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N/N Ակնկալվող արդյունքը (նպատակը) Միջոցառման անվանումը  Պատասխա-
նատուն 

Համակատա-
րողները 

Ժամկետ-
ները 

Ֆինանսավոր-
ման աղբյուրը 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Հասարակական, կամավորական 

փրկարարական շարժման խթան-
ման, նրանում ներգրավված 
կամավորականների համար միջ-
ազգային չափորոշիչներին համա-
պատասխան իրավական և 
սոցիալական երախիքների ապա-
հովմանն ուղղված  օրենսդրական 
դաշտի կատարելագործում   

1) Կամավորական շարժման 
բնագավառում արտասահմանյան 
առաջատար պետությունների 
իրավական դաշտի ուսումնասի-
րում և ՀՀ իրավական դաշտում 
առաջարկությունների նախա-
պատրաստում և դրանց իրա-
կանացում 
2) Անհրաժեշտության դեպքում 
<<Փրկարար ուժերի և փրկա-
րարի կարգավիճակի մասին >> ՀՀ 
օրենքում և ոլորտը կարգա-վորող 
այլ իրավական ակտերում 
փոփոխությունների և 
լրացումների կատարում,   
3) փրկարարների և նրանց ըն-
տանիքների անդամների համար 
սոցիալական երաշխիքների ու  
արտոնությունների սահմանմանն 
ուղղված իրավական ակտերի 
մշակում և ներկայացում 

 
 
 
 
 
 
 
Հայաստանի 
Հանրապե-
տության 
արտակարգ 
իրավիճակ-
ների նախա-
րարություն  

  
 
 
 
 
 
 
 

2015թ-
2016 թվա-
կանների 
ընթաց-

քում  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 

պահանջում 

1 2 3 4 5 6 7 



1) Կամավոր փրկարարների 
պատրաստման ծրագրեի 
մշակում և իրականացում 

2015 
թվականի 

ընթաց-
քում 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 
պահանջում 

2) Կամավոր փրկարարների 
ուսուցման, կամավորական 
կազ-մավորումների և 
փրկարարների որակավորման 
կազմակերպում, 

Հայաստանի 
Հանրապետու-
թյան կրթության 
և գիտության նա-
խարարություն  

- ՀՀ օրենքով 
չարգելված 
աղբյուրներ 

2. Կամավորական փրկարարների 
պատրաստման և վերապատրաստ-
ման միջազգային  չափորշիչներին 
համապատասխան ուսումնական 
ծրագրերի, վարժահրապարակների 
առկայություն 

3) Կամավոր փրկարարների 
ուսուցման գործնական 
պարապմունքների համար 
վարժահրապարակների  
կառուցում 

 

 

Հայաստանի 
Հանրապետու-
թյան արտա-
կարգ իրավի-
ճակների նա-
խարարություն Հայաստանի 

Հանրապետու-
թյան կրթության 
և գիտության նա-
խարարություն 

2015-2016 
թվա-

կանների 
ընթաց-

քում 

ՀՀ օրենքով 
չարգելված 
աղբյուրներ 

3. Փրկարարական և հրդեհաշիջման 
տեխնիկայով, սարքավորումներով, 
հանդերձանքով , համապատաս-
խան գույքով, հատուկ պատրաս- 
տություն անցած փրկարարներով 
համալրված  կամավորական փր-
կարարական ուժերի առկայություն 

Հայեցակարգի իրակա-
նացման համար միջոցների 
ներգրավման ծրագրերի 
մշակում և իրականացում 

Հայաստանի 
Հանրապետու-
թյան արտա-
կարգ իրավի-
ճակների նա-
խարարություն 

Հայաստանի 
Հանրապետութ-
յան արտաքին 
գործերի նա-
խարարություն 

2015-2016 
թվա-

կանների 
ընթաց-

քում 

ՀՀ օրենքով 
չարգելված 
աղբյուրներ 

1) շահագրգիռ համայնքների 
հետ հեռավոր և սահմանամերձ 
բնակավայրերի  ցանկի կազ-
մում, որտեղ նպատակահար-
մար է ունենալ կամավորական 
հրշեջ-փրկարարական 
հենակետեր 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարու-
թյուն 

2015թ. 
առաջին 

եռամսյակ 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի 
պահանջում 

4. 
 

ՀՀ սահմանամերձ և հեռավոր 
բնակավայրերում  արտակարգ 
իրավիճակներին  արագ  արձա-
գանքման  օժանդակ  ուժերի 
առկայություն 

2) Կամավորական հրշեջ 
փրկարարական հենակետե- 
րին շենքերով և շինություննե- 

 
 
 
Հայաստանի 
Հանրապետու-
թյան արտա-
կարգ իրավի-
ճակների նա- 
խարարություն 

Պետական և 
տարածքային 
կառավարման 
մարմիններ,  տե-  

2015 
թվականի 

ընթաց- 

Լրացուցիչ 
ֆինանսա-
վորում չի  

1 2 3 4 5 6 7 

  րով ապահովելու վերաբերյալ 
առաջարկություններ ներ-

 ղական ինքնա-
կառավարման 

քում. պահանջում 



կայացնել ՀՀ կառավարու-
թյուն 

մարմիններ 
(համա-

ձայնությամբ ) 
3) ՀՀ սահմանամերձ և հեռա-
վոր բնակավայրերում կամա-
վորական հրշեջ-փրկարարա-
կան հենակետերի ստեղծման 
հեռանկարային ծրագրի 
մշակում և իրականացում 

Հայաստանի 
Հանրապետութ-
յան արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարու-թյուն 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման նա-

խարարություն, 
տեղական ինքնա-

կառավարման 
մարմիններ 

(համա-
ձայնությամբ 

2015-2017 
թվա-

կանների 
ընթաց-

քում 

Պետբյուջեից 
լրացուցիչ 

ֆինանսավո-
րում չի պա-
հանջում, ՀՀ 

օրենքով չար-
գելված  այլ 
աղբյուրներ 

5. Կամավորական շարժման զարգաց-
ման համար իրականացվող միջո-
ցառումների ֆինանսական 
շարունակականություն 

Կամավորական շարժմանն 
աջակցման հիմնադրամի 
ստեղծում 

Հայաստանի 
Հանրապետու-
թյան արտա-
կարգ իրավի-
ճակների նա-
խարարություն  

 

Պետական և 
տարածքային 
կառավարման 
մարմիններ, 
տեղական 
ինքնակառա-
վարման մարմին-
ներ (համաձայնու-
թյամբ), միջազգա-
յին և հասրակա-
կան կազմակեր-
պություններ (հա-
մաձայնությամբ ) 

շարունա-
կական 

ՀՀ օրենքով 
չարգելված 
աղբյուրներ 

  

 


