Հավելված 3

2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի
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Ժողովածուի անվանումը
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1000-101 Հայաստանի վիճակագրական

տարեգիրք, 2018

2

1000-102 Հայաստանի Հանրապետության

մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով,
2018

3
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1000-103 Հայաստանը թվերով, 2018

Հրապարակման
տարբերակ

Հրապարակ- Թողարկման
ման տեսակ (հրապարակման)
ժամկետը

Համառոտ բովանդակությունը

4

5

6

7

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային

նոյեմբեր

«Հայաստանի
վիճակագրական
տարեգիրքը»
Հայաստանի
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության առավել
ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է: Ներկայացվելու են
վիճակագրական տվյալներ երկրի 2013-2017 թվականների սոցիալտնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառվելու են երկրի ողջ
տնտեսության,
տնտեսական
գործունեության
կարևորագույն
տեսակների և տնտեսության հատվածների վիճակը բնութագրող
շուրջ 350 աղյուսակներ, բազմաթիվ գծապատկերներ և 20-ից ավելի
քարտեզային պատկերներ:

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն
Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային
վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է Հայաստանի Հանրապետության
մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի
վերաբերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն
2013-2017 թվականների կտրվածքով:

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային

Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային վիճակագրական
ծառայության սույն հակիրճ հրապարակումն ամփոփելու է
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017
թվականին:

նոյեմբեր

հ/հ Ժողովածուի ծածկագիրը

4

Ժողովածուի անվանումը

1000-104 Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ,

2018

5.

1000-105 Հայաստանի Հանրապետության

մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալտնտեսական վիճակի վերաբերյալ
առանձին հրապարակումներ
Հայաստանի Հանրապետության
մայրաքաղաք Երևանը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Արագածոտնի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Արարատի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Արմավիրի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Գեղարքունիքի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու
մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Կոտայքի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Շիրակի
մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Սյունիքի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց
ձորի մարզը թվերով, 2018
Հայաստանի Հանրապետության
Տավուշի մարզը թվերով, 2018

Հրապարակման
տարբերակ

հայերեն,
անգլերեն

հայերեն

Հրապարակ- Թողարկման
ման տեսակ (հրապարակման)
ժամկետը

Համառոտ բովանդակությունը

էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ կանանց և
տղամարդկանց թվաքանակի վերաբերյալ բացարձակ թվերով և
համամասնություններն ըստ որոշակի հատկանիշների (բնակչություն,
առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն և սոցիալական
ապահովվածություն, ընտանիք և տնային տնտեսություն, կրթական
մակարդակ, մշակույթ և սպորտ, զբաղվածություն և գործազրկություն
և կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հնարավորությունների հիմնահարցեր):

էլեկտրոնային

Առանձին
հրապարակումները
պարունակելու
են
առավել
ամբողջական վիճակագրական տեղեկություններ Հայաստանի
Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական
վիճակի
վերաբերյալ:
Վիճակագրական
տեղեկատվությունը
ներառելու է հիմնականում 2013-2017 թվականների ցուցանիշները:

նոյեմբեր
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հ/հ Ժողովածուի ծածկագիրը

6.

1100-101

Ժողովածուի անվանումը

Հայաստանի ազգային հաշիվներ, 2018

Հրապարակման
տարբերակ

Հրապարակ- Թողարկման
ման տեսակ (հրապարակման)
ժամկետը

հայերեն,
անգլերեն

Էլեկտրոնային

նոյեմբեր

Համառոտ բովանդակությունը

Ժողովածուն հանդիսանում է Հայաստանի ազգային հաշիվների
համակարգի, ինչպես նաև դրա հետ կապված մոդելների և
ցուցանիշների հրապարակում: Հրապարակումը տեղեկություններ է
ընդգըրկելու նաև երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա
արտադրության
ծավալների,
կառուցվածքի,
աճի
տեմպի,
ձևավորման աղբյուրների և ծախսային բաղադրիչների վերաբերյալ:

8

1300-101 Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի
Հանրապետությունում, 2018

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային սեպտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ
տնտեսության տարբեր ոլորտների գների և գների ինդեքսների
մասին,
մեթոդաբանական
ցուցումներ
Հայաստանի
Հանրապետությունում գների դիտարկման կազմակերպման և
ինդեքսների հաշվարկման վերաբերյալ, ինչպես նաև միջազգային
համադրումներ և համեմատություններ:

9

1400-101 Աշխատանքի շուկան Հայաստանի
Հանրապետությունում, 2018

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային դեկտեմբեր

Ժողովածուն
ներառելու է
Հայաստանի
Հանրապետության
2013-2017 թվականների աշխատաշուկայի վերաբերյալ ամփոփ
վիճակագրական ցուցանիշների ժամանակագրական շարքեր, որոնք
ընդգրկելու են տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում և
հատվածներում զբաղվածության, ոչ ֆորմալ զբաղվածության,
աշխատուժի շարժի, աշխատաժամերի, աշխատանքի պայմանների,
մասնագիտական ուսուցման աշխատանքի վարձատրության, աշխատուժի գնի, վաստակի վերաբերյալ ցուցանիշներ, աշխատանքային
ռեսուրսների, տնտեսապես ակտիվ և ոչ ակտիվ բնակչության, գործազրկության վերաբերյալ ցուցանիշներ` ըստ սեռի, տարիքի, կրթական
մակարդակի և աշխատանքի շուկան բնութագրող այլ ցուցանիշներ:

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն ընդգրկելու է վիճակագրական տեղեկություններ
2013-2017 թվականների Հայաստանի Հանրապետության պետական
ֆինանսների, կազմակերպությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկերի վարկերի և փոխառությունների, դրամավարկային միջնորդության համակարգի հիմնական ցուցանիշների,
արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի, ապահովագրական
ընկերությունների գործունեության և այլ ֆինանսական միջնորդության վերաբերյալ:

10 2000-101 Հայաստանի ֆինանսների
վիճակագրություն, 2018
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հ/հ Ժողովածուի ծածկագիրը

Ժողովածուի անվանումը

Հրապարակման
տարբերակ

Հրապարակ- Թողարկման
ման տեսակ (հրապարակման)
ժամկետը

նոյեմբեր

Համառոտ բովանդակությունը

11 4100-101 Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին առևտուրը 2017 թվականին
(ըստ արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային
անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ) 2-նիշ
դասակարգման)

հայերեն,
անգլերեն

Էլեկտրոնային

12 4100-102 Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին առևտուրը 2017 թվականին
(ըստ արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային
անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ) 4-նիշ
դասակարգման)

հայերեն,
անգլերեն

Էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2017 թվականի արտաքին
առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկությունները: Այն
ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները բնաիրային և
արժեքային արտահայտությամբ` ըստ ապրանքների ծածկագրման և
նկարագրման ներդաշնակեցված համակարգի 4-նիշ մակարդակի,
առանձին`ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի, քաղաքացիների
կողմից կազմակերպված առևտրի տվյալների և ամփոփ:

13 4100-103 Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին առևտուրը 2017 թվականին
(ըստ արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային
անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ) 10-նիշ
դասակարգման)

հայերեն,
անգլերեն

Էլեկտրոնային

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2017 թվականի արտաքին
առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկությունները: Այն
ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները բնաիրային և
արժեքային արտահայտությամբ` ըստ արտաքին տնտեսական
գործունեության
ապրանքային
անվանացանկի,
ապրանքների
ծածկագրման և նկարագրման 10-նիշ դասակարգման (միայն
ծածկագրերով):

15 5100-101 Հայաստանի ժողովրդագրական
ժողովածու, 2018

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային դեկտեմբեր

օգոստոս

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2017 թվականի արտաքին
առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկությունները: Այն
ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և
արժեքային արտահայտությամբ)` ըստ ապրանքների ծածկագըրման
և նկարագրման ներդաշնակեցված համակարգի 2-նիշ մակարդակի,
ըստ առանձին երկրների, ամփոփ` Անկախ պետությունների համագործակցության երկրներով, արտաքին աշխարհի և Եվրոպական
տնտեսական միության երկրներով, արտահանման և ներմուծման
ծավալների դինամիկան ըստ գործընկեր երկրների և ըստ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքի: Ժողովածուն պարունակելու է
նաև արտահանման և ներմուծման ծավալներն ըստ Միջազգային
առևտրի ստանդարտ և Լայն տնտեսական դասակարգման
դասակարգիչների 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան:

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության, մարզերի, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության թվաքանակի, բնական շարժի, միգրացիոն տեղաշարժերի, մահացության
և ծնելիության և այլ ժողովրդագրական ցուցանիշների վերաբերյալ:
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հ/հ Ժողովածուի ծածկագիրը

Ժողովածուի անվանումը

Հրապարակման
տարբերակ

Հրապարակ- Թողարկման
ման տեսակ (հրապարակման)
ժամկետը

Համառոտ բովանդակությունը

16 5200-101 Հայաստանի Հանրապետության
սոցիալական վիճակը 2017 թվականին

հայերեն

էլեկտրոնային սեպտեմբեր

Ժողովածուն ներառելու է տեղեկություններ սոցիալական ոլորտի`
առողջապահական, կրթական, իրավական համակարգերի, գիտության, մշակույթի, սպորտի, արտադրությունում դժբախտ պատահարների, սոցիալական ապահովության, արխիվային, արտոնագրային և
նոտարական գործունեությունների, ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և այլ ոլորտների վերաբերյալ:

17 5600-101 Շրջակա միջավայրը և բնական
պաշարները Հայաստանի
Հանրապետությունում 2017 թվականին

հայերեն,
անգլերեն

էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ անտառային և
որսորդական
տնտեսությունների,
հատուկ
պահպանվող
տարածքների, արտակարգ իրավիճակների, մթնոլորտային օդի և ջրի
աղտոտվածության, հողային պաշարների, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների, բնական պաշարների օգտագործման,
թափոնների կառավարման, բնապահպանական և բնօգտագործման
վճարների և այլնի վերաբերյալ:

18 5700-101 Հայաստանի Հանրապետության
բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ
տնտեսությունը 2017 թվականին

հայերեն

էլեկտրոնային հոկտեմբեր

Ժողովածուն ընդգրկելու է տեղեկություններ բնակարանային ֆոնդի,
բնակապահովվածության, անշարժ գույքի շուկայի, կոմունալ
սպասարկման տարբեր ոլորտների և այլնի վերաբերյալ:

19 5800-101 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2018 (վիճակագրականվերլուծական զեկույց)

հայերեն

էլեկտրոնային սեպտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության
սոցիալական պատկերի, աղքատության մակարդակի վերաբերյալ`
ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտության արդյունքների:

20 5800-102 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2018 (վիճակագրականվերլուծական զեկույց)

անգլերեն

էլեկտրոնային սեպտեմբեր

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության
սոցիալական պատկերի, աղքատության մակարդակի վերաբերյալ`
ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտության արդյունքների:
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2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ
հ/հ Տեղեկագրի ծածկագիրը

Տեղեկագրի անվանումը

Հրապարակման
տարբերակ

Պարբերականությունը

տարեկան

1

1000-201 2018 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ

2

1000-202 Լրատու

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն

3
4

1000-203 Ազգային ամփոփ տվյալների էջ
1000-204 «Ատլաս» Հայաստանի Հանրապետությունն ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի (2017թվականի ցուցանիշները)

անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն

Հրապարակման տեսակը

Հրապարակման
ժամկետը
(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)
հունվար

էլեկտրոնային

երկու ամիսը
մեկ անգամ
օրական
տարեկան

20

էլեկտրոնային

օրական
նոյեմբեր

էլեկտրոնային
էլեկտրոնային

հայերեն

ամսական

30

էլեկտրոնային

հայերեն

ամսական

30

էլեկտրոնային

ըստ

հայերեն

եռամսյակային

30

էլեկտրոնային

ըստ

հայերեն

30

էլեկտրոնային

ըստ

հայերեն

կիսամյակային,
տարեկան
եռամսյակային

30

էլեկտրոնային

հայերեն

տարեկան

փետրվար

էլեկտրոնային

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն

տարեկան

մարտ

էլեկտրոնային

տարեկան

մարտ

էլեկտրոնային

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

1210-201

2

1210-202

3

1210-203

4

1210-204

5

1210-205

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական
արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն
տնտեսական գործունեության 5-անիշ դասակարգման
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական
գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ըստ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
1
2
3

1220-201 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի
մասին` 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
1220-202 Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
հանրագումարները
1220-203 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները,
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և
միջին բերքատվությունը
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հ/հ Տեղեկագրի ծածկագիրը

4
5

Տեղեկագրի անվանումը

1220-204 Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը)
անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից
1220-205 2018 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

Հրապարակման
տարբերակ

Պարբերականությունը

Հրապարակման Հրապարակժամկետը
ման տեսակը
(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)
ապրիլ
էլեկտրոնայինն

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն

տարեկան
տարեկան

օգոստոս

էլեկտրոնային

հայերեն

եռամսյակային

30

էլեկտրոնային

հայերեն

ամսական,

էլեկտրոնային

տարեկան

8-րդ
աշխատանքային
օրը,
հունվարի 25

հայերեն

տարեկան

նոյեմբեր

էլեկտրոնային

հայերեն

եռամսյակային

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

1230-201

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

1

1300-201

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

1900-101

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1

5100-201 Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը
2018 թվականի.
հունվարի 1-ի դրությամբ
ապրիլի 1-ի դրությամբ
հուլիսի 1-ի դրությամբ
հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

2 5600-201 Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2017 թվականին և
ցուցանիշների 2012-2017թթ. շարժընթացը

30 ապրիլի,
60/62,
30/31,
30/31

էլեկտրոնային,
թղթային

հայերեն,
անգլերեն

տարեկան

հոկտեմբեր

էլեկտրոնային

հայերեն,
անգլերեն

եռամսյակային

50

էլեկտրոնային,
թղթային

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
1

74

5900-201 Պարենային ապահովություն և աղքատություն

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հ/հ
1

ԾածԹեմայի անվանումը
կագիրը
1000-301 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական
մակրոտնտեսական ցուցանիշները

2 1000-302 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

3

1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ

4 1100-304

Համախառն ներքին արդյունքն արտադրական եղանակով՝ ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների և ծախսային (եկամուտների օգտագործման)
եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների

Պարբերականությունը
ամսական

Ծանոթություն
20
(2017 թվականի
դեկտեմբերը`
հունվարի 25-ին)

եռամսյակային «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցի
հրապարակումից հետո 2
աշխատանքային օրվա
ընթացքում
ըստ անհրաժեշտության

Հրապարակման
տեսակը
էլեկտրոնային, թղթային

էլեկտրոնային

էլեկտրոնային, թղթային

եռամսյակային

46/48

էլեկտրոնային

3-րդ
աշխատանքային օրը,
(2017 թվականի
դեկտեմբերը`
հունվարի 10-ին)
սեպտեմբեր

էլեկտրոնային, թղթային

Պարբերականությունը

Հրապարակման
ժամկետը (ամսաթիվը
կամ օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից
հետո)

Հրապարակման տեսակը

5

1300-301 Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը

ամսական

6

5800-301 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018

տարեկան

էլեկտրոնային, թղթային

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
հ/հ

Ծածկագիրը

Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը

1

1000-401 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական ամսական զեկույց, հայերեն տարբերակ

ամսական

30/31

էլեկտրոնային, թղթային

2

1000-402 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական ամսական զեկույց, ռուսերեն տարբերակ

ամսական

35/36

էլեկտրոնային

75

