջնակարգ դպրոց, 
Սուրբ Վարդանի 1 

 

Հրդեհաշիջման և տարահանման կազմակերպում:  
14.09 

Ստեփանավանի  
Գյուղատնտեսական 

քոլեջ, 
Երիտասարդական 47 

 

Սպորտդահլիճում հրդեհաշիջման և տարահանման 
կազմակերպում:  

 
10.11 

Ստեփանավանի թիվ 3  
հիմնական դպրոց, 

Աշոտաբերդ թաղամաս 

 

Երկրաշարժ, մասնակի փլուզում, նրա հետևանքով առաջացած 10.03 ՄՓՎ պետ №41 ՀՓՋ Սարամեջի միջնակարգ  



հրդեհ և փլատակներում հայտնված տուժածների դուրս բերում: դպրոց 

Դահլիճում առաջացած հրդեհ: Ծխապատ գոտուց մարդկանց 
տարհանում և հրդեհաշիջում: Վտանգի մեջ հայտնված 
մարդկանց անհետաձգելի օգնություն: 

22.05 
Սպիտակի մշակույթի 
կենտրոն, ․ք Սպիտակ, 
Սուրեն Ավետիսյան-1 

 

Հրդեհի առաջացման դեպքում հրդեհաշիջման և 
տարահանման աշխատանքների կազմակերպում և 
իրականացում: 

27.08 
Սպիտակի խնամքի տուն, 

Իտակալան-8 
 

Խոհանոցում առաջացած հրդեհ: Տարահանում և 
հրդեհաշիջում: Տուժածներին առաջին օգնության ցուցաբերում: 

28.10 
Սպիտակի թիվ 1 
մանկապարտեզ, 

Ուզբեկական թաղամաս 

 

ԱԻ ժամանակ տարահանում և առաջին օգնության 
ցուցաբերում: 

 
26.03 

ՄՓՎ պետ №42 ՀՓՋ 

«Սարչապետի 
միջնակարգ  դպրոց» 

ՊՈԱԿ 

 

Հրդեհաշիջում, տարահանում և առաջին օգնության 
ցուցաբերում: 

 
19.06 

«Տաշիր Կար»  ՓԲԸ, 
Ք. Տաշիր, Գ. Ջահուկյան 

10 

 

Հրդեհաշիջում, տարահանում և առաջին օգնության 
ցուցաբերում: 

 
08.09 

«Տաշիրի  մշակույթի  
տուն», Ք. Տաշիր, 
Կ.Դեմիրճյան 6 

 

ԱԻ ժամանակ տարահանում և առաջին օգնության ցուցաբերում  
14.12 

«Մեծավանի  թիվ 2 
միջնակարգ  դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
 

 

13. Իրավական, օրենսդրական բազայի կատարելագործման ուղղությամբ 

13.1 

Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնի հրահանգի մշակում և ներկայացում 
հաստատման (ՄՃԿԿ նոր հաստիքացուցակի հաստատման 
դեպքում) 
 

Տարվա 
ընթացքում 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 

 

14. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

14.1 
ՀՀ Լոռու մարզի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 

Մինչև 23.11 
Լոռու 

մարզպետ, 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ՄՓՎ անձնակազմ 

 



համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի 
հիմնական միջոցառումների պլանի մշակում  

ՄՓՎ պետ ժանումներ 

14.2 «Մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պլանի» ճշգրտում  
Տարվա  

ընթացքում 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 

14.3 «Մարզի բնակչության տարահանման պլանի» ճշգրտում  
Տարվա  

ընթացքում 
Լոռու մարզպետ, 

ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 

14.4 
«Մարզի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության պլանի» ճշգրտում  

Տարվա  
ընթացքում 

Լոռու մարզպետ, 
ՄՓՎ պետ 

ՄՓՎ 
ստորաբա-
ժանումներ 

ՄՓՎ անձնակազմ 
 

15. Զորահավաքային պատրաստություն 

15.1 Զորահավաքային պատրաստության միջոցառումներ 
Առանձին 

պլան-ժամա-
նակացույցով 

ՄՓՎ պետ 
ՄՓՎ 

ստորաբա-
ժանումներ 

Համապատասխան 
զինկոմիսարիատներ 

 

 
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 
ՀՓՋ՝ հրշեջ-փրկարարական ջոկատ                                             ԲՊ՝ բնակչության պաշտպանություն 
ՃԿՊԱ՝ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա 

 
      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

             

Invalid signature

X
ԱՐԹՈՒՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ա.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 



 


