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ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ

09.07.2012թ. նիստին
Մասնակցում էին`
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Անանյանը,
Գ. Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Վ. Դավթյանը, Ա. Աղազարյանը, Լ. Պետրոսյանը:
Հրավիրված էին`
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ

աշխատակազմի

իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային
վիճակագրական

համագործակցության

բաժնի

պետ

Ա.Սաֆյանը,

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ
Դ.Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության
բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, ՀՀ ԱՎԾ
վիճակագրության

բաժնի

պետ

մարդահամարի

վարչության

Լ.Գևորգյանը,

ՀՀ

Գ.

աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի

Թորոսյանը,

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի

վարչատնտեսական

աշխատանքների

աշխատակազմի

մարդահամարի

ԱՎԾ

բաժնի

պետ

վարչության

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Գ. Հուսիկյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության վիճակագրության բաժնի
պետ Մ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ

աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բաժնի

պետ

Ա.Մարտիրոսյանը,

ապահովության

վիճակագրության

ՀՀ

ԱՎԾ

բաժնի

աշխատակազմի

պետ

Ա.

Ավետիսյանը,

պարենային
ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի գլխավոր
մասնագետ Տ. Բաբախանյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գների վիճակագրության և
միջազգային

համադրումների

բաժնի

պետ

Գ.

Մարտիրոսյանը,

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի
գլխավոր մասնագետ Մ. Երիցյանը:
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը.
1. Օբյեկտների գործարկման և շինարարական աշխատանքների կատարման
մասին Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու
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լրացման հրահանգը

հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. նոյեմբերի 5-ի թիվ 41-Ն

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկման և շինարարության իրականացման մասին Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) և
Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու
լրացման հրահանգները հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. նոյեմբերի 5-ի թիվ 43-Ն և
2009թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 20-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի գործարկման
մասին Ձև ԱԲՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու
լրացման հրահանգը

հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. նոյեմբերի

5-ի թիվ 46-Ն

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Բնակչության միջոցների հաշվին
կառուցվող տարբեր նշանակության օբյեկտների վրա (բացի բնակելի շենքերից)
իրականացված շինարարական աշխատանքների ծավալների մասին Ձև

ՄՇ

(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը
հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. նոյեմբերի 5-ի թիվ 48-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին, Կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվի առնված հիմնական
շինարարական

մեքենաների

առկայության

և

օգտագործման

մասին

Ձև

12-շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 40-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Շրջակա միջավայրի պահպանման և
բնական

ռեսուրսների

շինարարության

արդյունավետ

մասին

Ձև

18-ԿՇ

օգտագործման
(տարեկան)

հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը

համար

պետական

իրականացված
վիճակագրական

հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2004թ.

դեկտեմբերի 29-ի թիվ 39-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
/Զեկուցող` Մ. Պետրոսյան/
Որոշվեց`
Հաստատել ներկայացված պետական վիճակագրական հաշվետվությունների
նոր

ձևերն

ու

լրացման

հրահանգները

և

ուժը

կորցրած

ճանաչել

ՀՀՎՊԽ

համապատասխան որոշումները:
/Նորմատիվ/
2. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին Ձև
թիվ 1-ավտո (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. հուլիսի 7-ի թիվ 15-Ն որոշումն ուժը
կորցրած

ճանաչելու

մասին,

Ընդհանուր

օգտագործման

երկաթուղային

տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ձև թիվ 2-երկաթ (ամսական) պետական
5
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վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգները հաստատելու և ՀՀ
ՊՎխ 2010թ. հուլիսի 7-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ձև թիվ
1-ավիա (ամսական) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 16-Ն
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Ընդհանուր օգտագործման օդային
տրանսպորտի Հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքի մասին Ձև թիվ 65-ավիա
(տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 17-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային
տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ձև թիվ 65-էլեկտրո (ամսական) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ
ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
Ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ձև թիվ
1-էլեկտրո (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին, Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին
Ձև թիվ 1-փոստ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. հուլիսի 7-ի թիվ 20-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի
ծառայությունների

մասին

Ձև

թիվ

11-կապ

(եռամսյակային)

պետական

վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և

ՀՀ

ՎՊԽ 2010թ. հուլիսի 7-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
Հեռուստառադիոծրագրերի

կազման

և

հեռարձակման,

հեռահաղորդակցության

գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին, Ձև թիվ 13-կապ (ամսական)
պետական

վիճակագրական

հաշվետվության

ձևն

ու

լրացման

հրահանգը

հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2011թ. մայիսի 20-ի թիվ 03-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին, Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին
Ձև թիվ 42-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. հուլիսի 7-ի թիվ 26-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
/Զեկուցող` Գ. Թորոսյան/
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Որոշվեց`
Հաստատել ներկայացված պետական վիճակագրական հաշվետվությունների
նոր

ձևերն

ու

լրացման

հրահանգները

և

ուժը

կորցրած

ճանաչել

ՀՀՎՊԽ

համապատասխան որոշումները:
/Նորմատիվ/
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների
մասին.
3.1.Հաղորդում`

Բելառուսի

Հանրապետության

Մինսկ

քաղաքում

2012

թվականի մայիսի 14-ից 18-ը ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (UNFPA) Բելառուսի և
Հայաստանյան
Ժողովրդագրական

գրասենյակների

նախաձեռնությամբ

կազմակերպված

կանխատեսումների մշակում թեմայով վերապատրաստման

դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/
3.2. Հաղորդում` Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում 2012 թվականի հունիսի 13-ից
16-ը

Բնակչության

հարցերով

2012թ.

Եվրոպական

կոնֆերանսի

(EPC

2012)

աշխատանքներին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/
3.3. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2012 թվականի մայիսի
15-ից 18-ը ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժնի կողմից կազմակերպված CensusInfo
ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ սեմինարին  մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Լ.Գևորգյան,Գ.Հուսիկյան/
3.4. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2012 թվականի
մայիսի 28-ից 31-ը

ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի կադրերի

վերապատրաստման ծրագիրի նախագծի երրորդ փուլի իրականացման շրջանակում
Գենդերային վիճակագրության մշակում խորագրով ուսուցողական սեմինարին
մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Դ.Մարտիրոսովա, Լ.Քալանթարյան/
3.5. Հաղորդում` Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում 2012 թվականի մայիսի 28-ից հունիսի
1-ը ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) կողմից
կազմակերպված Պարենային հաշվեկշիռների կազման գծով Լիտվայի փորձը
խորագրով ուսումնական հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:
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/Զեկուցողներ` Գ.Անանյան, Ա.Ավետիսյան, Տ.Բաբախանյան/
3.6. Հաղորդում` Հունաստանի Աթենք քաղաքում 2012 թվականի մայիսի 29-ից
հունիսի 1-ը Պաշտոնական վիճակագրության որակը խորագրով Եվրոպական
համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան/
3.7. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում

2012 թվականի հունիսի

4-ից 6-ը ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերը համակարգող վարչության կողմից
կազմակերպված Արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածություն ապահովելու և
արձագանքման միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով տեղեկատվության կառավարում
թեմայով տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Ա.Մարտիրոսյան/
3.8. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում
11-ից

15-ը

ԵՄ

ծառայությանը

Թվինինգ

ծրագրով

աջակցության

Հայաստանի

նպատակով

2012 թվականի հունիսի

ազգային

իրականացվող

վիճակագրական
Հարմոնիզացված

սպառողական գների ինդեքս Ե բաղադրիչի շրջանակում ուսումնական այցելություն
Կոպենհագեն`

Դանիայի

վիճակագրական

ծառայություն,

Դանիայի

ՀՍԳԻ-ի

համակարգի ուսումնասիրում: ՀՀ ԱՎԾ համակարգում ՀՍԳԻ-ի ներդրման համար
իրականացված աշխատանքների ներկայացում և քննարկում թեմայով հանդիպմանը
մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Գ.Մարտիրոսյան, Մ.Երիցյան/
3.9. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2012 թվականի
հունիսի 16-ից 22-ը Միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագրի շրջանակում, ԱՊՀ
երկրների սպառողական ապրանք-ներկայացուցիչների գնային տեղեկատվության
ստուգման

ու

համաձայնեցման

նպատակով,

կազմակերպված

աշխատանքային

խորհրդակցություն  խորագրով խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Գ.Մարտիրոսյան/
3.10. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2012 թվականի մայիսի 30-ից
հունիսի

1-ը

ՄԱԿ-ի

Եվրոպայի

Տնտեսական

Հանձնաժողովի

և

Աշխատանքի

միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված Սպառողական գների
ինդեքսի  փորձագետների խմբի հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Գ.Մարտիրոսյան/
8
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3.11. Հաղորդում` Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության Ռիո դե Ժանեյրո
քաղաքում 2012 թվականի հունիսի 12-ից 23-ը ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման (Ռիո+20)
համաշխարհային

գագաթաժողովի

նախապատրաստական

աշխատանքներին

և

գագաթաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/
3.12. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում

2012 թվականի մայիսի 21-ից

25-ը Ռեգիստրների օգտագործումը մարդահամարի ժամանակ և Բնակչության
մարդահամար ու կացարանների համատարած հաշվառում խորագրով Եվրոստատի և
ՄԱԿ-ի

Եվրոպայի

տնտեսական

հանձնաժողովի

փորձագետների

խմբի

հանդիպումներին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Բ.Գևորգյան /
3.13. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում

2012 թվականի հունիսի

27-ից 29-ը Եվրոստատի կողմից կազմակերպված Որակը վիճակագրությունում.
մեթատվյալներ խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի
երկրների

համար

բարձր

մակարդակի

սեմինար

հանդիպմանը

մասնակցելու

վերաբերյալ:
Որոշվեց`
Արտասահմանյան գործուղումնների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:
/Անհատական/

24.07.2012թ.

նիստին

Մասնակցում էին`
ՀՀ

ՎՊԽ

նախագահ

Յու.Պողոսյանը,Գ.Գևորգյանը,

Ա.

Ս.Մնացականյանը,
Աղազարյանը,

ՀՀ

ՎՊԽ

Լ.Պետրոսյանը,

անդամներ`
ՀՀ

ՎՊԽ

քարտուղար Հ.Գրիգորյանը:
Հրավիրված էին`
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, ՀՀ ԱՎԾ
աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ
9
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Ա.Սաֆյանը,

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի

վիճակագրական

աշխատանքների

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա.Դաշյանը,
ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի

սոցիալական

ոլորտի

և

բնապահպանության

վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի
մարդահամարի

վարչության

մարդահամարի

վարչության

Լ.Գևորգյանը,

ՀՀ

տեղեկատվական

պետ

Վ.Գևորգյանը,

վարչատնտեսական

ԱՎԾ

աշխատակազմի

տեխնոլոգիաների

և

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի

աշխատանքների
մարդահամարի

ծրագրավորման

բաժնի

պետ

վարչության
բաժնի

պետ

Ռ. Հովհաննիսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և
ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Խաչատրյանը, ՀՀ ԱՎԾ
աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի
գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան:
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը.
1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին Ձև
1-հանրակրթություն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին և
լրացման հրահանգին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 45
արձանագրային որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/
Որոշվեց`
Հավանություն տալ Հայաuտանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության
գործունեության

Հանրակրթական
մասին

Ձև

ուսումնական

1-հանրակրթություն

հաստատությունների
(տարեկան)

վարչական

վիճակագրական հաշվետվության ձևին և լրացման հրահանգին և սույն որոշմը ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատվելուց և սահմանված կարգով
ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժը կորցրած ճանաչել Հայաuտանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի Ձև թիվ 1հանրակրթություն

Հանրակրթական

ուսումնական

հաստատությունների

գործու-

նեության մասին վարչական վիճակագրական հաշվետվային ձևին և լրացման
հրահանգին հավանություն տալու մասին թիվ 45 արձանագրային որոշումը:
/Անհատական/
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2.

Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների

մասին.
2.1. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում

2012

թվականի հուլիսի 4-ից 6-ը Բելառուսի Հանրապետությունում 2009թ-ին անցկացված
մարդահամարի կազմակերպման, կառավարման, տվյալների մշակման և տարածման
փորձին թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Վ.Գևորգյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Լ.Գևորգյան/
2.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2012 թվականի հուլիսի 4-ից 6-ը
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի էկոլոգիական քաղաքականության
կոմիտեի

ու

Եվրոպայի

վիճակագիրների

կոնֆերանսի

կողմից

համատեղ

կազմակերպած Էկոլոգիական ցուցանիշների ներդրմանն ու օգտագործմանը նվիրված
Եվրոմիության,

Արևելյան

Եվրոպայի,

Կովկասի

և

Միջին

Ասիայի

երկրների

բնապահպանների և վիճակագիրների միասնական նպատակային խմբի հինգերորդ
նստաշրջանին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/
2.3. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում
10-ից

15-ը

ԵՄ

Թվինինգ

ծրագրով

Հայաստանի

2012 թվականի հունիսի

ազգային

վիճակագրական

ծառայությանը աջակցության նպատակով իրականացվող ՀՆԱ-ի ամբողջականության
բարելավում Գ բաղադրիչի շրջանակում ուսումնական այցելության վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` Ս.Խաչատրյան, Ն.Աստվածատուրովա/
Որոշվեց`
Արտասահմանյան

գործուղումնների

հաշվետվությունների

մասին

հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:
/Անհատական/

17.08.2012թ. նիստին
Մասնակցում էին`
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Անանյանը,
Յու.

Պողոսյանը,

Վ.

Դավթյանը,

Լ.

Պետրոսյանը,

ՀՀ

ՎՊԽ

քարտուղար

Հ.Գրիգորյանը:
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Հրավիրված էին`
ՀՀ ԱՎԾ
Մ.

աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ

Սարգսյանը,

ՀՀ

համագործակցության
վիճակագրական
գլխավոր

ԱՎԾ

աշխատակազմի

բաժնի

պետ

Ա.Սաֆյանը,

միջազգային

վիճակագրական

ՀՀ

աշխատակազմի

ԱՎԾ

աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի

մասնագետ

Ա.

Դաշյանը,

ՀՀ

ԱՎԾ

աշխատակազմի

տնային

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ.Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ
աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը,
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի
պետ Ա. Հարությունյանը, ՀՀ ԱՎԾ

աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների

կառավարման և տեխնոլոգիանների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և
ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Պետրոսյանը:
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը.
1. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության
կողմից`

2010

թվականին

իրականացված

տնային

տնտեսությունների

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների
բազան

Բելոռուսական

հետազոտական

սեփականաշնորհման

կենտրոնի

աշխատակից

և

Գլեբ

մենեջմենթի

ինստիտուտի

Շիմանովիչին

տրամադրելու

թույլտվության մասին հարցը:
/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա/
Որոշվեց`
Թույլատրել
ծառայության
բաժնին`

Հայաստանի

աշխատակազմի

Բելոռուսական

Հանրապետության
տնային

ազգային

տնտեսությունների

սեփականաշնորհման

և

վիճակագրական

հետազոտությունների

մենեջմենթի

ինստիտուտի

հետազոտական կենտրոնի աշխատակից Գլեբ Շիմանովիչին տրամադրել Հայաստանի
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2010 թվականին
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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2. Անասնաբուծության դրության մասին ՁԵՎ 24-ԳՏ (ամսական) պետական
վիճակագրական

հաշվետվության,

աշնանացանի

ցրտահերկի

և

Բերքահավաքի,

բարձրացման

ընթացքի

կերերի

կուտակման,

մասին

ՁԵՎ

(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն

29-ԳՏ

ու լրացման

հրահանգները հաստատելու, ՀՀ ՎՊԽ 2002թ. օգոստոսի 12-ի թիվ 151-Ն, և ՀՀ
ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի

7-ի թիվ 48-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու

ինչպես նաև Հաշվետվություն գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վիճակի մասին ՁԵՎ
հաշվետվության ձևի

ԹԻՎ 6-ՄԵՔ պետական վիճակագրական

ու լրացման հրահանգի վերաբերյալ, ՀՀ ՎՊԽ 2002թ.

օգոստոսի 9-ի թիվ 125-Ն և Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վիճակի մասին ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔՀ պետական վիճակագրական
ամփոփ

հաշվետվության ձևի

ու լրացման հրահանգի վերաբերյալ, ՀՀ ՎՊԽ

2008թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 18-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
հարցը:
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/
Որոշվեց`
Հաստատել Անասնաբուծության դրության մասին ՁԵՎ 24-ԳՏ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության, Բերքահավաքի, կերերի կուտակման,
աշնանացանի և ցրտահերկի բարձրացման ընթացքի մասին ՁԵՎ 29-ԳՏ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու լրացման հրահանգները և ուժը
կորցրած ճանաչել ՀՀ ՎՊԽ 2002թ. օգոստոսի 12-ի թիվ 151-Ն, ՀՀ ՎՊԽ 2003թ.
նոյեմբերի

7-ի թիվ 48-Ն,

Հաշվետվություն գյուղատնտեսական տեխնիկայի

առկայության և սարքինության վիճակի մասին ՁԵՎ

ԹԻՎ 6-ՄԵՔ պետական

վիճակագրական հաշվետվության ձևի ու լրացման հրահանգի վերաբերյալ, ՀՀ ՎՊԽ
2002թ. օգոստոսի 9-ի թիվ 125-Ն և Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վիճակի մասին ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔՀ պետական վիճակագրական
ամփոփ հաշվետվության ձևի ու լրացման հրահանգի վերաբերյալ, ՀՀ ՎՊԽ 2008թ.
դեկտեմբերի 24-ի թիվ 18-Ն որոշումները:
/Նորմատիվ/
3.

Ռեստորանների

ծառայությունների

վիճակագրական միանվագ հետազոտության

մասին

Ձև

1-ռեստորան

հարցաթերթը հաստատելու մասին

հարցը:
/Զեկուցող` Ա.Հարությունյան/
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Որոշվեց`
Հաստատել

Ռեստորանների

ծառայությունների

մասին

Ձև

1-ռեստորան

միանվագ հետազոտության հարցաթերթը` համաձայն հավելվածի:
/Անհատական/
4.

Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների

մասին.
4.1. Հաղորդում` Ճապոնիայի Չիբա և Տոկիո քաղաքներում 2012 թվականի
մայիսի 16-ից հուլիսի 21-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի
վիճակագրական ինստիտուտի (UN SIAP) կողմից կազմակերպված Վիճակագրական
տեղեկատվության ստացման նոր տեղեկատվական և տեխնոլոգիական մեթոդներ
խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Ռ.Պետրոսյան/
4.2. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2012 թվականի հուլիսի 22-ից
օգոստոսի

2-ը

Համաշխարհային

տնտեսությունների

Բանկի

կենսամակարդակի

կողմից

կազմակերպված

բազմանպատակային

Տնային

հետազոտության

անցկացում խորագրով ուսուցողական սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա/
Որոշվեց`
Արտասահմանյան

գործուղումնների

դումներն ընդունել ի գիտություն:
/Անհատական/
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հաշվետվությունների

մասին

հաղոր-

