
ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 1. Գործառույթը՝ Արտակարգ իրավիճակներում համայնքի բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում և իրականացում 

 2. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքերը՝ «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենք, «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»  ՀՀ օրենք,  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի 

N  1180-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 24-ի N 824-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2000 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 592 որոշում, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 10-ի N 919-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2005 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշում: 

 

 

 

Դրույթների անվանումը 

 

 

Պահպանված

է 

 

 

Թերի է 

պահպանված 

 

 

Պահպանված 

չէ 

 

Հայտնաբերված  

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1. Բնակչության տարահանման 

պլանավորում և կազմակերպում. 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 

ստեղծված համայնքային 

տարահանման հանձնաժողով, 

տարահանման հանձնաժողովի 

հաստատված 

կանոնադրություն, 

տարահանման հանձնաժողովի 

կողմից մշակված 

տարահանման պլան 
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2. Տարահանված բնակչության 

կենսաապահովում. 

Բնակչության 

կենսաապահովման 

գործընթացների 

նախապատրաստման 

միջոցառումների պլան 

      



3. Բնակչության պատսպարման 

իրականացում. 

Պաշտպանական կառույցներում 

բնակչության պատսպարման 

համար նախապես մշակված և 

հաստատված ամրագրման 

պլան, պաշտպանական 

կառույցներով չապահովված 

բնակչությանը պատսպարելու 

նպատակով՝ պարզագույն 

թաքստոցների կառուցման 

համար համայնքի ղեկավարի 

կողմից հաստատված պլան 

      

4. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 

բնակչության պաշտպանություն. 

Համայնքի ղեկավարի կողմից 

մշակված, ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարության  

համապատասխան 

տարածքային 

ստորաբաժանման ղեկավարի 

հետ համաձայնեցված, 

համապատասխան պետական 

կառավարման տարածքային 

մարմնի ղեկավարի կողմից 

հաստատված ուժեղ 

երկրաշարժի դեպքում 

գործողությունների պլան 

V      

5. Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 

գործողությունների պլանի 

իրականացման համար՝ 

պլանների համակողմանի 

ապահովման մասին հայտերի 

ներկայացում ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

      



6. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) 

ճառագայթային վթարների 

դեպքում  ՀՀ Արմավիրի, 

Արագածոտնի, Շիրակի և 

Կոտայքի մարզերի՝  ՀՀ 

կառավարության 2005 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 

2328-Ն որոշմամբ պլանում 

ներգրավված տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից կազմված 

արտակարգ իրավիճակներում 

գործելու պլաններ 

      

 

3. Գործառույթը՝  Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման կազմակերպում 

 4. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքերը՝  «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»  ՀՀ օրենք,  ՀՀ 

կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 22-ի N633-Ն որոշում: 

 

 

 

 

Դրույթների անվանումը 

 

 

Պահպանված է 

 

 

Թերի է 

պահպանված 

 

 

Պահպանված չէ 

 

Հայտնաբերված  

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության փրկարար 

ծառայության (ԱԻՆ ՓԾ)  

համապատասխան մարզային 

փրկարարական վարչության 

մեթոդական օգնությամբ 

մշակված՝  ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

համապատասխան մարզային 

փրկարարական վարչության 

պետի հետ, սահմանամերձ 

V      



գոտում գտնվող 

համայնքներինը` նաև 

համապատասխան 

զինվորական կայազորի պետի 

հետ համաձայնեցված, ՀՀ 

համայնքի ղեկավարի կողմից 

հաստատված, հունվարի 1-ի 

դրությամբ ճշտված ՀՀ 

համայնքի քաղաքացիական 

պաշտպանության պլան, 

համայնքային քաղաքացիական 

պաշտպանության ծառայության 

քաղաքացիական 

պաշտպանության պլան 

  

5. Գործառույթը՝  Քաղաքացիական պաշտպանության համայնքային ծառայությունների և կազմավորումների ստեղծում 

 6. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքերը՝  «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»  ՀՀ օրենք,  ՀՀ 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 384-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1532-Ն 

որոշում: 

 

 

 

Դրույթների անվանումը 

 

 

Պահպանված է 

 

 

Թերի է 

պահպանված 

 

 

Պահպանված 

չէ 

 

Հայտնաբերված  

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1. Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 

ստեղծված քաղաքացիական 

պաշտպանության համայնքային 

հետևյալ ծառայությունները. 

1) կապի և ազդարարման, 

2) ինժեներական, 

3) բժշկական, 

4) տրանսպորտային, 

5) առևտրի և սննդի, 

6) էներգետիկայի և 

լուսաքողարկման, 

7) բույսերի և կենդանիների 

պաշտպանության, 

8) հասարակական կարգի 

V      



պահպանման, 

9) նյութատեխնիկական 

մատակարարման, 

10) կոմունալ-տեխնիկական՝ 

    բնակչության հատուկ 

սպասարկումների: 

Քաղաքացիական 

պաշտպանության համայնքային 

ծառայությունների հաստատված 

կանոնադրություններ 

Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ 

ստեղծված քաղաքացիական 

պաշտպանության համայնքային 

կազմավորումներ 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

V      

 7. Գործառույթը՝  Համայնքի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում տարվող աշխատանքների 

կազմակերպում 

 8. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքերը՝  «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ 

կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N1351-Ն որոշում: 

 

 

 

Դրույթների անվանումը 

 

 

Պահպանված է 

 

 

Թերի է 

պահպանված 

 

 

Պահպանված 

չէ 

 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1. Համայնքների ղեկավարների 

կողմից ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների նախարարություն  

սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

աշխատանքների կատարման 

հայտերի ներկայացում,  սեյսմիկ 

ռիսկի գնահատման քարտեզի 

առկայություն 

ընթացքի մեջ է      

2. Համայնքների զարգացման 

ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման միջոցառումների 

ներառում 

ընթացքի մեջ է      

 

 


