
 

Համարը Համարը N 1357-Ն Տ եսակը Տ եսակը Ինկորպորացիա
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2002.09.25/41(216)
Հոդ.948

Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 22.08.2002
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 30.08.2002

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 11.09.2002
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 26.09.2002 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՀՀ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՀՀ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  ԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾՔԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  ԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾՔԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 
«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
11 սեպտեմբերի 2002 թ.
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 

22 օգոստոսի 2002 թվականի N 1357-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի  ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի  ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  ԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾՔԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  ԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾՔԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)(վերնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)
 
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին

կետին և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՆՀ-1064 հրամանագրով սահմանված
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության կարգի 4-րդ կետին համապատասխան, ինչպես նաև ի
կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 6-ի N 202 որոշման 2-րդ կետի՝
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .

1. Հաստատել՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատմության և

մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
բ) Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատմության և

մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)(1-ին կետը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ

Ա.  ՄարգարյանԱ.  Մարգարյան
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2002 թ. օգոստոսի 30
Երևան  

 

 
Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2002 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2002 թվա կա նի

օգոստ ոսի 22-ի N  1357-Ն որոշմա նօգոստ ոսի 22-ի N  1357-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  ՆԿ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  Ն

 
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ

(Վ երնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)(Վ երնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)   
 

I .  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատմության և

մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությունը (այսուհետ՝ գործակալություն) Հայաստանի
Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կազմում
գործող Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն օրենքով, իսկ
առանձին դեպքերում՝ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
ծառայություններ է մատուցում պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման բնագավառում՝ հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից։

(1-ին կետը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)(1-ին կետը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)
2. Գործակալությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը դադարեցվում է Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի,
երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) ներկայացմամբ։

3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով։

4. Գործակալությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ
իրավական ակտերին համապատասխան։

5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի Հայաստանի
Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու
պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող։

6. Գործակալությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և գործակալության հայերեն
անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ։

 
II .  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՆԵՐԸ ԵՎ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸII.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՆԵՐԸ ԵՎ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 
7. Գործակալության նպատակները և խնդիրներն են՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի

պահպանությանը, պահպանվածությանը, օգտագործմանը և հանրահռչակմանը նպաստելը.
բ) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու հատուկ պահպանվող պատմամշակութային

տարածքների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և
օգտագործման ապահովումը.

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ պատմության և մշակույթի անշարժ
հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության բնագավառում աշխատանքների կազմակերպումը.

դ) պատմության և մշակույթի հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության բնագավառում
միջազգային համագործակցության զարգացումը:
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III.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒ ՅԹ ՆԵՐԸIII.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒ ՅԹ ՆԵՐԸ
 
8. Գործակալությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու հատուկ պահպանվող

պատմամշակութային տարածքների պետական հաշվառման, պահպանության և օգտագործման կազմակերպում.
բ) սահմանված կարգով պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու հատուկ պահպանվող

պատմամշակութային տարածքների պահպանական գոտիների նախագծերի հաստատում և դրանց պահպանության
պայմանակարգի (ռեժիմի) սահմանում.

գ) սահմանված կարգով պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ ունեցող բնակավայրերի, դրանց
հատվածների հատակագծման, կառուցապատման, ինչպես նաև պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան
հանդիսացող առանձին շինությունների ու համալիրների ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման
նախագծերի վերաբերյալ համաձայնություն տալը, դրանց իրականացման ընթացքում պատմության և մշակույթի
անշարժ հուշարձանների անվտանգության ապահովում.

դ) սահմանված կարգով պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու հատուկ պահպանվող
պատմամշակութային տարածքների հետախուզման և պեղման աշխատանքների իրականացման համար թույլտվություն
տալը, դրանց գրանցում ու այդ աշխատանքների իրականացման ընթացքի ապահովում.

ե) սահմանված կարգով հուշարձանի պեղման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, ինչպես նաև
շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ աշխատանքների արգելում կամ դադարեցում, եթե դրանք վնասել կամ դրանց
շարունակումը կարող է վնասել հուշարձանը կամ դրա պահպանական գոտին.

զ) սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության պատմության, մշակույթի անշարժ հուշարձանների
պետական կադաստրի և պետական ցուցակի վարում, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին
տեղեկատվության մատչելիության ապահովում.

է) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն ու հատուկ պահպանվող պատմամշակութային
տարածքները Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական
ցուցակում, ինչպես նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկերում ընդգրկելու
վերաբերյալ առաջարկություններ նախապատրաստելն ու նախարարություն ներկայացնելը.

ը) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների նախագծային աշխատանքների իրականացման
ապահովում.

թ) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների հետախուզման ու պեղումների, ինչպես նաև տարեկան
համառոտ հաշվետվությունների, գիտատեղեկատվական և գիտահանրամատչելի գրականության ու հուշարձանների
տարեգրքի հրատարակման կազմակերպում.

ժ) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերին և պայմանագրերին համապատասխան՝
օտարերկրյա պետությունների տարածքում գտնվող հայկական անշարժ հուշարձանների հաշվառմանն ու
հետազոտմանն աջակցելը և դրանց պահպանության ապահովմանը նպաստելը.

ժա) սահմանված կարգով քաղաքացիների նամակների (դիմումների և բողոքների) քննարկում, դրանցում
բարձրացված հարցերի լուծմանը նպաստելը.

ժբ) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության
բնագավառում վարչական վիճակագրության վարում.

ժգ) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության
բնագավառում միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին մասնակցություն.

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերին և պայմանագրերին համապատասխան՝
օտարերկրյա պետությունների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության բնագավառում համապատասխան պետական մարմինների հետ համագործակցություն։

 
IV.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ ՄԸIV.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ ՄԸ

 
9. Գործակալությունը կառավարում է նախարարը։ Գործակալության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է

գործակալության պետը, որին, մինչև քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացման
համապատասխան կարգը գործողության մեջ դնելը, պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը՝
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համաձայնությամբ։

Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով ու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով։

10. Գործակալության պետը պատասխանատու է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու
պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի,
ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար։
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11. Գործակալության պետը հաշվետու է նախարարին, նախարարի՝ գործակալության գործունեությունը
համակարգող համապատասխան տեղակալին, իսկ քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին։

12. Գործակալության պետը՝
ա) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է գործակալության առջև դրված

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
բ) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին ներկայացնում է առաջարկություններ օրենքով, այլ

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի, նպատակների ու
խնդիրների վերաբերյալ.

գ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի
հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության ու գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է գործակալության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.

դ) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ գործակալության աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի
միջոցների կիրառման վերաբերյալ.

ե) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն
գործակալության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.

զ) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի համապատասխան տեղակալի
ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում
նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին.

է) նախարարության և սույն կանոնադրություններին համապատասխան սահմանում է գործակալության
կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների իրավասությունները.

ը) սահմանում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև.
թ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը

կորցրած է ճանաչում գործակալության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
ղեկավարների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները,
կարգադրությունները և ցուցումները.

ժ) լսում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության մասին հաշվետվությունները,
քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները.

ժա) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների օգտագործմանը
հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.

ժբ) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության կառուցվածքի և աշխատողների թվի,
ինչպես նաև գործակալության խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ.

ժգ) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
և այլ մարմինների հետ.

ժդ) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ
լիազորություններ։

13. Գործակալության պետի բացակայության դեպքում, գործակալության պետի ներկայացմամբ և նախարարի
հանձնարարությամբ կամ, դրա անհնարինության դեպքում՝ նախարարի անմիջական հանձնարարությամբ,
գործակալության պետի պարտականությունները կատարում է գործակալության պետի տեղակալը։

 
V.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ ՄԸV.  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ ՄԸ

 
14. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն կանոնադրություններով գործակալությանը

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական
իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը։

15. Գործակալությունն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Իր խնդիրների ու գործառույթների
իրականացման ապահովման նպատակով կարող են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով գործակալության ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ։

16. Գործակալության կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների աշխատողները քաղաքացիական
ծառայողներ են։

17. Գործակալության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում
են օրենքով և այլ իրավական ակտերով։

 
Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի
ղեկավար-նախարարղեկավար-նախարար Մ.  Թ ոփուզյանՄ.  Թ ոփուզյան
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Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2002 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2002 թվա կա նի

օգոստ ոսի 22-ի N  1357-Ն որոշմա նօգոստ ոսի 22-ի N  1357-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ռ ՈՒ  Ց Վ  Ա Ծ ՔԿ Ա Ռ ՈՒ  Ց Վ  Ա Ծ Ք

 
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ԵՎ  ԵՐԻՏ ԱՍԱՐԴՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒ ՅԹ Ի ՀՈՒ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ Թ ՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒ Թ ՅԱՆ

(Վ երնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)(Վ երնագիրը փոփ.  23.10.03 N  1313-Ն)
 

I.  Կառուցվածքային ստորաբաժանումներI.  Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
 
ա) հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժին
բ) հուշարձանների վերականգնման բաժին
 

II.  Տ արածքային ստորաբաժանումներII.  Տ արածքային ստորաբաժանումներ
 
Երևանի տարածքային բաժին
Արմավիրի և Արարատի տարածքային բաժին
Արագածոտնի և Շիրակի տարածքային բաժին
Կոտայքի և Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
Վայոց ձորի և Սյունիքի տարածքային բաժին
Լոռու և Տավուշի տարածքային բաժին
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի
ղեկավար-նախարարղեկավար-նախարար Մ.  Թ ոփուզյանՄ.  Թ ոփուզյան
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