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Ֆինանսավորման աղբյուրը և
կանխատեսվող
չափը

Միջոցառումները

Ակնկալվող
արդյունքը

Պատասխանատու
մարմինը

Համակատարող
մարմինը
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Ժամկետը

Պետական կառավար-

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2022 թվականի

Լրացուցիչ

ման համակարգի

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

4-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

մարմինների և պետա-

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

կան ոչ առևտրային

Կոմիտեի կողմից

կառավարման

նախարարություն,

կազմակերպություն-

պետական մարմին-

կոմիտե

Կադաստրի

ների գործառույթների

ների և կազմակեր-

իրականացման համար

պությունների կողմից

ՀՀ պետական բյուջեի և

վարձակալված ոչ

այլ միջոցների հաշվին ոչ պետական տարածքպետական սեփականու-

ների հաշվառում, այդ

թյուն համարվող

տարածքների նկատ-

կոմիտե,
Քաղաքաշինության կոմիտե

չի պահանջվում:

տարածքների վարձա-

մամբ պահանջի բացա-

կալության գործընթացի

հայտում և պետական

կանոնակարգում,

տարածքների հաշվին

ինչպես նաև ոչ պետա-

պահանջի բավարար-

կան տարածքների

ման համար տարբե-

պետական տարածք-

րակների մշակում և

ներով փոխարինելու

առաջարկում։ Տվյալ

ուղղությամբ

գործընթացի կանո-

գործողությունների

նակարգման շնորհիվ

ծրագրի մշակում և

(իրավական ակտի

իրականացում

մշակում) ՀՀ պետական բյուջեի և ոչ այլ
միջոցների հնարավորինս արդյունավետ
և նպատակային
օգտագործում, ինչպես
նաև այդ բնագավառում կամայական
մոտեցումների բացառում։
Ակնկալվող
վերջնական
արդյունքը.
ոչ պետական տարածքները պետական սեփականություն համարվող

տարածքներով փոխարինելու միջոցով ՀՀ
պետական բյուջեի և
այլ միջոցների խնայում
ու աստիճանաբար այդ
նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի և այլ
միջոցների (ներկա
դրությամբ 472 մլն
դրամ) օգտագործման
բացառում
2.

Պետական գույքի գնա-

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2022 թվականի

Լրացուցիչ

հատման գործիքա-

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

4-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

կազմի բարեփոխման

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

ուղղությամբ իրավական

պետական գույքի

կառավարման

նախարարություն,

նոր մոտեցումների մշա-

գնահատման դաշտը

կոմիտե

Կադաստրի

կում և ընդունում՝ նպա-

կանոնակարգող

տակ ունենալով հնարա-

իրավական ակտի

վորինս կրճատել գնա-

բարեփոխման շնորհիվ

հատման գործընթացի

պետական գույքի

ընդհանուր տևողու-

մասնավորեցման,

թյունը, բացառել

օտարման և օգտա-

կրկնակի գնահատում-

գործման տրա-

ները և հնարավորինս

մադրման գործընթաց-

տնտեսել գնահատմանը

ների ընդհանուր տևողության կրճատում,

կոմիտե,
Քաղաքաշինության կոմիտե

չի պահանջվում:

տրամադրվող

կրկնակի գնահա-

միջոցները

տումների բացառում,
կառավարման գործընթացում օպերատիվության մակարդակի
բարձրացում, վարչարարության պարզեցում.
Ակնկալվող
վերջնական
արդյունքը.
գնահատմանը տրամադրվող միջոցների 30
տոկոսի չափով տնտեսում

3.

Պետական գույքի

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2023 թվականի

Լրացուցիչ

օտարման բնագա-

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

2-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

վառում նոր գործիքա-

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

կազմի ներդրման

վաճառքի ենթակա

կառավարման

նախարարություն

ուղղությամբ գործողու-

պետական գույքի

թյունների ծրագրի կազ-

գրավչության և իրաց-

մում և իրականացում,

վելիության մակար-

մասնավորապես.

դակի էական բարձրա-

պետական գույքի

ցում, խոշոր ներդրու-

վաճառքի գրավչության

մային ծրագրերի իրականացումը խթանելու

կոմիտե

չի պահանջվում:

բարձրացման և քաղա-

համար անհրաժեշտ

քաշինական ու այլ

նախադրյալների

սահմանափակումների,

ստեղծում և ներդրու-

ինչպես նաև ենթակա-

մային միջավայրի

ռուցվածքների հետ

բարելավում

կապված խնդիրների

Ակնկալվող

լուծման ուղղությամբ

վերջնական

միջոցառումների իրա-

արդյունքը.

կանացում և այդ նպա-

ՀՀ պետական և

տակով բարձր արժեք ու

համայնքային

իրացվելի գույքի նկատ-

բյուջեների մուտքերի

մամբ 100 տոկոս պետա-

ավելացում մինչև 20

կան մասնակցությամբ

տոկոսի չափով,

կազմակերպության

ինչպես նաև

(կազմակերպություն-

ներդրումների ծավալի

ների) ստեղծում և դրա

էական ավելացում

(դրանց) բաժնետոմսերի
վաճառքի կազմակերպում
4.

Մասնավորեցման

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2023 թվականի

Լրացուցիչ

գործընթացն արդյու-

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

2-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

նավետ իրականացնելու,

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

պետական մասնակ-

մասնավորեցման

կառավարման

նախարարություն,

ցությամբ առևտրային

ծրագրում ֆոնդային

կոմիտե

Բարձր

կազմակերպությունների

բորսայի միջոցով մաս-

տեխնոլոգիական

նավորեցման ենթակա

արդյունաբե-

չի պահանջվում:

թվաքանակն օպտիմա-

նոր ընկերությունների

րության

լացնելու և մասնավո-

ընդգրկում, մասնավո-

նախարարություն,

րեցման գործընթացն

րեցման ոչ ենթակա

Աշխատանքի և

ավարտելու, ինչպես

պետական մասնակ-

սոցիալական

նաև արժեթղթերի

ցությամբ ընկերություն-

շուկայի զարգացմանը

ների թվաքանակի

նախարարություն,

նպաստելու համար

սահմանում, նպաս-

ՀՀ

պետական գույքի

տավոր ներդրումային

կենտրոնական

մասնավորեցման նոր

միջավայրի ստեղծում

բանկ

ծրագրի մշակում և

Ակնկալվող

(համաձայնու-

ընդունում

վերջնական

թյամբ)

հարցերի

արդյունքը.
ՀՀ պետական և
համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում միջին հաշվով
մինչև 25 տոկոսի
չափով
5.

Պետական գույքի

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2023 թվականի

Լրացուցիչ

կառավարման գործըն-

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

3-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

թացը կանոնակարգող

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

օրենսդրության բարե-

պետական գույքի

կառավարման

նախարարություն,

փոխման ուղղությամբ

կառավարման ոլոր-

կոմիտե

Աշխատանքի և

գործողությունների

տում կառավարման

ծրագրի մշակում և

առաջնահերթ թիրախ-

հարցերի

իրականացում, մասնա-

ների սահմանում, մեկ

նախարարություն,

վորապես, պետական

օրենքի միջոցով

սոցիալական

չի պահանջվում:

գույքի մասնավորեցման

պետական գույքի

Առողջապահու-

և կառավարման

կառավարման գործըն-

գործընթացը կանոնա-

թացի կանոնակար-

նախարարություն,

կարգող երեք ներկա-

գում, կանոնակարգ-

Բարձր

յումս գործող ՀՀ օրենք-

ման պարզեցում,

ների հիման վրա նոր

հստակեցում,

մեկ ընդհանուր

վարչական քաշքշուկ-

թյան

«Պետական գույքի

ների վերացում, որո-

նախարարություն

կառավարման մասին»

շումների ընդունման

ՀՀ օրենքի մշակում՝

ժամկետների կրճա-

սահմանելով պետական

տում, կառավարման

գույքի արդիական

օպերատիվության

թյան

տեխնոլոգիական
արդյունաբերու-

նպատակներ, խնդիրներ բարձրացում
և սկզբունքներ, կապ-

Ակնկալվող

ված կառավարման

վերջնական

առաջնահերթություն-

արդյունքը.

ների փոփոխության

պետական գույքի

հետ։

կառավարման արդյունավետության բարձրացում

6.

«Պետական գույքի

Ակնկալվող

ՀՀ ՏԿԵՆ

Ֆինանսների

2023 թվականի

Լրացուցիչ

կառավարման մասին»

միջանկյալ

պետական

նախարարություն,

4-րդ եռամսյակ

ֆինանսավորում

ՀՀ նոր օրենքի ընդու-

արդյունքը.

գույքի

Էկոնոմիկայի

նումից հետո պետական

պետական գույքի

կառավարման

նախարարություն

գույքի կառավարման

կառավարման գործըն-

դաշտը կանոնակարգող

թացը կանոնակարգող

կոմիտե

չի պահանջվում:

իրավական ակտերի

ներկայիս վեց տասնյա-

նախագծերի մշակման և

կից ավելի իրավական

ընդունման ուղղությամբ

ակտերի կիսով չափ

միջոցառումների իրա-

կրճատում՝ ապահո-

կանացում

վելով կառավարման
գործընթացի կանոնակարգման գործընթացի
կանոնակարգման
միասնականությունը,
պարզությունը, հստակությունը, ընկալման
տեսանկյունից մատչելիության մակարդակի
բարձրացումը, ինչպես
նաև որոշումների
ընդունման ժամկետների կրճատումը,
կառավարման օպերատիվության բարձրացումը, նույնանման
գործընթացների կանոնակարգման և հաշվետվությունների
ներկայացման բնագավառում անհարկի
կրկնությունների
բացառումը

Ակնկալվող
վերջնական
արդյունքը.
արդյունքում պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ
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