Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
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Միջոցառման անվանումը

2.

Կատարող մարմինը

Կատարման
ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

2
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4
5
6
Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտը կանոնակարգող` Հայաստանի Հանրապետության
ներպետական իրավական ակտերի կատարելագործումը և դրանց համապատասխանեցումը միջազգային պայմանագրերին
Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօ- օրենսդրական դաշտի բարելավում
ՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
Ֆինանսավորում
րինի շրջանառության դեմ պայքարի ոլորառընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ընթացքում
չի պահանջվում:
տը կանոնակարգող` Հայաստանի Հանրապետության ներպետական իրավաՀՀ առողջապահության
կան ակտերի համակարգային վերլուծունախարարություն
թյան իրականացում և անհրաժեշտության
դեպքում դրանցում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը՝ ՄԱԿ-ի
կոնվենցիաների և միջազգային փաստաթղթերի դրույթներին համապատասխան
2013 թվականին իրականցված աշխա- Հնարավորություն կտա ներկաՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
Ֆինանսավորում
տանքների արդյունքների հիման վրա յացնելու հանրապետությունում
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
փետրվարի 3-րդ
չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետությունում
թմրամիջոցների ապօրինի շրջատասնօրյակ
թմրամոլության և թմրամիջոցների
նառության դեմ պայքարը, իրակաՀՀ կառավարությանն
ապօրինի շրջանառության դեմ տարնացվող միջոցառումները միջազառընթեր ազգային
վող պայքարին վերաբերող դիդակգային հանդիպումներում:
անվտանգության
տիկ նյութերի և դրանց կից նկարածառայություն
գրական զեկույցների նախապատրաստում (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն)
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե
I.

1.

Ակնկալվող արդյունքը

2
3.

4.

5.

6.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ի հայտ եկած նոր թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց
պրեկուրսորների ընդգրկումն արգելվող և հսկվող նյութերի ցանկում, համապատասխան փոփոխությունների և
լրացումների կատարումը դրանց
չափերը սահմանող ցանկերում

Կնվազեցնի թմրամիջոցների,
հոգեմետ նյութերի ապօրինի
շրջանառությունը:

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ազգային
անվտանգության
ծառայություն

2014 թվականի
ընթացքում

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

II. Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում օպերատիվ կանխարգելիչ և
հատուկ միջոցառումների անցկացում
Թմրամոլության և թմրամիջոցների
թմրամիջոցների, հոգեմետ նյուՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
ՀՀ պետական
ապօրինի շրջանառության դեմ պայթերի և դրանց պրեկուրսորների
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ընթացքում
բյուջե և ՀՀ
քարում Հայաստանի Հանրապեապօրինի շրջանառության դեմ
օրենսդրությամբ
ՀՀ կառավարությանն
տության կողմից վավերացված միջպայքարում միջազգային համաչարգելված
առընթեր ազգային
պետական hամաձայնագրերի,
գործակցության ամրապնդում
միջոցներ
անվտանգության
միջազգային ծրագրերի դրույթների
ծառայություն
իրականացում
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

5.1. ՀՀ սահմանային անցակետերում
և մաքսային հսկողության գոտիներում
հսկողության ապահովման կատարելագործում
5.2. ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՊԵԿ-ի կինոլոգիական կենտրոնի նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնում և
հզորացում
Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի
և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի
շրջանառության կանխարգելման
արդյունավետության բարձրացման
ուղղությամբ առաջարկություններ
ներկայացնելը

ՀՀ մաքսային սահմանով ապօրինի
տեղափոխվող թմրամիջոցների և
հոգեմետ նյութերի հայտնաբերում

թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության
կանխարգելում

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ազգային
անվտանգության
ծառայություն

2014 թվականի
ընթացքում

ՀՀ պետական
բյուջե և ՀՀ
օրենսդրությամբ
չարգելված
միջոցներ

2014 թվականի
ընթացքում

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

3
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

7.

8.

Ժամկետային զինծառայողների շրջանում կանխարգելիչ և դաստիարակչական միջոցառումների անցկացման
առաջարկություններ ներկայացնելը

8.1. ՀՀ ոստիկանության տարածքային
ստորաբաժանումների և տարածքային զինկոմիսարիատների սերտ համագործակցություն
8.2. Զորակոչերի ժամանակ
համապատասխան բժիշկմասնագետների ներգրավում
բժշկական հանձնաժողովներում

զինծառայողների շրջանում թմրամիջոցների ապօրինի գործածման
կանխարգելում

ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

2014 թվականի
ընթացքում

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

2014 թվականի
ընթացքում

Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

զինված ուժեր պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելիս
քաղաքացիների մոտ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի գործածման փաստերի հայտնաբերում

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ազգային
անվտանգության
ծառայություն
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ազգային
անվտանգության
ծառայություն
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

9.

III. Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված` հասցրած վնասի վերաբերյալ
բնակչության իրազեկվածության բարձրացում
9.1. Հանրային և մասնավոր հեռուսթմրամոլության և դրա հասցված
ՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
ՀՀ պետական
տաընկերությունների հետ համատեղ
վնասի մասին բնակչության իրաառընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ընթացքում
բյուջե և ՀՀ
հատուկ հաղորդումների, թեմատիկ
զեկվածության բարձրացում
օրենսդրությամբ
ՀՀ պաշտպանության
ֆիլմերի, տեսահոլովակների պատչարգելված
նախարարություն
րաստում և ցուցադրում
միջոցներ
9.2. Թմրամոլության կանխարգելման
ՀՀ առողջապահության
նպատակով քարոզչական աշխանախարարություն

4
տանքների կազմակերպում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տարածում

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի
նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

10.

ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ)
IV. Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում ոլորտի ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների
կատարելագործում, միջազգային համագործակցության զարգացում
ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունհամապատասխան աշխատողների
ՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
ՀՀ պետական
ների իրավապահ մարմինների ուսում- մասնագիտական գիտելիքների
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ընթացքում
բյուջե
նական հաստատություններում հանկատարելագործում
ՀՀ կառավարությանն
րապետության իրավապահ մարմինառընթեր ազգային
ների իրավասու ստորաբաժանումնեանվտանգության
րի ծառայողների վերապատրաստծառայություն
ման կամ գիտելիքների կատարելաՀՀ կառավարությանն
գործման այլ ծրագրերին ներգրավում
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

11.

11.1. Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ
պայքարում ՀՀ-ում միջազգային փորձի
ներդրման նպատակով խորհրդակցությունների, սեմինարների մասնակցության ապահովում
11.2. Փորձագիտական և աշխատանքային խմբերում ակտիվ
մասնակցություն

օտարերկրյա պետությունների
իրավասու մարմինների հետ համագործակցության ամրապնդում,
առաջավոր փորձի փոխանակում

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ազգային
անվտանգության
ծառայություն
ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

2014 թվականի
ընթացքում

ՀՀ պետական
բյուջե

5
12.

13.

14.

15.

16.

ՀՀ ոստիկանության ոլորտի իրավաստորաբաժանման առկա տեխնիՀՀ կառավարությանն
2014 թվականի
սու ստորաբաժանման նյութատեխնի- կական միջոցների բարելավում
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ընթացքում
կական վերազինման ապահովում
V. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր գործածող անձանց վերականգնողական միջոցառումներ
13.1. Թմրամիջոցների օգտագործումը
թմրամիջոցների օգտագործումը
ՀՀ աշխատանքի և
2014 թվականի
դադարեցրած անձանց վերականգնո- դադարեցրած, ռեմիսիայի շրջասոցիալական հարցերի
ընթացքում
ղական աշխատանքներ իրականացնում գտնվող, բուժման կուրսն
նախարարություն
նող ծառայությունների կարիքների
ավարտած անձանց ինտեգրումը
ՀՀ առողջապահության
ուսումնասիրություն
հասարակություն
նախարարություն
13.2. Նարկոլոգիական ծառայությունում հաշվառված անձանց, որոնք
ՀՀ մարզպետարաններ
գտնվում են դադարի (ռեմիսիայի)
շրջանում կամ հաջողությամբ ավարտել են բուժման կուրսը, պետական
զբաղվածության կարգավորման ծրագրերում ընդգրկելը
Սոցիալական ծառայությունների
սոցիալական ծրագրերում թմրաՀՀ աշխատանքի և
2014 թվականի
շրջանակում` թմրամոլության հակում
մոլության հակում ունեցող անձանց
սոցիալական հարցերի
ընթացքում
ունեցող անձանց սոցիալական կարիքսոցիալ-վերականգնողական անհրանախարարություն
ների ամբողջական գնահատում և դրանց ժեշտ օգնության ցուցաբերում
համարժեք սոցիալական ծառայությունՀՀ մարզպետարաններ
ների փաթեթի տրամադրում
Բնակչության և թմրամիջոցներ չարականխարգելման ծրագրերի արդյուՀՀ առողջապահության
2014 թվականի
շահող անձանց շրջանում կանխարգելնավետության բարձրացում, նարնախարարություն
ընթացքում
ման ծրագրեր իրականացնող հասարա- կոլոգիական բժշկական օգնության
կական կազմակերպությունների և նար- և ծառայության առավել մատչեկոլոգիական բժշկական օգնություն և
լիության ապահովում
ծառայություններ մատուցող բժշկական
հաստատությունների միջև սերտ
համագործակցության ապահովում
VI. Անչափահասների և երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի միջոցառումներ
16.1. Ֆիզկուլտուրային-առողջարարա- բնակչության ակտիվ հանգստի
ՀՀ սպորտի և երիտասարդու2014 թվականի
կան և զանգվածային մարզական միկազմակերպում, առողջ կենսակերթյան հարցերի
ընթացքում
ջոցառումների կազմակերպման և
պի արմատավորում, հանրությանն
նախարարություն
անցկացման ապահովում
իրազեկում, բնակչության լայն խա16.2. Ֆիզկուլտուրային-առողջարարական վերին սպորտի պարապմունքնեԵրևանի քաղաքապետարան
և մարզական զանգվածային քարոզրում ներգրավում, բնակչության
(համաձայնությամբ)
չություն` տպագիր, էլեկտրոնային և
բազմակողմանի ու ներդաշնակ
զանգվածային լրատվական միջոցներով զարգացում, առողջության ամրամարզական հասարակական
պնդում, ֆիզիկական կուլտուրայի
կազմակերպություններ
և սպորտի դերի բարձրացում
(համաձայնությամբ)

ՀՀ պետական
բյուջե

ՀՀ պետական
բյուջե և ՀՀ
օրենսդրությամբ
չարգելված
միջոցներ

ՀՀ պետական
բյուջե և ՀՀ
օրենսդրությամբ
չարգելված
միջոցներ
Ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

ՀՀ պետական
բյուջե և ՀՀ
օրենսդրությամբ
չարգելված
միջոցներ

6
17.

Ըստ բնակության վայրերի` պարզ
տիպի խաղահրապարակների ստեղծում

համայնքների բակերում և հանգստի
գոտիներում (զբոսայգիներ, պուրակներ) խաղահրապարակների
ստեղծում` հագեցած պարզ տիպի
մարզասարքերով (պտտաձողեր,
ճոճանակներ, զուգափայտեր, սահելու, մագլցման և ձգումների համակցված հարմարանքներ ու սարքեր և այլն)

ՀՀ մարզպետարաններ,
քաղաքապետարաններ
(համաձայնությամբ)

2014 թվականի
ընթացքում

գյուղապետարաններ
(համաձայնությամբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ՀՀ պետական
բյուջե և ՀՀ
օրենսդրությամբ
չարգելված
միջոցներ

