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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

07.09.2009թ. նիստին        

                                                                    

Մասնակցում էին` 
 ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Ա. 

Աղազարյանը, Վ. Դավթյանը, Ա. Շաբոյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության 

և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան: 

 
Նիստում  լսվեց  հետևյալ հարցը© 

 
1. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2008  թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների անվանազերծված տվյալների 
բազան  Հայասատանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությանը տրամադրելու թույլտվության մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Դ.Մարտիրոսովա/ 
 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Հայասատանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությանը  տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային   
վիճակագրական    ծառայության    կողմից 2008 թվականին իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան` զուտ 
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ 
անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու 
պայմաններով: 

 /Անհատական/   
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18.09.2009թ. նիստին        
                                                                    

Մասնակցում էին` 
 ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Ա. 

Աղազարյանը, Գ. Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Վ. Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության 

և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան: 

 
Նիստում  լսվեց  հետևյալ հարցը© 

 
1. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2009 թվականի երկրորդ եռամսյակին իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 
անվանազերծված տվյալների բազան  Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակին  
տրամադրելու թույլտվության մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Դ.Մարտիրոսովա/ 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից, 2009 թվականի 
երկրորդ եռամսյակին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման 
համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ 
կարգով չտարածելու, պայմաններով: 

 /Անհատական/   
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02.10.2009թ. նիստին        
                                                                    

Մասնակցում էին` 
  

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Ա. 

Աղազարյանը, Գ. Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Վ. Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը« ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար 
Ա. Հայրապետյանը, ՀՀ ԱՎԾ նախագահի գլխավոր խորհրդական Ջ. Միրզոյանը, ՀՀ 

ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների 

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը: 
 
Նիստում  լսվեցին  հետևյալ հարցերը© 

1. <<Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2002թ. հուլիսի 26-ի թիվ 110-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Ա. Հայրապետյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակա•րության 

պետական խորհրդի 2002 թվականի hուլիuի 26-ի <<Հայաuտանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական 
հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու 
մաuին>> N 110-Ն որոշման  թիվ 3 հավելվածը: 

2. Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
նախագահին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
քննարկմանը ներկայացնել <<Հայաuտանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական 
հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին>> Հայաuտանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անհատական որոշման 
նախագիծը: 
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3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 

/Նորմատիվ/   
 
2. <<Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց 

կառույցների մասին>> Ձև թիվ 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու  լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003 թվականի 
նոյեմբերի 7-ի թիվ 25-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:   

/Զեկուցող` Գ. Թորոսյան/ 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և 

դրանց կառույցների մաuին>> Ձև թիվ 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն  թիվ 1 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի <<Ձև թիվ 1-ՃԱՆ (տարեկան) 
<<Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների 
մաuին>> պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 
հաuտատելու մաuին>> թիվ 25-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
 
3. <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի կազմակերպությունների մասին>> Ձև 

թիվ 18-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 29-Ն և ՀՀ ՎՊԽ 2005թ. 
հոկտեմբերի 28-ի թիվ 17-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:  

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի կազմակերպությունների 

մաuին>> Ձև թիվ 18-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի <<Ձև թիվ 18-ԿԱՊ (տարեկան) 
<<Կապի կազմակերպությունների մաuին պետական վիճակագրական հաշվետվության 
ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու մաuին>> թիվ 29-Ն և Հայաuտանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 
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28-ի <<Փոստային և սուրհանդակային կապի մաuին>> Ձև թիվ 21-ԿԱՊ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաuտատելու 
մաuին>>  թիվ 17-Ն որոշումները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
 
4. <<Հեռագրական կապի տեխնիկական միջոցների մասին>> Ձև թիվ 31-ԿԱՊ 

(տարեկան)  պետական  վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման  հրահանգը  
հաստատելու  և ՀՀ  ՎՊԽ  2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին հարցը: 

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել  <<Հեռագրական կապի տեխնիկական միջոցների մաuին>>  Ձև թիվ 

31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը` համաձայն  թիվ 1 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի Ձև թիվ 31-ԿԱՊ (տարեկան) 
<<Հեռագրային կապի կապուղիների և կոմուտացիոն հանգույցների մաuին>>  պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու մաuին՚ թիվ 
31-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
 
5. <<Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական 

միջոցների մասին>>   Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան)  պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 
7-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը: 

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի 

տեխնիկական միջոցների մաuին>> Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 
հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի <<Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան) 
<<Հեռուստատեսության, ռադիոհաղորդումների և ռադիոկապի տեխնիկական 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 5 (59) 

 16

միջոցների մաuին>> պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաuտատելու մաuին>> թիվ 34-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 

թվականի հունիսի 24-ի  թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:   
/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2004 թվականի հունիսի 24-ի <<Օտարման նպատակով 
ավտոմեքենաների հաշվառումից դուրս գրման մասին>> Ձև թիվ 2-ԱՎՏՈ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 
հաuտատելու մաuին>> թիվ 14-Ն որոշումը: 

/Նորմատիվ/   
 
7. <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի գործունեության մասին>>  Ձև թիվ 11-

ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2005թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:   

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի գործունեության մաuին>>  

Ձև թիվ 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը` համաձայն  թիվ 1 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի <<Կապի աշխատանքի մաuին>>  
Ձև թիվ 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն և 
լրացման հրահանգը հաuտատելու մաuին>> թիվ 14-Ն որոշումը: 
 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
 
8. <<Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական 

միջոցների մասին>> Ձև թիվ 41-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
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հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2005թ. 
հոկտեմբերի 28-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:   

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի 

տեխնիկական միջոցների մաuին>> Ձև թիվ 41-ԿԱՊ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 
հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի <<Միջքաղաքային և միջազգային 
հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մաuին>> Ձև թիվ 41-ԿԱՊ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաuտատելու 
մաuին>> թիվ 18-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
9. <<Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին>>  Ձև թիվ 42-

ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու  լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2005թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:  

/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մաuին>> 

Ձև թիվ 42-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի <<Հեռախոսային կապի 
միջոցների և աշխատանքի որակի մաuին>> Ձև թիվ 42-ԿԱՊ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաuտատելու մաuին>> 

թիվ 19-Ն որոշումը: 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
10. <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի ծառայություններից ստացված 

եկամուտների մասին>> Ձև թիվ 13-ԿԱՊ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ  2007թ. մայիսի 
18-ի թիվ 07-Ն  և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. մայիսի 18-ի թիվ 08-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին հարցը: 
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/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Հաuտատել <<Փոստային, սուրհանդակային և կապի ծառայություններից 

ստացված եկամուտների մաuին>> Ձև թիվ 13-ԿԱՊ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 
հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 18-ի <<Կապի ծառայություններից ստացված 
եկամուտների մաuին>> Ձև թիվ 12-ԿԱՊ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաuտատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 
28-ի թիվ 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մաuին>> թիվ 07-Ն և Հայաuտանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 18-ի 
<<Կապի առանձին ծառայություններից ստացված եկամուտների մաuին>> Ձև թիվ 13-
ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաuտատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մաuին>> թիվ 08-Ն որոշումները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/   
 
11. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
11.1. Հաղորդում Շվեյցարիայի Ժնև  քաղաքում 31.08–04.09. 2009թ. տեղի ունեցած 

ՄԱԿ ԵՏՀ Բնապահպանական  քաղաքականության կոմիտեի և Վիճակագրության 
բաժնի կողմից համատեղ կազմակերպած <<Էկոլոգիական ցուցանիշների ներդրմանն ու 
օգտագործմանը նվիրված բնապահպանների և վիճակագիրների միասնական 
խորհրդակցություն>> և <<Բնապահպանական մոնիտորինգի և շրջակա միջավայրի 
վիճակի գնահատում>> Աշխատանքային խմբի 10-րդ սեսիայի եզրափակիչ 
համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/  
11.2. Հաղորդում ՈՒկրաինայի Յալթա քաղաքում 23.09-25.09.2009թ. տեղի 

ունեցած <<Գլոբալ գնահատումների գծով կառավարման սեմինարին>>  մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան,  Ա.Սաֆյան/ 
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Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին 

հաղորդումներն ընդունել ի  գիտություն:  
 /Անհատական/   

 
12.10.2009թ. նիստին        

                                                                    

Մասնակցում էին` 
  

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Ա. 

Աղազարյանը, Գ. Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Վ. Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը« ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը: 
 
Նիստում  լսվեցին  հետևյալ հարցերը© 

 
1. <<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

<<Մանկական քանակակազմի, հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի, 
կանխարգելիչ պատվաստումների, պատահական ծակոցների, բժշկական 
հակացուցումների և պատվաստումներից հրաժարվողների վերաբերյալ>> Ձև թիվ Պ-1/հ 
(ամսական, տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին և դրա 
լրացման հրահանգին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկների և օժանդակ պարագաների 
շարժի մասին>> Ձև թիվ Պ-2/հ (ամսական, տարեկան) վարչական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Պատվաստումներում ընդգրկվածության և կորստի մակարդակի վերաբերյալ>> Ձև թիվ 
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Պ-3/հ (եռամսյակային, տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին և 
դրա լրացման հրահանգին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ>> Ձև թիվ Պ-4/հ (ամսական, 
տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին>> հավանություն տալու և 
<<Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 
թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 24-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
 
Որոշվեց`   
 
Հավանություն տալ <<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության <<Մանկական քանակակազմի, հետպատվաստումային 
անբարեհաջող դեպքերի, կանխարգելիչ պատվաստումների, պատահական ծակոցների, 
բժշկական հակացուցումների և պատվաստումներից հրաժարվողների վերաբերյալ>> Ձև 
թիվ Պ-1/հ (ամսական, տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին և 
դրա լրացման հրահանգին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկների և օժանդակ պարագաների 
շարժի մասին>> Ձև թիվ Պ-2/հ (ամսական, տարեկան) վարչական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Պատվաստումներում ընդգրկվածության և կորստի մակարդակի վերաբերյալ>> Ձև թիվ 
Պ-3/հ (եռամսյակային, տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին և 
դրա լրացման հրահանգին>>, 

<<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
<<Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ>>Ձև թիվ Պ-4/հ (ամսական, 
տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին>> և ուժը կորցրած 
ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 
թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 24-Ա որոշումը: 

/Անհատական/   
 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2009 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին իրականացված համաշխարհային 
ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը կարիքավոր տնային տնտեսությունների վրա 
հետազոտության  արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան  
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ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հայաստանյան գրասենյակին տրամադրելու 
թույլտվության մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա / 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հայաստանյան գրասենյակին 
տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային   վիճակագրական    
ծառայության կողմից 2009 թվականի հուլիս- օգոստոս ամիսներին իրականացված 
համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը կարիքավոր տնային 
տնտեսությունների վրա հետազոտության  արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման 
համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ 
կարգով չտարածելու պայմաններով: 

/Անհատական/    
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին. 
 Հաղորդում Լատվիայի Ռիգա քաղաքում 03.09-07.09.2009թ. տեղի ունեցած 

<<Առողջությունը, հիվանդացությունը և մահացությունը 21-րդ դարում, նոր 
ժամանակաշրջան>> թեմայով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղման մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 
/Անհատական/   
 

27.10.2009թ. նիստին        
                                                                    

Մասնակցում էին` 
  

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Ա. 

Աղազարյանը, Գ. Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Ա. Շաբոյանը, Վ. Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ 

քարտուղար  Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը« ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի 

գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի 
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առաջատար մասնագետ Գ. Մուրադյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ֆինանսների  
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան,  ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի  առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. 
Հարությունյանը,  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության  վիճակագրության բաժնի 

պետ Մ. Պետրոսյանը: 
 
Նիստում  լսվեցին  հետևյալ հարցերը© 

 
1. <<Հետազոտության հարցաթերթ կազմակերպության ֆինանսական ակտիվների 

և պարտավորությունների վերաբերյալ ձև թիվ 3-ՖՀ>>  պետական վիճակագրական 
դիտարկման հարցաթերթը ու լրացման հրահանգը հաստատելու, ինչպես նաև ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 03-Ն որոշումը 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող` Հ. Տիտիզյան/ 
 
Որոշվեց`   
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2006 թվականի ապրիլի 14-ի <<Կազմակերպության ֆինանսական 
ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ>>  Ձև թիվ 3-ՖՀ հետազոտության 
հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին>>  թիվ 03-Ն որոշումը: 

Հաստատել <<Հետազոտության հարցաթերթ կազմակերպության ֆինանսական 
ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ ձև թիվ 3-ՖՀ>>  պետական 
վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթն ու լրացման հրահանգը` համաձայն 
հավելված 1-ի: 

/Նորմատիվ/   
 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2004-2008 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների անվանազերծված տվյալների 
բազաները Հարվարդի համալսարանի միջազգային զարգացման կենտրոնին 
տրամադրելու թույլտվության մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա / 
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Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Հարվարդի համալսարանի միջազգային զարգացման կենտրոնին տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային   վիճակագրական    ծառայության    կողմից 
2004-2008 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների 
իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, 
չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 

/Անհատական/    
3. <<̔Ծառայությունների ծավալի մասին>>  Ձև թիվ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու>>, <<Առևտրի շրջանառության մասին>> Ձև թիվ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու>> և <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 
ծառայությունների մասին>> Ձև թիվ 1-ՏՏ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու>>, ինչպես նաև ՀՀ ՎՊԽ 
2005թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 20-Ն, 2005թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 21-Ն և ՀՀ ՎՊԽ 2005թ. մայիսի 
25-ի թիվ 03-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Ա. Հարությունյան/ 
 
Որոշվեց`   
ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 7-ի <<Ծառայությունների ծավալի 
մասին>> Ձև թիվ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաuտատելու մաuին>>  թիվ 20-Ն որոշման 
1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը: 

 Հաuտատել <<Ծառայությունների ծավալի մասին>>  Ձև թիվ 1-
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի: 

ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 7-ի <<Առևտրի շրջանառության մասին>>  
Ձև թիվ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաuտատելու մաuին>>  թիվ 21-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով 
հաստատված հավելվածը: 
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Հաuտատել <<Առևտրի շրջանառության մասին>>  Ձև թիվ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` 
համաձայն հավելված 1-ի: 

ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 25-ի <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
մասին>>  Ձև թիվ 1-ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիա) (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը  հաuտատելու մաuին>>  
թիվ 03-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը: 

Հաuտատել <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 
ծառայությունների մասին>> Ձև թիվ 1-ՏՏ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի: 

/Նորմատիվ/   
 
4. <<ՀՀ ՎՊԽ 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 36-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին>> հարցը: 
/Զեկուցող` Ա. Հարությունյան/ 
 
Որոշվեց`   
 
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի <<Առևտրի 
կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության մասին>> Ձև թիվ 1-Ֆ 
(հավելված) (տարեկան) պետական վիճակագրական  հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաuտատելու մաuին>> թիվ 36-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով 
հաստատված հավելվածը: 

/Նորմատիվ/   
 
5. <<Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության 

իրականացման մասին>> ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու>>, <<ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. հունիսի 
18-ի թիվ 11-Ն  որոշումը մասնակի ուժը կորցրած ճանաչելու>>, <<Օբյեկտների, 
հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին>> ձև թիվ 
2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու>>, <<ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 20-Ն որոշումը 
մասնակի ուժը կորցրած ճանաչելու>>, <<Օբյեկտների գործարկման և շինարարական 
աշխատանքների կատարման մասին>> ձև թիվ 1-ԿՇ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու>> և <<ՀՀ 
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ՎՊԽ 2007թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ  21-Ն որոշումը մասնակի ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել <<Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և 

շինարարության իրականացման մասին>> Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը՝  համաձայն հավելված  
1-ի: 

Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2007 թվականի հունիսի 18-ի <<Օբյեկտների հիմնական միջոցների 
գործարկման և շինարարության իրականացման մասին>> Ձև թիվ 2-կշ (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման մեթոդական ցուցումները 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 37-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> 

թիվ 11-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը: 
Հաստատել <<Օբյեկտների գործարկման և շինարարական աշխատանքների 

կատարման մասին>> Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության  ձևն ու լրացման հրահանգը՝  համաձայն հավելված 1-ի: 

Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 14-ի <<Օբյեկտների •ործարկման և 
շինարարական աշխատանքների կատարման մասին>> Ձև թիվ 1-կշ (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման մեթոդական ցուցումները 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 27-Ն որոշման 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին>> թիվ 21-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը: 

/Նորմատիվ/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


