


 

Հավելված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 

2018 թվականի փետրվարի ____-ի № ____ -Ա որոշման 
 

 

Պ Լ Ա Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

ՀՀ 
ը/կ Միջոցառումը և թեման Կատարման 

ժամկետը Պատասխանատու Կատարողներ Մասնակիցներ Նշում
ներ 

1 2 3 4 5 6 7 
ԲԱԺԻՆ I 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ԳԼՈՒԽ 1 
 Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

1. Համալիր ուսումնավարժություն 

1) 
Մասնակցություն Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի 
հիշատակի օրվան նվիրված թեմայով համալիր 
ուսումնավարժությանը 

7 դեկտեմբերի Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի  

 

2. Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն 

1) 

Մասնակցություն պետական և ռազմական 
կառավարման մարմինների հետ անցկացվող 
ռազմավարական հրամանատարաշտաբային 
զորավարժությանը 

10-15 
սեպտեմբերի 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի  

 

3. Շտաբային ուսումնավարժություն 

1) 

Մասնակցություն Ախուրյանի ջրամբարի պատվարի 
փլուզման վտանգի դեպքում բնակչության 
պաշտպանության կազմակերպում թեմայով՝ 
Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնային 
սահմանապահ ծառայության վարչության հետ 

Տարվա 
ընթացքում 

  Հայաստանի 
Հանրապետության 
արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարության 

ՇՄՓՎ  

 



համատեղ անցկացվող  շտաբային 
ուսումնավարժությանը 
 

աշխատակազմի 
փրկարար ծառայության 
Շիրակի մարզային 
փրկարարական 
վարչության (այսուհետ՝ 
ՇՄՓՎ) պետ 

2) 

Մասնակցություն «Բնակչության պաշտպանության 
միջոցառումների և աղետի հետևանքների վերացման 
աշխատանքների կազմակերպումը «Գյումրի-
գարեջուր» սահմանափակ պատասխանսվությամբ 
ընկերությունում վթարի դեպքում» թեմայով՝ 
Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի 
Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայի հետ համատեղ 
անցկացվող շտաբային ուսումնավարժությանը 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   

 

3) 

Մասնակցություն բուսածածկ տարածքների հրդեհների 
կանխարգելման, դրանց հետևանքների նվազեցման և 
վերացման թեմաներով ուսումնավարժությունների, 
վարժանքների, սեմինարների և 
խորհրդակցությունների անցկացմանը՝ ընդգրկելով 
բնակչությանը, շահագրգիռ պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին ու 
կազմակերպություններին 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

4. Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1) 

Մասնակցություն «Կարճ հաղորդագրություններով 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում 
պաշտոնատար անձանց իրազեկում» թեմայով հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությանը 

Սեպտեմբեր Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի  

 

5. Շտաբային մարզումներ 

1) 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
համապատասխան որոշման ընդունումից հետո 
մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության  
կառավարման կետի աշխատանքային խմբի հետ 
շտաբային մարզումներին 

18 մայիսի, 
20 հուլիսի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 24 օգոստոսի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   
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համապատասխան որոշման ընդունումից հետո 
մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության  
անձնակազմի հետ շտաբային մարզումներին 

3) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության վարչական 
համալիրում կազմակերպվող Հայաստանի 
Հանրապետության նախարարությունների, գերա-
տեսչությունների, մարզպետարանների պաշտոնատար 
անձանց հետ հավաք-պարապմունքի անցկացմանը 

3-7 
սեպտեմբերի 

 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի 

Համաձայն ընդունվող 
իրավական ակտի  

 

 
 ԳԼՈՒԽ  2 

6. Ընդհանուր պատրաստություն 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում 
երկրատեղեկատվական համակարգերի ներդրմանը և 
անձնակազմի ուսուցանմանը 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ Մայիս   

2) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում 
անձնակազմի հետ ճգնաժամային կառավարման, 
ահազանգերի սպասարկման վերաբերյալ սեմինար 
պարապմունքների անցկացմանը 

Տարվա 
ընթացքում  ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ Մայիս   
7. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

1) 

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

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ   ՇՄՓՎ   

 

8.  Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 
1) Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության Սեպտեմբեր ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   
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 Շիրակի մարզում անցկացված քաղաքացիական 
պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման 
ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման 
ուսումնասիրությանը 

2) 

Մասնակցություն ռազմական դրության ժամանակ 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 
իրականացման համար Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում հաշվառած 
ինժեներական տեխնիկայի և տրանսպորտային 
միջոցների առկայության ճշգրտմանն ու Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության կողմից չառգրավվող ինժեներական 
տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների քանակի 
ճշգրտմանը 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

9. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության տարածքային 
ստորաբաժանումների ծառայողների և Հայաստանի 
Հանրապետության մարզպետարանների կրթության 
ոլորտի մասնագետների հետ Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերի (Երևան քաղաքի) 200 և 
ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում պատանի 
հրշեջ-փրկարարական թիմերի ստեղծման գործընթացի 
համակարգմանը 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզպետարանի 
աշխատակազմի 

կրթության, 
մշակույթի և 

սպորտի 
վարչություն, 

ՇՄՓՎ  

 

 

Մասնակցություն պատանի հրշեջ-փրկարարական 
թիմերի միջև հանրապետական առաջնությանը 

Ապրիլ ՇՄՓՎ պետ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
մանկապատանե 

կան հրշեջ-
փրկարարական 

թիմեր 
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2) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
Շիրակի մարզում գործող փրկարարական ուժերի գույք-
սարքավորումների, տեխնիկական զինվածության և 
անձնակազմի հաշվառմանը և զեկույցի ներկայացմանը 

2 հուլիսի, 
12  դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

3) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
անտառամերձ ու բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքներին հարակից համայնքներում կամավոր 
հրշեջ ջոկատների ձևավորման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացմանը 

Տարվա  
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

4) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
համայնքներում, հատկապես սահմանամերձ և բարձր 
լեռնային բնակավայրերում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ արձագանքման նպատակով 
հրշեջ-փրկարարական հենակետերի ստեղծման 
ուղղությամբ աշխատանքների իրականացմանը 

Տարվա  
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

10. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովում 
1) Մասնակցություն INSARAG-ի արտաքին և ներքին որակավորում անցած քաղաքային որոնողափրկարարական թիմերի (ՔՈՓ) 36 ժամյա  դաշտային 

վարժանքների կազմակերպմանը և անցկացմանը 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
քաղաքային որոնողափրկարարական թիմ Սեպտեմբեր ՇՄՓՎ պետ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
քաղաքային 

որոնողափրկարա 
րական թիմ 

 

 

11. Իրավական, օրենսդրական բազայի կատարելագործման ուղղությամբ 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
փրկարարական վարչությունների ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնների հրահանգի մշակմանը և  
ներկայացնելը հաստատման (մարզային ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնի նոր հաստիքացուցակի 
հաստատման դեպքում) 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  
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12. Կառավարման, կապի և ազդարարման համակարգերի ու համակարգչային ծրագրերի ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
փրկարարական վարչությունների կապի 
համակարգերի վիճակի ուսումնասիրության, 
վերլուծման և տեղեկատվության ներկայացմանը 

29 հունիսի, 
26 դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   

 

2) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
փրկարարական վարչությունների ազդարարման 
համակարգերի վիճակի ուսումնասիրության, 
վերլուծման և տեղեկատվության ներկայացմանը  

29 հունիսի, 
26 դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   

 

3) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության մարզային 
փրկարարական վարչություններում ռադիոկապի 
որակի բարելավմանն ուղղված աշխատանքների 
իրականացմանը 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

13. Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումներ 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության  
ստորաբաժանումներում շահագործվող հատուկ, հրշեջ-
փրկարարական տեխնիկայի, տեխնիկական 
զինվածության, փրկարարական սարքերի, 
ագրեգատների և սարքավորումների փողրակային 
տնտեսության ուժային փորձարկումների ացկացմանը 

1 մայիսի, 
1 նոյեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ   

 

2) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության  
ստորաբաժանումների շենքերի և շինությունների 
տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունների 
իրականացմանը, թերությունների ակտերի կազմմանը, 
կոմունալ ծախսերի հաշվառմանը 

Մինչև  
1 դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  
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14. Կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման և ուսուցման ուղղությամբ 

1) 

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

Համաձայն ՀՀ 
ԱԻ նախարարի 

հրամանի 
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ փրկարար 

ծառայողներ  

 

2) 

Մասնակցություն մարդկանց անվտանգության և 
փրկության թեմայով «Արիության համաստեղություն» 
խորագրով հանրապետական փառատոնի 
նախապատրաստմանը և անցկացմանը 

Մինչև  
15 դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

15. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

1) 

Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության ոլորտին 
առնչվող` ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրերի 
կատարման ընթացքի և դրանց կիրառմանն ուղղված 
հնարավոր միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկությունների ներկայացմանը 

Հունիս, 
դեկտեմբեր ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

2) 

Մասնակցություն միջազգային կազմակերպությունների 
հետ համագործակցության շրջանակներում 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի 
փրկարար ծառայության կողմից իրականացվող 
ծրագրերի ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
մասին տեղեկատվության ներկայացմանը, այդ թվում՝ 
ֆինանսական միջոցների հատկացումների, դրանց 
ծախսման ուղղությունների, միջոցառումների 
կատարման ժամկետների և առկա խնդիրների մասին 

Ապրիլ, 
օգոստոս, 

դեկտեմբեր 
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

 

ԲԱԺԻՆ II 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ԳԼՈՒԽ 3 
Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն 

16. Շտաբային ուսումնավարժություն 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
թվով 9 համայնքներում և 6 խոշորացված 

Տարվա  
ընթացքում 

ՇՄՓՎ  պետ, 
Հայաստանի 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
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համայնքների 21 բնակավայրերում շտաբային 
ուսումնավարժությունների անցկացում  

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 
համայնքների 
ղեկավարներ 

թյան Շիրակի 
մարզի 

համայնքապետար
աններ 

 

2) 
 

 
«Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 
կազմակերպումը սելավների սպառնալիքի դեպքում» 
թեմայով  շտաբային ուսումնավարժությունների 
անցակցում 
 
 

7 մարտի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 
Սպանդարյան  

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սպանդարյանի 

համայնքապետա 
րան 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքա 

պետա 
րանների 

աշխատակազ 
մեր, 

կազմավորում 
ների 

հրամանատար 
ներ, 

ՇՄՓՎ  
ներկայացուցիչ 

ներ 
 
 

 

15 մարտի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Հայրենյաց  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Հայրենյացի 

համայնքապետա 
րան 

 

29 մարտի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարապատ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարապատի 

համայնքապետա 
րան 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքա 

պետա 
րանների 

աշխատակազ 
մեր, 

կազմավորում 
ների 

հրամանատար 
ներ, 

Արփենի 
բնակա-
վայր 

11 ապրիլի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարատակ և Հովտաշեն  
համայնքների 
ղեկավարներ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարատակի և 
Հովտաշենի  

համայնքապետա-
րաններ 
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20 ապրիլի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարապատ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարապատի 

համայնքապետա 
րան 

ՇՄՓՎ  
ներկայացուցիչ 

ներ 
 
 

Վարդ-
աղբյոր 
բնակա-
վայր 

30 ապրիլի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարապատ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարապատի 

համայնքապետա 
րան 

Բաշգյուղ 
բնակա-
վայր 

11 մայիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Անի 

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Անիի 

համայնքապետա 
րան 

Քարաբ 
երդ 

բնակա-
վայր 

22 մայիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարալանջ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարալանջի 

համայնքապետա 
րան 

 

31 մայիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Լեռնակերտ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Լեռնակերտի 

համայնքապետա 
րան 

 

 

3) 

 
«Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում 
տարահանման կազմակերպում» թեմայով  շտաբային 
ուսումնավարժությունների անցակցում 

7 հունիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Արփի  

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Արփիի 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 

Գառն 
առիճ 

բնակա-
վայր 
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համայնքի ղեկավար համայնքապետա 
րան 

համայնքապե 
տարանների 

աշխատակազ 
մեր, 

կազմավորում 
ների 

հրամանատար 
ներ, 

ՇՄՓՎ  
ներկայացուցիչ 

ներ 
 

 

19 հունիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Ամասիա  

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Ամասիայի 

համայնքապետա 
րան 

Բյուրակն 
բնակա-
վայր 

29 հունիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Լուսակերտ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Լուսակերտի  

համայնքապետա 
րան 

 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Անի 

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի Անիի 
համայնքապետա 

րան 

Գուսանա-
գյուղ 

բնակա-
վայր 

11 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Աշոցք 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Աշոցքի 

համայնքապետա 
րան 

Բավրա 
բնակա-
վայր 
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20 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Հայկավան 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Հայկավանի 

համայնքապետա 
րան 

 

30 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Աշոցք 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Աշոցքի 

համայնքապետա 
րան 

Մեծ 
Սեպասար 

բնակա-
վայր 

9 օգոստոսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Անի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Անիի 

համայնքապետա 
րան 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքապե 
տարանների 

աշխատակազ 
մեր, 

կազմավորում 
ների 

հրամանատար 
ներ, 

Իսահակյան 
բնակա-
վայր 

21 օգոստոսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Արփի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Արփիի 

համայնքապետա 
րան 

Ծաղկուտ 
բնակա-
վայր 
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31 օգոստոսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Անի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Անիի 

համայնքապետա 
րան 

ՇՄՓՎ  
ներկայացուցիչ 

ներ 
 
 

Սարակապ 
բնակա-
վայր 

4) 
 

«Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների 
կազմակերպումը ձնաբքի դեպքում» թեմայով 
շտաբային ուսումնավարժությունների անցակցում 
 

11 սեպտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Ախուրյան համայնքի 
ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Ախուրյանի 

համայնքապետա 
րան 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքապե 
տարանների 

աշխատակազ 
մեր, 

կազմավորում 
ների 

հրամանատար 
ներ, 

ՇՄՓՎ  
ներկայացուցիչ 

ներ 
 

 

Արևիկ 
բնակա-
վայր 

20 սեպտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Ամասիա 

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Ամասիայի 

համայնքապետա 
րան 

Արեգնա 
դեմ 

բնակա-
վայր 

28 սեպտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Անուշավան 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Անուշավանի 

համայնքապետա 
րան 

 

10 հոկտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարապատ  
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարապատի  

համայնքապետա 
րան 

Հարթաշեն  
բնակա-
վայր 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Աշոցք 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի   
Աշոցքի 

համայնքապետա 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքապե 

Զույգ 
աղբյուր 

բնակավայր 
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րան տարանների 
աշխատակազ 

մեր, 
կազմավորում 

ների 
հրամանատար 

ներ, 
ՇՄՓՎ  

ներկայացուցիչ 
ներ 

 
 

23 հոկտեմբեր 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Արփի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Արփիի 

համայնքապետա 
րան 

Աղվորիկ 
բնակա-
վայր 

31 հոկտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Արփի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Արփիի 

համայնքապետա 
րան 

Շաղիկ 
բնակա-
վայր 

9 նոյեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Ամասիա 

համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Ամասիայի 

համայնքապետա 
րան 

Մեղրա 
շատ 

բնակա-
վայր 

20 նոյեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

Սարապատ 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Սարապատի 

համայնքապետա 
րան 

Մուսայել 
յան 

բնակա-
վայր 

29 նոյեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Արփի 
համայնքի ղեկավար 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

Շիրակի մարզի 
Արփիի 

համայնքապետա 
րան 

Զորակերտ 
բնակա-
վայր 
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5) ՇՄՓՎ փրկարարական ծառայողների հետ 
անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններ    

Կիսամյակը մեկ 
անգամ ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ փրկարար 

ծառայողներ  
 

17. Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1) 

«Երկրաշարժի հետևանքով փլուզված շենքում 
որոնողափրկարարական աշխատանքների 
կազմակերպումը» թեմայով ցուցադրական հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում 

18 հոկտեմբերի 

 Հայաստանի 
Հանրապետության 
Շիրակի մարզպետ 

ՇՄՓՎ պետ,  

ՇՄՓՎ  

ՇՄՓՎ Գյումրու    
թիվ 48 հրշեջ-

փրկարարական 
ջոկատ, 

(այսուհետև 
ՀՓՋ), 

գազամատա 
կարարման և 
էլեկտրաէներ 

գիայի 
վթարավերա 

կանգնողական 
խմբեր, շտապ 

բԺշկական 
օգնության մեկ 
բրիգադ, ճա-
նապարհային 

ոստիկանության 
մեկ վերակարգ 

 

18.  Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 

1) 
 

  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
թվով 5 կազմակերպության կողմից հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում 

Տարվա  
ընթացքում 

ՇՄՓՎ պետ, 
կազմակերպության 

տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպու
թյան 

կազմավորում 
ներ, 

 ՇՄՓՎ 
ներկայացուցիչ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
Ամասիա համայնքի Ջրաձոր-Բանդիվան հատվածի 
Ղազանչի 2 600 մմ ջրատարի վթարի դեպքում 
վթարավերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով 

13 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Վեոլիա ջուր» փակ 

բաժնետիրական 
ընկերության (այսուհետև 

ՓԲԸ) «Արևմուտք» 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ 

«Արևմուտք» 
տարածքային 
տնօրինության 

ՓԲԸ-ի 
կազմավորում

ներ, 
ՇՄՓՎ 

ներկայացու 
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տարածքային 
տնօրինության «Շիրակ»  

տեղամասի 
 պետ 

«Շիրակ»  
տեղամասի 

 ղեկավար կազմ 

ցիչ 

«Վթարավերականգնողական աշխատանքների 
իրականացումը Աղբյուր  35 ԿՎ օդային գծի 
հենարանների վնասվածքի դեպքում» թեմայով 

12 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Հայաստանի 

էլեկտրական ցանցեր 
ՓԲԸ Ղարս» 

մասնաճյուղի տնօրեն 

Հայաստանի 
էլեկտրական 

ցանցեր ՓԲԸ 
Ղարս» 

մասնաճյուղի 
ղեկավար կազմ 

ՓԲԸ-ի 
կազմավորում

ներ, 
ՇՄՓՎ 

ներկայացու 
ցիչ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
Գյումրի համայնքի Գարեգին Նժդեհի թիվ 2 շենքի 
նկուղում գազի արտահոսքի հայտնաբերում և 
վթարավերականգնողական աշխատանքների 
իրականացում» թեմայով 

16 օգոստոսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Գազպրոմ Արմենիա 

ՓԲԸ Շիրակի 
գազաֆիկացման և 
գազամատակարար 
ման մասնաճյուղի 

տնօրեն 

Գազպրոմ 
Արմենիա ՓԲԸ 

Շիրակի 
գազաֆիկացման 

և 
գազամատակար

ար 
ման մասնաճյուղի 
ղեկավար կազմ 

ՓԲԸ-ի 
կազմավորում 

ներ, 
ՇՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

Սելավի հետևանքով առաջացած ջրաբերուկներից 
սելավատարի մաքրման աշխատանքների 
իրականացում» թեմայով: 

25 հոկտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Անիի ճանապարհների 

շինարարություն և 
շահագործում» 
սահմանափակ 

պատասխանատվությա
մբ ընկերության 

(այսուհետև «Անիի 
ՃՇՇ» ՍՊԸ) տնօրեն 

«Անիի ՃՇՇ» 
ՍՊԸ- ի ղեկավար 

կազմ  

ՍՊԸ-ի 
կազմավորում 
ներ, ՇՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

«Ձնաբքի հետևանքով փակված ավտոճանապարհի 
մաքրման աշխատանքների իրականացում» թեմայով: 27 փետրվարի 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Մերձմոսկովյան» բաց 

բաժնետիրական 
ընկերության (այսուհետև 

ԲԲԸ) տնօրեն 

«Մերձմոսկովյան» 
ԲԲԸ-ի ղեկավար 

կազմ 

ԲԲԸ-ի 
կազմավորում 
ներ, ՇՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

2)  Քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային 
օրվա կապակցությամբ ուսումնական 5-7 մարտի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  Ուսումնական 

հաստատություն
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հաստատություններում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժությունների անցկացում 

ների 
անձնակազմ 

 
 
 
 
Պատսպարման կազմակերպումը «Օդային տագնապ» 
ազդանշանի դեպքում» 
 
 
 
 
     

5 մարտի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու թիվ 
7 հիմնական 

դպրոց» 
պետական ոչ 
առևտրային 
կազմակեր 
պություն  

պետական 
ոչ առև 
տրային 

կազմակեր 
պություն 
(այսու 
հետև 

ՊՈԱԿ) 

5 մարտի ՇՄՓՎ պետ Գյումրու թիվ 48 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու թիվ 
1 ավագ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

6 մարտի ՇՄՓՎ պետ Արթիկի թիվ 49 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Արևշատի 
 միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

6 մարտի ՇՄՓՎ պետ Ամասիայի թիվ 
50 ՀՓՋ 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
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Շիրակի 
մարզի 

«Ջրաձորի 
միջակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

7 մարտի ՇՄՓՎ պետ Անիի թիվ 51 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Մարալիկի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

7 մարտի ՇՄՓՎ պետ Աշոցքի թիվ 52 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Թավշուտի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

7 մարտի ՇՄՓՎ պետ Ախուրյանի թիվ 
53 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Ախուրյանի 
թիվ 1 

 հիմնական 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 
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3) 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
ուսումնական հաստատություններում 
քաղաքացիական պաշտպանության օրվան նվիրված 
դասախոսությունների անցկացում 

1 մարտի Ուսումնական 
հաստատության տնօրեն 

Ուսումնական 
հաստատության 

ուսուցչական, 
դասախոսական 

կազմ 

Ուսումնական 
հաստատու 

թյան 
ուսանողներ, 
աշակերտներ 

 

  
4) 

 

Փրկարարի օրվա կապակցությամբ հանրակրթական 
դպրոցներում հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժության անցկացում 

    5-7 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ 

Ուսումնական 
հաստա 

տությունների 
 անձնա 
կազմեր 

 

«Տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը 
հրդեհի դեպքում» 
 
 
 
 

5 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու    
թիվ 29 

հիմնական 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

5 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Գյումրու թիվ 48 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու  
թիվ 9 

հիմնական 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

5 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Արթիկի թիվ 49 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

 

  - 18 
 



«Հոռոմի 
միջնկարգ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

6 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Ամասիայի թիվ 
50 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Արեգնա 
դեմի  

միջնակարգ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

6 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Անիի թիվ 51 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 

Շիրակի մարզի 
«Շիրակավանի  

միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

 

7 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Աշոցքի թիվ 52 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի  

 

   

մարզի 
«Բավրայի 

միջնակարգ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

 
7 սեպտեմբերի ՇՄՓՎ պետ Ախուրյանի թիվ 

53 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 
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«Շիրակի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

5) 
 

Փրկարարի օրվա կապակցությամբ ուսումնական 
հաստատություններում դասախոսությունների 
անցկացում 

4 սեպտեմբերի 
ՇՄՓՎ պետ, 
ուսումնական 

հաստատության տնօրեն 

ՇՄՓՎ 
ներկայացուցիչ 

Ուսումնական 
հաստատու 
թյունների 

անձնակազմեր 

 

«Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
գործառույթները և խնդիրները բնակչության 
պաշտպանության բնագավառում» 

4 սեպտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ,  
Հայաստանի Հանրապե 

տության Շիրակի մարզի 
«Գյումրու թիվ 28 

հիմնական դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 

Գյումրու թիվ 48 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու թիվ 
28 հիմնական 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

4 սեպտեմբերի 
 

ՇՄՓՎ պետ,   Շիրակի 
մարզի Հայաստանի 

Հանրապե 
տության «Հառիճի 

միջնակարգ դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 

Արթիկի թիվ 49 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Հառիճի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

4 սեպտեմբերի 
 

ՇՄՓՎ պետ,  
Հայաստանի Հանրապե 

տության Շիրակի մարզի 
«Գտաշենի միջակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 

Ամասիայի թիվ 
50 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գտաշենի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ  
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4 սեպտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի Հանրապե 

տության Շիրակի մարզի 
«Լանջիկի միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 

Անիի թիվ 51 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Լանջիկի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

6) 
 

«Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
գործառույթները և խնդիրները բնակչության 
պաշտպանության բնագավառում» 

 
4 սեպտեմբերի 

 

ՇՄՓՎ պետ, 
 Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի 

«Կրասարի միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  տնօրեն 

Աշոցքի թիվ 52 
ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Կրասարի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

 
4 սեպտեմբերի 

 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի «Գետքի 

միջնակարգ դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի  տնօրեն 

Ախուրյանի թիվ 
53 ՀՓՋ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գետքի 
միջնկարգ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

 
7) 

 

Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի 
կարևորագույն և վտանգավոր օբյեկտներում հատուկ 
տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում  

Եռամսյակը մեկ 
անգամ 

ՇՄՓՎ պետ,                   
ՀՓՋ հրամանատար 

ՇՄՓՎ ՀՓՋ-ի 
հերթափոխեր 

Համապատաս 
խան 

կազմակերպու-
թյուններ 

 

Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը 
դպրոցում 29 մարտի Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ 1-ի խումբ 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 

Շիրակի մարզի 
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«Գյումրու 
Ա.Իսահակյանի 
անվան թիվ 26 
ավագ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 

Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը 
նախադպրոցական հաստատությունում 14 հունիսի 2-րդ խումբ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

Գյումրու 
համայնքապե

տարանի  
Լապտերիկ» 

ՀՈԱԿ 

 

Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը 
բուժական հաստատությունում 

 
11 սեպտեմբերի 

 
3-րդ խումբ 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Գյումրու              
Ն. Մելիքյանի 

անվ. 
թիվ 2 պոլի-        
կլինիկա 

ՓԲԸ 

 

Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը 
էներգետիկական հիմնարկում 

 
 

7 նոյեմբերի 
4-րդ խումբ 

Հայաստանի 
էլեկտրական 

ցանցեր» ՓԲԸ 
Ղարս» 

մասնաճյուղի 
Արցախ»  

110/10/10 ԿՎ 
ենթակայան 

 

«Հրդեհաշիջումը ուսումնական հաստատությունում» 13 մարտի Արթիկի թիվ 49  ՀՓՋ 1-ի հերթափոխ, Հայաստանի  
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Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Արթիկի թիվ 
1 հատուկ 
դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

«Հրդեհաշիջումը բուժական հաստատությունում» 14 հունիսի 2-րդ հերթափոխ, 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 

Շիրակի մարզի 
«Արթիկի մոր ու 

մանկան 
առողջության 
պահպանու 

թյան կենտրոն» 
ՓԲԸ 

 

8) 

«Հրդեհաշիջումը մշակութային հիմնարկում» 11 սեպտեմբերի 
 

Արթիկի թիվ 49  ՀՓՋ 

3-րդ հերթափոխ, 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 

Շիրակի մարզի 
Արթիկի 

համայնքապե 
տարանի «Տ. 
Մանսուրյանի 

անվան Արթիկի 
մշակույթի 

կենտրոն» ՀՈԱԿ 

 

«Հրդեհաշիջումը նախադպրոցական 
հաստատությունում» 15 նոյեմբերի 4-րդ հերթափոխ, 

 Շիրակի 
մարզի Արթիկի 

համայնքա 
պետարնի 

«Արթիկի թիվ 2 
նախադպրո 
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ցական 
հաստատու 

թյուն»  ՀՈԱԿ 

9) 

Հրդեհաշիջումը ուսումնական հաստատությունում  29 մարտի 

Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ 

1-ի հերթափոխ, 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Ամասիայի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ   

 

Հրդեհաշիջումը սննդի արդյունաբերության օբյեկտում  26 հունիսի  2-րդ հերթափոխ, 

«Ամասիայի 
կաթի 

գործարան» 
ՍՊԸ 

 

Հրդեհաշիջման և տարահանման աշխատանքների 
կազմակերպումը» մանկապարտեզում 

27 սեպտեմբերի 
 3-րդ հերթափոխ, 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

Ամասիայի 
համայնքապե

տարանի 
«ՆԱՆԵ» 
ՀՈԱԿ 

նախակրթա 
րան 

 

Հրդեհաշիջումը մարզադպրոցում  23 նոյեմբերի  4-րդ հերթափոխ, 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

Ամասիայի 
համայնքապե
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տարանի 
«Ամասիայի 

մարզա-
մշակույթի 
կենտրոն» 

ՀՈԱԿ 

Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների 
կազմակերպումը կարի արտադրամասում թեմայով 

21 մարտի 

Անիի թիվ 51 ՀՓՋ 

1-ի հերթափոխ, Նայթեքս 
ԲԲԸ 

 

22 հուլիսի 2-րդ հերթափոխ,  

Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը 
գազալցակայանում  թեմայով 

19 սեպտեմբերի 
 3-րդ հերթափոխ, Մարալիկ-

Անի ՍՊԸ  
 

23 նոյեմբերի 4-րդ հերթափոխ,  

Հրդեհաշիջումը մարզամշակութային կենտրոնում 21 մարտի 

Աշոցքի թիվ 52 ՀՓՋ 

1-ի հերթափոխ, 

Հայաստանի 
Հանրապետութ

յան Շիրակի 
մարզի Աշոցքի 

համայնքա 
պետարանի           

«Աշոցքի 
մարզա-

մշակույթի 
կենտրոն» 

ՀՈԱԿ 

 

Հրդեհաշիջումը գազալցակայանում 26 հունիսի 2-րդ հերթափոխ, «Գյումրի-
Հաց» ՍՊԸ  

Հրդեհաշիջումը և տարահանումը դպրոցում  19 սեպտեմբերի 
 3-րդ հերթափոխ, 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

«Ղազանչիի 
միջնակարգ 

դպրոց» 
ՊՈԱԿ 

 

 Հրդեհաշիջումը էներգետիկ հիմնարկում 19 նոյեմբերի Աշոցքի թիվ 52 ՀՓՋ 4-րդ հերթափոխ, Հայաստանի 
էլեկտրական  
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ցանցեր» ՓԲԸ 
Ղարս 

մասնաճյուղի 
Աշոցքի 

էլեկտրական 
ցանց 

տեղամաս 

Հրդեհաշիջումը նախադպրոցական 
հաստատությունում  29 մարտի 

Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ 

1-ի հերթափոխ, 

Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

Ախուրյանի 
համայնքապե

տարանի 
Հեքիաթ 

նախադպրո 
ցական 

ուսումնական 
հաստատու 
թյուն ՀՈԱԿ 

 

Հրդեհաշիջումը մարզադպրոցում 26 հունիսի 2-րդ հերթափոխ, 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 
Շիրակի 
մարզի 

Ախուրյանի 
համայնքա 
պետարանի 
«Ախուրյանի 

համալիր 
մարզադպ 
րոց» ՀՈԱԿ 
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Հրդեհաշիջումը բուժական հաստատությունում 27 սեպտեմբերի 
 3-րդ հերթափոխ, 

 Հայաստանի 
Հանրապե 
տության 

Շիրակի մարզի 
Ախուրյանի 
բժշկական 

կենտրոն ՓԲԸ  

 

Հրդեհաշիջումը գազալցակայանում 27 նոյեմբերի 4-րդ հերթափոխ, ՍԱՄԹՈՄ  
ՍՊԸ    

19. Օբյեկտային վարժանք 

1) 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
թվով 2 կազմակերպության կողմից օբյեկտային 
վարժանքների անցկացում  

Տարվա ընթացքում 
ՇՄՓՎ պետ, 

կազմակերպության 
տնօրեն 

Կազմակերպության 
ղեկավար կազմ 

Կազմակերպու 
թյան 

անձնակազմ, 
կազմավորում 
ներ, ՇՄՓՎ 

ներկայացուցիչ 

 

 Տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը 
հրդեհի դեպքում թեմայով 

 
13 հուլիսի 

ՇՄՓՎ պետ, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
Շիրակի մարզի Գյումրու 

ուռուցքաբանական 
դիսպանսեր» ՓԲԸ-ի 

տնօրեն 

Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն Շիրակի մարզի 

Գյումրու 
ուռուցքաբա-

նական 
դիսպանսեր» 

ՓԲԸ-ի ղեկավար 
կազմ 

ՓԲԸ-ի 
կազմավորում 
ներ, ՇՄՓՎ 
ներկայացու 

ցիչ 

 

«Գործարանի սառնակոմպրեսորային 
արտադրամասում ԱՈՒ-200 կոմպրեսորի բլոկի 
միջադիրի բացվածքի պատճառով առաջացած 
ամոնիակի արտահոսքի դեպքում 
վթարավերականգնողական աշխատանքների 
իրականացում» թեմայով 

18 հոկտեմբերի 
 

ՇՄՓՎ պետ, 
«Գյումրի գարեջուր» 

ՍՊԸ-ի տնօրեն 

«Գյումրի 
գարեջուր» ՍՊԸ-ի 
ղեկավար կազմ 

ՓԲԸ-ի 
կազմավորում 

ներ, 
ՇՄՓՎ 

ներկայացու 
ցիչ 

 

20. Շտաբային մարզումներ 

1) 
Մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայության 

Տարվա ընթացքում 
Հայաստանի 

Հանրապետությ
ան          

Հայաստանի 
Հանրապետության          

Շիրակի 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 
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Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 
կառավարման կետի աշխատանքային խմբի հետ 
շտաբային մարզումների անցկացմանը 

Շիրակի 
մարզպետ, 
ՇՄՓՎ պետ 

մարզպետարանի 
աշխատակազմի 
զորահավաքային 

նախապատրաստու 
թյան բաժին 

մարզպետարա
նի 

աշխատակազմ
ՇՄՓՎ 

21. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ 

1) 

 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում 
պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի միջև 
մարզային առաջնությունների կազմակերպում և 
անցկացում` 

Մարտ ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ստորաբաժա-
նումներ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
պատանի հրշեջ-
փրկարարական 

թիմեր 

 

2) 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում 
պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի ստեղծման 
և  ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ զեկույցի 
ներկայացում  3 հուլիսի, 

25 դեկտեմբերի 
 

ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ պետի տեղակալ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համայնքների, 
կազմակերպու 

թյունների 
ղեկավարներ 

 

22. Ընդհանուր պատրաստություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզային 
քաղաքացիական պաշտպանության 
ծառայությունների շտաբի պետերի հետ 
հրամանատարական պատրաստության պարապ-
մունքների անցկացում 

Եռամսյակը մեկ 
անգամ 

 
ՇՄՓՎ պետ 

ՇՄՓՎ ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոն 

(այսուհետև ՃԿԿ), 
բնակչության 

պաշտպանության 
բաժին (այսուհետև 

ԲՊԲ) 

 
 
 
 

Քաղաքացի 
ական 

պաշտպանու 
թյան 

ծառայություն 
ների շտաբի 

պետեր 

 

-Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2004 թվականի ապրիլի 22-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության  պլանների մշակման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 633-Ն որոշում. 
-Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2010 թվականի հուլիսի 22-ի «Պաշտպանության 
նպատակով տրանսպորտային միջոցների  
ներգրավման կարգը » թիվ 998-Ն որոշում.  

24 մարտի  
ՇՄՓՎ պետ  
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-«Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությանը  
ներկայացվող պահանջները և անհրաժեշտ 
փասթաթղթերի   նախապատրաստումը» 
-Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Բնակչությանն 
անհատական պաշտպանության միջոցներով 
ապահովելու կարգը հաստատելու մասին»      թիվ 
679 - Ն որոշում. 
-«Ցուցադրական հատուկ տակտիկական 
ուսումնավարժություններ և 
ուսումնավարժությունների արդյունքների 
վերլուծություն»   
-«Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման 
համակարգը» 

28 հունիսի  
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  ՃԿԿ, ԲՊԲ 

Քաղաքացի 
ական 

պաշտպանու 
թյան 

ծառայություն 
ների շտաբի 

պետեր 

 

-«Շտաբային ուսումնավարժության  անցկացման ձևը 
և անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
նախապատրաստումը» 
-«Հատուկ տակտիկական  ուսումնավարժության 
անցկացման ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
նախապաստրաստումը» 
-«Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի 
պատրաստականության բերման կարգն ու 
միջոցառումները» 

27 սեպտեմբերի 
 ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  ՃԿԿ, ԲՊԲ 

Քաղաքացի 
ական 

 պաշտպանու 
թյան 

ծառայություն 
ների շտաբի 

պետեր 

 

-«Կազմակերպությունների (տնտեսության 
օբյեկտների) գործունեության կայունության 
բարձրացման հիմնական ուղիները» 
-«Քաղաքացիական պաշտպանության 
ծառայությունների, քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, 
նախապատրաստման և գործունեության կարգը» 
- «Տարահանման մարմինները, դրանց կառուցվածքն 
ու խնդիրները» 
-«Տարահանված բնակչության կենսապահովման 
կազմակերպումը» 

26 դեկտեմբերի 
 

 
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ  ՃԿԿ, ԲՊԲ 

Քաղաքացի 
ական 

պաշտպանու 
թյան 

ծառայություն 
ների շտաբի 

պետեր 
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2) 

Քաղաքացիական պաշտպանության 
ծառայությունների շտաբի պետերի հետ 2018թ. 
հրամանատարական պատրաստության 
պարապմունքների անցկացման վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում 

27 մարտի, 
29 հունիսի, 

28 սեպտեմբերի, 
27 դեկտեմբերի 

 

ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ   

3) 

Քաղաքացիական պաշտպանության ղեկավար 
կազմերի, շտաբների, ծառայությունների, 
կազմավորումների, կազմակերպությունների ու 
բնակչության արտակարգ իրավիճակների և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
հիմնահարցերով ուսուցման կազմակերպման, 
սեմինար խորհրդակցությունների կազմակերպում և 
անցկացում 

Տարվա 
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ   

23. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ 

1) 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող 
տարածքների ու բնակչության գույքը գետերի ջրերի 
վարարումների և սելավների ռիսկերից 
պաշտպանելու նպատակով առաջարկությունների 
ներկայացում 

Մինչև  
1 մարտի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ 

Հայաստանի 
Հանրապետությ

ան Շիրակի 
մարզպետա 

րանի 
աշխատակազմի  
համապատաս 

խան 
վարչություններ 

 

2) 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
տարածքում գարնանային վարարումների 
ժամանակահատվածում գետերի հոսքերի 
(ջրամբարներում ջրի մակարդակի) վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրում, վերլուծում և Հայաստանի 
Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության  հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիտորինգի պետական ծառայության 
կանխատեսումների հիման վրա հրատապ 
կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում 

Մարտ-հունիս ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 
մարզպետա 

րանի 
աշխատակազմի  
համապատաս 

խան 
վարչություններ 

 

3) Հայաստանի Հայաստանի Շիրակի մարզի 26 մարտի, ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ  Հայաստանի  
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տարածքում գտնվող քիմիապես վտանգավոր 
օբյեկտների և հիդրոտեխնիկական կառույցների 
անվտանգության վկայագրերի փորձաքննության և 
ռիսկերի գնահատման աշխատանքների 
իրականացման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում 

26 հունիսի, 
 26 սեպտեմբերի, 
25 դեկտեմբերի 

Հանրապետո 
ւթյան Շիրակի 

մարզի 
համապատաս 

խան 
կազմակերպու 

թյուններ 
24. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 

1) 

Հակաճառագայթային թաքստոցների ինժեներա-
տեխնիկական նորմերին համապատասխանության 
նպատակով ուսումնասիրությունների անցկացման 
վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում  29 հունիսի, 

20 դեկտեմբերի 
 

ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համապատաս 

խան 
կազմակերպու-

թյուններ 

 

2) 
Ապաստարանների պահպանության վիճակի 
ուսումնասիրությունների անցկացման ընթացքի 
վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում  

29 հունիսի, 
20 դեկտեմբերի ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ԲՊԲ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզի 
համապատաս 

խան 
կազմակերպու-

թյուններ 

 

25. Պլանների և ծրագրերի մշակում 

1) 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 
7/11.2/19061-15 հանձնարարականի կատարումն 
ապահովելու նպատակով աշխատակիցների 
վերաբերյալ տվյալների ներկայացում ճգնաժամային 
կառավարման ազգային կենտրոն  

5 ապրիլի, 
5 հուլիսի, 

5 հոկտեմբերի. 
26 դեկտեմբերի 

ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ  

 

2) 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի 
փրկարար ծառայության ՇՄՓՎ 2019 թվականի 

Մինչև  
 8 դեկտեմբերի 

 
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ  
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աշխատանքային պլանի նախագծի մշակում 

3) 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի 
փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական 
վարչությունների ճգնաժամային կառավարման 
կենտրոններում մարզային ծառայությունների 
ներկայացուցիչների կարգավիճակը սահմանելու և 
նրանց խնդիրներն ու գործառույթները հաստատելու 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետների որոշման նախագծի մշակումը և 
ներկայացումը հաստատման 

Տարվա  
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 
մարզպետա 

րանի 
աշխատա 

կազմի 
համապատաս 

խան 
վարչություններ  

 

4) 

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի  մարզի 
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության  համակարգերի 
նախապատրաստման 2019  թվականի հիմնական 
միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 
որոշման նախագծի մշակում և համաձայնեցում 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի հետ 

Մինչև  
 20 դեկտեմբերի  

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան  Շիրակի 

մարզպետ, 
ՇՄՓՎ պետ 

ՇՄՓՎ  

 Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 
մարզպետարա
նի աշխատա 

կազմի 
համապատաս 

խան 
վարչություն 

ներ 

 

5) 
«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պլան»-ի 
ճշգրտում 

Մինչև  
10 սեպտեմբերի  ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ, ԲՊԲ 

Հայաստանի 
Հանրապետու 
թյան Շիրակի 

մարզպետարա
նի աշխատա 

կազմի 
համապատաս 

խան 
վարչություններ 

 

6) 
«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 
բնակչության տարահանման պլանի» ճշգրտում   

Մինչև  
10 սեպտեմբերի  ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ, ԲՊԲ 

 

7) 
«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզային 
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության պլանի» ճշգրտում 

Մինչև   
30 օգոստոսի 

 
ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ, ԲՊԲ 

 

8) 

«Փրկարար ծառայության շտապ զեկույցների 
հաշվետախտակի» համապատասխան ձևերի  
ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայություն 

Տարվա  
ընթացքում ՇՄՓՎ պետ ՇՄՓՎ ՃԿԿ, ԲՊԲ 

ՀՓՋ 
հրամանա 
տարներ 
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