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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

25.01.2010թ. նիստին        

                                                                    

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

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

 
Հրավիրված էին`  

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար 
Ա. Հայրապետյանը, ՀՀ ԱՎԾ իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը: 

 
Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 

 
1. <<Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի 

դասակարգիչը հաստատելու մասին>> հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա. Աղազարյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել <<Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի 

դասակարգիչը>>`  համաձայն հավելվածի: 
/Նորմատիվ/   
 
2. <<ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. հունիսի 2-ի Արժույթի 

միջազգային հիմնադրամի <<Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի>>, <<Տվյալների 
որակի գնահատման շրջանակի>> պահանջներին համապատասխան մշակված 
մեթատվյալների հաստատման վերաբերյալ թիվ 17-Ա որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Լ. Պետրոսյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2008թ. հունիսի 2-ի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի <<Տվյալների 
տարածման հատուկ ստանդարտի>>, <<Տվյալների որակի գնահատման շրջանակի>> 

պահանջներին համապատասխան մշակված մեթատվյալների հաստատման 
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վերաբերյալ>>  թիվ 17-Ա որոշման հավելվածով հաստատված մեթատվյալներում 
կատարված լրացումները համաձայն հավելվածի:  

/Անհատական/   
 
3. <<Հաշվետվություն կազմակերպության տնտեսական գործունեության 

հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ>> Ձև թիվ 1-ՏԳ (եռամսյակային), Ձև թիվ 1-ՏԳ 
(տարեկան) և <<Հաշվետվություն կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական 
պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ  ձև թիվ 6-Ֆ 
(եռամսյակային)>> պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և դրանց լրացման 
հրահանգների նախագծերը հաստատելու, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2008 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 12-Ն, 13-Ն, 14-Ն և 2009թ. փետրվարի 13-ի թիվ 
12-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Հ. Տիտիզյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել <<Հաշվետվություն կազմակերպության տնտեսական գործունեության 

հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ>> Ձև թիվ 1-ՏԳ (եռամսյակային), Ձև թիվ 1-ՏԳ 
(տարեկան) և <<Հաշվետվություն կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական 
պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ  ձև թիվ 6-Ֆ 
(եռամսյակային)>> պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և դրանց լրացման 
հրահանգների նախագծերը, ինչպես նաև ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2008 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 12-Ն, 13-Ն, 14-Ն և 2009թ. փետրվարի 
13-ի թիվ 12-Ն որոշումները: 

/Նորմատիվ/   
 
4.  Հաղորդում արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին. 
Հաղորդում  Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքում 09.07-

19.12.2009թ. <<Տաֆթս>> համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության 
բարձրագույն դպրոցի <<ՀՀ պետական ծառայողների համար կազմակերպված  
ուսուցողական ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական գիտելիքների եւ 
աշխատանքային ունակությունների կատարելագործում>> դասընթացին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Ս. Պողոսյան/ 
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Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի 

գիտություն:  
 /Անհատական/   
 
5. <<Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 

աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնված գույքի կազմում և 
չափում փոփոխություն կատարելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Ա. Հայրապետյան/ 
 
Որոշվեց`   
1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 

09.11.2009թ. թիվ 37-Ա որոշման թիվ 1 հավելվածի. 
1.1. 2-րդ տողի <<554416.0>>թիվը փոխարինել <<554181.9>> թվով, 
1.2. 4-րդ տողի <<56169.9>> թիվը փոխարինել <<56054.8>>թվով: 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը : 
 

09.02.2010թ. նիստին        
                                                                    

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

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

քարտուղար  Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ նախագահի գլխավոր 
խորհրդական Ջ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը, 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 երրորդ եռամսյակին իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 
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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 
երրորդ 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/ 
 
17.02.2010թ. նիստին                                                                  

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

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

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար 

Ա. Հայրապետյանը, ՀՀ ԱՎԾ իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը,  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժնի պետ Ն. 
Մուշեղյանը: 

                                                   

Նիստում  լսվեցին  հետևյալ հարցերը© 
 

1. <<ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական 
կառավարչական հիմնարկի 2009 թվականի հաշվեկշիռները` ըստ ծրագրերի 
հաստատելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Ա. Հայրապետյան/ 
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Որոշվեց`   
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի  2009 թվականի հաշվեկշիռները` ըստ ծրագրերի. 
1. Պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

(01.03.02.01) առ 01.01.2010թ.                                                                                                                   (հազ.դրամ) 

ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ 
1 Հիմնական միջոցներ 621302.0 1 Ֆինանսավորում 29135.5 
2 Նյութեր և պաշարներ 27386.5        այդ թվում`   
3 Սակավարժեք և արագամաշ 

առարկաներ 
83413.7  բյուջեից 27613.3

 
4 Ծախքեր արտադրության և այլ 

նպատակների 

-    այլ միջոցներ 1522.2
 

5 Դրամական միջոցներ 162.6 2 Ֆոնդեր և նպատակային 
նշանակման միջոցներ 

704715.7
 

6 Հաշվարկներ 3825.5 3 Հաշվարկներ 2076.5 
7 Ծախսեր - 4 Արտադրանքի իրացում և 

եկամուտներ 
162.6

 
8 Վնասներ - 5 Կապիտալ շինարարության 

ֆինանսավորում 

- 

9 Կապիտալ շինարարության 
ծախսեր 

-    

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 736090.3 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 736090.3 

 
 

2. Պետական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում  

(01.03.02.02)  առ 01.01.2010թ.                                                                                                     (հազ.դրամ) 

ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ 
1 Հիմնական միջոցներ 40086.9 1 Ֆինանսավորում 8192.7 
2 Նյութեր և պաշարներ 7935.6              այդ թվում  
3. Սակավարժեք և արագամաշ 

առարկաներ 
7364.5    բյուջեից 8192.7 

4 Ծախքեր արտադրության և այլ 
նպատակների 

-    այլ միջոցներ  

5 Դրամական միջոցներ - 2 Ֆոնդեր և նպատակային 
նշանակման միջոցներ 

47451.4 

6 Հաշվարկներ 617.0 3 Հաշվարկներ 359.9 
7 Ծախսեր - 4 Արտադրանքի իրացում և 

եկամուտներ 
- 

8 Վնասներ - 5 Կապիտալ շինարարության 
ֆինանսավորում 

- 

9 Կապիտալ շինարարության ծախսեր -    

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 56004.0 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 56004.0 
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3. 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների 
կազմակերպում   

(01.03.02.04) առ 01.01.2010թ.                                                                                                        (հազ.դրամ) 
ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ 

1 Հիմնական միջոցներ  1 Ֆինանսավորում 3282.0 
2 Նյութեր և պաշարներ 3279.6              այդ թվում  
3. Սակավարժեք և արագամաշ 

առարկաներ 
107.6    բյուջեից 3282.0 

4 Ծախքեր արտադրության և այլ 
նպատակների 

-    այլ միջոցներ  

5 Դրամական միջոցներ - 2 Ֆոնդեր և նպատակային 
նշանակման միջոցներ 

107.6 

6 Հաշվարկներ 8.0 3 Հաշվարկներ 5.6 
7 Ծախսեր - 4 Արտադրանքի իրացում և 

եկամուտներ 
- 

8 Վնասներ - 5 Կապիտալ շինարարության 
ֆինանսավորում 

- 

9 Կապիտալ շինարարության ծախսեր -    
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 3395.2 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 3395.2 

 
 

4. 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների 
կազմակերպման համար կարողությունների զարգացում  

 (01.03.02.05)  առ 01.01.2010թ.                                                                                                    (հազ.դրամ) 

ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ 
1 Հիմնական միջոցներ 10982.1 1 Ֆինանսավորում - 
2 Նյութեր և պաշարներ               այդ թվում  
3. Սակավարժեք և արագամաշ 

առարկաներ 
508.3    բյուջեից - 

4 Ծախքեր արտադրության և այլ 
նպատակների 

-    այլ միջոցներ  

5 Դրամական միջոցներ - 2 Ֆոնդեր և նպատակային 
նշանակման միջոցներ 

11490.4 

6 Հաշվարկներ - 3 Հաշվարկներ - 
7 Ծախսեր - 4 Արտադրանքի իրացում և 

եկամուտներ 
- 

8 Վնասներ - 5 Կապիտալ շինարարության 
ֆինանսավորում 

- 

9 Կապիտալ շինարարության ծախսեր -    
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 11490.4 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 11490.4 

/Անհատական/ 
 
2. <<ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական 

կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ  ազգային վիճակագրական ծառայության 
կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին>> թիվ 110-Ն 
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որոշմամբ հաստատված կանոնադրության մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող` Ա. Հայրապետյան/ 
Որոշվեց`   
1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 

թվականի հուլիսի 26-ի <<ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ 
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու 
մասին>> թիվ 110-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության մեջ կատարել հետևյալ 
լրացումը և փոփոխությունը. 

 1)  48-րդ կետի <<ժդ>> ենթակետը <<լիազորություններ>> բառից հետո լրացնել <<,այդ 
թվում` նաև գլխավոր ֆինանսիստի պարտականությունները:>> բառերով.   

2) 49-րդ կետում <<Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի>> բառերը 
փոխարինել <<նախագահի>> բառով:   

/Նորմատիվ/ 
 

3. <<2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին>>  հարցը:  

/Զեկուցող` Ն. Մուշեղյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել 2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 

ծրագրի կատարման հաշվետվությունը`  համաձայն հավելված 1-ի: 
/Անհատական/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


