
  
N 49(1138) 05 օգոստոսի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 
2015 թվականի մայիսի 11-ին ստորագրված`«Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագիր» 
վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 28 հուլիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1226 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող 
մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափերի, 
հավելավճարների և լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 798-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 625-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 799-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 800-Ն 
որոշումը 
  
«2014 թվականի ապրիլի 1-ից հետո ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 
որոշմամբ նախատեսված անձնագրերը տրամադրելու կամ փոխանակելու իրավասություն 
ունեցող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների 
ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 801-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 9-ի N 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 805-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1066-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 806-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 807-Ն որոշումը 
  
«Ավիատոմսերի ձեռքբերման մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 808-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 245-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 809-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի N 965-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 810-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մարտի 13-ի N 173 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 813-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 815-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
հուլիսի 2015 թվականի N 816-Ն որոշումը 
  
«Գույք ամրացնելու և գույքի օգտագործման թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
հուլիսի 2015 թվականի N 817-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 9-ի N 146-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 818-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 9-ի N 325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 819-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1228-Ն և N 1230-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու ու 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1238-Ն և N 1239-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 
820-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 19-ի N 350 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 822-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 823-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
պաշտպանության նախարարությանն ու ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու 
և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 
826-Ն որոշումը 
  
«Սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում (նախնական արտադրության 
գործառնություններից հետո) պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի 
վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային 
հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման 
համակարգերի (ըստ արտադրության ոլորտների) ներդրման ժամանակացույցը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 531-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 827-Ն որոշումը 
  
«Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի (տարածական պլանավորման 
փաստաթղթերի) բացակայության դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման 
և հողամասերի գործառնական նշանակության փոփոխության կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 30-ի N 479 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 828-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 829-Ն որոշումը 
  
«Գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 
830-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1791-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 831-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 243-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 832-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Դասընթացավարների վերապատրաստում. կանանց և 
տղամարդկանց իրավահավասարությունը երիտասարդների աշխատանքներում» ծրագրի 
արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
հունիսի 2015 թվականի N 833-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 729-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 836-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության «2015 թվականի Հայաստանի ժողովրդագրության և 
առողջության հարցերի հետազոտություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 837-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 838-Ն 
որոշումը 

  
N 50(1139) 12 օգոստոսի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 197-րդ հոդվածի 
5-րդ և 6-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 հուլիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1225 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 
«Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն 
կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 օգոստոսի 
2015 թվականի ՆՀ-481-Ն հրամանագիրը 
  
«1996 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև «Միջազգային 
ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 օգոստոսի 2015 թվականի 
ՆՀ-482-Ն հրամանագիրը 
  
«Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական հարկային 
ծառայության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային 
մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով 
տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությանը 
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միանալու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 օգոստոսի 2015 
թվականի ՆՀ-483-Ն հրամանագիրը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր 
իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման 
և օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 3 օգոստոսի 2015 թվականի ՆՀ-484-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և ՀՀ-ում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և 
կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և չբաշխված 
սերմացուի հետագա տնօրինումը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 
թվականի N 842-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Նախարարության «Ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» 
ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 843-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու, ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 844-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 
845-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն, 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 
119-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 846-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 847-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքից դուրս արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետևանքների 
նվազեցման և վերացման աշխատանքներում փրկարար ուժերի ներգրավման կարգը սահմանելու 
ու ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1403-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 848-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությանը տարածք 
տրամադրելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը 
գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 849-Ն 
որոշումը 
  
«Գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների ընտրության կարգը, մարդկանց 
թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովում հասարակական 



կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընտրության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 851-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30 հուլիսի 2015 թվականի N 853-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 855-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի N 74-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 856-Ն 
որոշումը 
  
«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում 
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնց փողոցի N 6/1 հասցեում կառուցվող 
բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանների վաճառքի երրորդ փուլի մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 857-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 858-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մարտի 13-ի N 173 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 860-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1501-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 861-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 25-ի N 621 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 862-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Կարողությունների զարգացում արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 863-Ն որոշումը 
  
«Զբոսաշրջային ավտոբուսի որակավորման կարգը, ընթացակարգը, չափանիշները, վկայականի 
և նշանի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 864-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ-ում օրենքով սահմանված կարգով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանց կողմից ՀՀ ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակներն ու 
ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրա-
կանացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 
2003 թվականի մարտի 20-ի N 502-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 865-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզի Սալուտի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 866-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 954-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 867-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 869-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության գործունեության ոլորտում 2015-2017 
թվականների բարեփոխումների ծրագիրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 871-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 872-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման 2015-
2025 թվականների ֆինանսավորման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 873-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության կողմից «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման համար 
պատասխանատու լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 
թվականի N 874-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 875-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աղավնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ 
ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու, ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման 
ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և ՀՀ 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 757-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 876-Ն 
որոշումը 

  
N 50(1139).1 14 օգոստոսի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 870-Ն որոշումը 

  
N 51(1140) 19 օգոստոսի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Երևանի մաքրման կայանի վերակառուցման նպատակով հիմնական միջոցների 
ապամոնտաժման թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի 
N 877-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 
2015 թվականի N 878-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 879-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 881-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային քաղաքականության մշակման և 
վարչարարության իրականացման գործառույթներ իրականացնող լիազոր մարմին ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 882-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մարտի 9-ի N 172 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 883-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1188-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 884-Ն որոշումը 
  
«Մասնագիտացված, տարածաշրջանային մաքսատներ ու մաքսային կետեր ստեղծելու և ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 886-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 888-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի N 376-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 889-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1358-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 890-Ն որոշումը 
  
«Գույք նվիրաբերելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1793-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 891-Ն 
որոշումը 
  
«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնված ապրանքների 
իրացման, ոչնչացման կամ վերամշակման կազմակերպման լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 892-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 894-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 898-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 899-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 900-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 901-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի (բնակավայրի) վարչական սահմաններում 
գտնվող տարածքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 902-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 903-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1473-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 904-Ն որոշումը 
  
«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում գտնվող երկու նախկին 
հանրակացարանների սենյակներում փաստացի բնակվող բնակիչների մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 905-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերում բնակվող՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառված (փաստագրված) բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային 
պայմանների բարելավման և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1151-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 
թվականի N 906-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
6 օգոստոսի 2015 թվականի N 907-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 908-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 766-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 909-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1445-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու, ՀՀ առողջապահության նախարարության «Պետական հիմնարկների և 
կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» ծրագրում 
ընդգրկված առողջապահական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման 
ծառայությունների տրամադրման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում 
կատարելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 
թվականի N 910-Ն որոշումը 

  
N 52(1141) 20 օգոստոսի 2015 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 911-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 912-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1476-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 913-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 23-ի N 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 914-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ, 2015 թվականի 
մարտի 10-ի N 240-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 918-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 716 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 752-Ն որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող 
մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափերի, 
հավելավճարների և լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 798-Ն որոշման 

  
N 53(1142) 26 օգոստոսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 919-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 920-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Ճամփորդություն հայ տպագրության քառուղիներով` 
նվիրված Ոսկան Երևանցու 400-ամյակին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 921-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էներգետիկայի բնագավառում 
կարգավորման խորհրդատվական ծառայության մատուցման գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 922-Ն որոշումը 
  
«Պետական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի ձևավորման, պահպանման, բացթողման 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 923-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 924-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրության, ինչպես նաև ՀՀ 
քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ՀՀ և նախկին Խորհրդային Միության հավաքական 
թիմերի կազմերում՝ օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերի, շախմատի և 
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սամբոյի աշխարհի առաջնություններում չեմպիոն դարձած մարզիկների պատվովճարի 
վճարման կարգը և չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 
թվականի N 925-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1636-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 
17-ի N 1277-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 
2015 թվականի N 931-Ն որոշումը 

  
N 54(1143) 26 օգոստոսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Շրջանակային ծրագիր՝ 
ուղղված ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրերի իրականացմանը» ֆինանսավորման համաձայնագրի 
թիվ 1 լրացումը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 օգոստոսի 2015 թվականի ՆՀ-485-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված 
«Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր» վարկային համաձայնագրում 
(Հատուկ գործառնություններ) փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 օգոստոսի 2015 թվականի ՆՀ-486-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ ու վերաբաշխումներ և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 944-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 
թվականի N 936-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 99-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 937-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 938-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1321-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 939-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 273-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 940-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 941-Ն որոշումը 
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«Քիմիական աղտոտվածության օջախներում փրկարարական աշխատանքների իրականացման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 942-Ն որոշումը 
  
«Ռադիոակտիվ աղտոտվածության օջախներում փրկարարական աշխատանքների 
իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 
943-Ն որոշումը 
  
«Վերանորոգման աշխատանքների արդյունքն անհատույց ընդունելու և պայմանագիր կնքելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 945-Ա որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1504-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 946-Ն 
որոշումը 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 947-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 
օգոստոսի 2015 թվականի N 948-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 949-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 950-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
օգոստոսի 2015 թվականի N 951-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
օգոստոսի 2015 թվականի N 952-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
օգոստոսի 2015 թվականի N 953-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
օգոստոսի 2015 թվականի N 954-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
օգոստոսի 2015 թվականի N 955-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 956-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 957-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 958-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 959-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 960-Ն որոշումը 
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