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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. 
հունվարի 30-ի թիվ 134-Ն որոշմամբ հաստատված “Արտակարգ իրավիճակների 
և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի 
Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կարգի” 5-րդ 
կետի և ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 09.02.2011թ. հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի բնակչության պաշտպանության համակարգի 
նախապատրաստման 2011 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի, 
ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» 
թիվ ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետով` 

Ո ր ո շ ու մ    եմ. 
1. Ս/թ հունիսի 14-15-ը Լոռու մարզում իմ ղեկավարությամբ անց կացնել 

հրամանատարական-շտաբային ուսումնավարժություն «Գուգարքի 
տարածաշրջանի խոշոր անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման 
կազմակերպումը» թեմայով: 

2. Ուսումնավարժության կազմակերպման և արդյունավետ անցկացման 
նպատակով նշանակել` 

1) Ուսումնավարժության ղեկավարման շտաբի պետ՝ մարզային 
փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ Հ. Անտոնյանին: 

Շտաբը կազմավորել մարզային փրկարարական վարչության բազայի վրա, 
համալրել մարզպետարանի վարչությունների մասնագետներով: 

2) Ուսումնավարժության ղեկավարի տեղակալ՝ մարզպետի տեղակալ Ա. 
Դարբինյանին: 
3) Միջնորդական խմբի ղեկավար՝ մարզային փրկարարական վարչության 

պետի տեղակալ-օպերատիվ բաժնի պետ, փ/ծ փոխգնդապետ Լ. Դալլաքյանին: 
Խմբի անձնակազմը՝ մարզային փրկարարական վարչության աշխատողների 
կազմից: 

3. ՈՒսումնավարժությունում ընդգրկել. 
Լոռու մարզային փրկարարական վարչությանը, Լոռու մարզի արտակարգ 

իրավիճակների մշտական գործող հանձնաժողովին, մարզային 



ծառայություններին, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ «Գուգարքի անտառտնտեսություն» 
մասնաճյուղին, Փամբակ, Քարաբերդ, Վահագնի, Վահագնաձոր, Անտառամուտ, 
Ձորագյուղ համայնքներին, ՀՀ ՊՆ թիվ 3 բանակային կորպուսին (ներկայացու-
ցիչ), մարզային ՔՊ բժշկական, էներգետիկայի և լուսաքողարկման, 
հասարակական կարգի պահպանման ծառայություններից մեկական մաս-
նագիտացված կազմավորումներ և համայնքների փրկարարական խմբերին ու 
հրշեջ ջոկերին: 

4. Մարզային փրկարարական վարչության պետին. 
1) մշակել և մինչև ապրիլի 15-ը հաստատման ներկայացնել ղեկավար կազմի 

անվանացուցակը, ինչպես նաև ընդգրկվող համայնքների, կազմակերպության և 
կազմավորումների ցանկը: 

2) մշակել և մինչև ապրիլի 15-ը հաստատման ներկայացնել 
ուսումնավարժության նախապատրաստման օրացուցային պլանը և ապահովել 
պլանով նշված միջոցառումների սահմանված ժամկետներում կատարումը. 

3) հաշվարկել և hաստատման ներկայացնել ուսումնավարժության 
նախապատրաստման ու անցկացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 
միջոցների ցանկը և դրանցով ապահովման ծախսերի նախահաշիվը: 

4) Սույն որոշումը տրամադրել ուսումնավարժության մասնակիցներին: 
5. ՈՒսումնավարժության ղեկավարումն իրականացվելու է իմ մշտական 

կառավարման կետից: 
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