
N 55(1330) 6 սեպտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-93-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆԿ-117-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշումը 
  
«2017 թվականի ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի՝ 170 մլն մ3

  

-ը գերազանցող 
չափաքանակի հաշվին արտադրվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքից էներգահամակարգի 
ընկերություններում առաջացող լրացուցիչ շահույթի հաշվարկման և վճարման կարգը 
սահմանելու և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությանն 
արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
օգոստոսի 2017 թվականի N 1018-Ն որոշումը 

«Հանրային աշխատանքների ներգրավման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1019-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1020-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1021-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի 
Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները 
սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր 
«Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային 
գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1023-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և 2017 թվականի 
փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1024-Ն որոշումը 
  
«Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու, գույք հետ 
վերցնելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և «Երևանի N 99 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը վերանվանելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 
1025-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի վարժարան պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1026-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1027-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1536-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1028-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1029-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու, ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն և 2002 թվականի փետրվարի 13-ի N 121 որոշումներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 
թվականի N 1030-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1354-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1032-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1033-Ն որոշումը 
  
«Գիտական ծրագրերի ինտեգրմանն աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու և 
հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 
թվականի N 1034-Ն որոշումը 

  
N 56(1331) 13 սեպտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Գյումրու N 23 հիմնական դպրոց» և «Գյումրու N 42 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի 
N 575-Ն և 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 774-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1031-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1046-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում 
վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1047-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից կամ 
տարայավորողներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ 
տարածքից արտահանելու դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման 
կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 
1048-Ն որոշումը 
  
«Վ. Դավթյանի անվան N 149 ավագ դպրոց», «Գ. Զոհրապի անվան N 43 ավագ դպրոց» և «Արթիկի 
N 7 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները վերակազմակերպելու, 
գույք հետ վերցնելու, գույք ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 11-ի N 664-
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Ն ու 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1049-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1052-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1053-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1054-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1327-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1055-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1056-Ն որոշումը 
  
«Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Ալավերդու մասնաճյուղ 
ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1057-Ն որոշումը 
  
«Ճապոնիայի քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1058-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 623-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1059-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 
թվականի N 1060-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1061-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեի «Համայնքային զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու, ՀՀ կառավարության 1999 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի N 765 և 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1107-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1062-
Ն որոշումը 
  
«Փրկարարական ծառայության շարային կանոնադրությունը սահմանելու մաuին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1069-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1070-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Ձորակ» հոգեկան 
առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության ննջարանային մասնաշենքն զբաղեցրած անձանցից ազատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1071-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 
447-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1072-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1073-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» 
արտաբյուջետային հաշիվ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1074-Ն 
որոշումը 
  
«Գյումրու «Բալատոն» ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու և գույք տրամադրելու, ՀՀ կառավարության 2010 
թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1075-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1076-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1077-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1082-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1083-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 971-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 989-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1084-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1085-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1398-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1086-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1087-Ն որոշումը 
  
«Ա. Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական 
մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ 
կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1134-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1088-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1089-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 
սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1090-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1767-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1091-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 184-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1106-Ն որոշումը 
  
«Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1107-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 
աշխատակազմի ընդերքի գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու և 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1476-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1588-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1108-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1023-Ն որոշումը 

  
N 57(1332).1 23 սեպտեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1105-Ն որոշումը 
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N 58(1333) 27 սեպտեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Արման Սահակյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-
րդ և 75-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 12 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-
1376 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար 2017 
թվականին վերապատրաստման ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1116-Ն որոշումը 
  
«Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, 
մրցաշարերին, օլիմպիադաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1117-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գնման 
գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 
1118-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1119-Ն որոշումը 
  
«Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերն ու հսկման մեթոդները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 14 
սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1120-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1931-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1121-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
օգոստոսի 2017 թվականի N 1134-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1135-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1136-Ն 
որոշումը 
  
«2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ՀՀ 2017 թվականի 
պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով 
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շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1137-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1138-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ նշանակելու, 
անցկացնելու, ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը 
ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 
1139-Ն որոշումը 
 


