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Հավելված 14
                                                                                                                      2019 թվականի վիճակագրկան  ծրագրի

      
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝  

ՈՒՂՂՎԱԾ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ   
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ  

 
հ.հ. Աշխատանքի  անվանումը Իրականաց-

ման ժամկետը
Կատարողը 

1 2 3 4 
1. Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Արթիկ 

քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի համար`   
Ձև թիվ 1-բնակբնութագիր «Բազմաբնակարան շենքի 
բնակարանների (կացարանների) բնութագրի»  վերաբերյալ 
պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթի` 
                    - մշակում և տրամադրում, 
                      
                    - լրացում 

2019թ.       
I եռամսյակ 

 
 
 
 
 
-Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
մարդահամարի վարչություն ,  
Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի մարզի Արթիկի  
քաղաքապետարան 
 

2. Համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում 
գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման 
վերաբերյալ ձևաթղթերի, դրանց լրացման վերաբերյալ 
ցուցումների և  հրահանգների  մշակում և ներկայացում 
հաստատման 
 

2019 թ. 
I եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 

3. Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական կոմիտեի 
Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններում 
փորձնական մարդահամարի գործերը համակարգող 
տարածքային կոորդինատորների ընտրություն, նրանց հետ 
աշխատանքային պայմանագրերի կնքում՝ ուսուցում 
(ծանոթացում նրանց կողմից կատարվելիք աշխատանքնե-
րին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի կողմից մշակված և Հայաստանի 
Հանրապետության  վիճակագրության պետական խորհրդի 
կողմից հաստատված  նրանց պարտավորությունները 
սահմանող իրավական ակտի) 
 

2019 թ. 
I եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 

4. Մարդահամարի հարցաթերթի հարցերի ծածկագրման համար 
հրահանգի պատրաստում, ինչպես նաև դասակարգիչների և 
ձեռնարկների պատրաստում. 

 երկրների, 
 տնտեսական գործունեության տեսակների 
 զբաղմունքների 
 բնակավայրերի 

 

2019 թ. 
I եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն  

5. Արթիկ քաղաքի և Արամուս գյուղի սխեմատիկ հատակագծերի 
պատվիրում 

2019թ.   
I, II 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն  
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հ.հ. Աշխատանքի  անվանումը Իրականաց-
ման ժամկետը

Կատարողը 

1 2 3 4 
6. Համայնքների և դրանց տարածքում գտնվող այլ 

բնակատեղերի սահմանների ճշգրտման,  փողոցների 
անվանումների, թաղամասերի,  տների և բնակարանների 
համարակալման կարգավորման, համարանիշերի և 
անվանացույցերի տեղադրման գործընթացների 
ապահովման գործառույթների իրականացում 
 

2019թ. 
I,  II 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
տարածքային կառավարման  
նախարարություն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
քաղաքաշինության 
նախարարություն,  
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն, 
Մարդահամարի 
նախապատրաստման և անցկացման
մարզային հանձնաժողովներ 

 
7. 
 

Մարդահամարի հարցաթերթերի ավտոմատացված 
մշակումն ապահովելու համար՝ համակարգչային մշակման 
ծրագրային փաթեթի ընտրություն և հաստատում, 
hարցաթերթի  տվյալների մուտքագրման,  տրամաբանական 
ստուգման, ուղղման  և հիմնապաշարների ձևավորման 
ծրագրերի մշակում 
 

2019 թ. 
I-III 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն  
 

8. Մարդահամարի տվյալների տրամաբանական ստուգման և 
ուղղման ծրագրի մշակում 

2019 թ. 
I-III 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

9. Ելքային աղյուսակների ստացման ծրագրերի մշակում 2019 թ. 
I-III 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

10. Փորձնական մարդահամարի կազմակերպական պլանների 
կազմման վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի մշակում 
 

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

11. Փորձնական մարդահամարի ժամանակավոր  
աշխատողների` Մարդահամարի աշխատանքները 
համակարգողների, Մարդահամարի տեղամասի վարիչների 
և նրանց օգնակաների կողմից կատարվելիք 
գործառույթները կանոնակարգող  համապատասխան 
իրավական ակտերի (ցուցումներ, հրահանգներ 
հուշատետրեր և այլն) մշակում և հաստատում 
 

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
մարդահամարի վարչություն 

12. Համայնքներում` բնակավայրերի և դրանց տարածքում 
գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման համար 
նրանց ղեկավարների աշխատակազմի քարտուղարների 
հրահանգավորում  
 

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
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հ.հ. Աշխատանքի  անվանումը Իրականաց-
ման ժամկետը

Կատարողը 

1 2 3 4 
13. Փորձնական մարդահամարի զանգվածային-բացատրական 

աշխատանքների նախագծի մշակում, համապատասխան 
գործառույթների հետևողական կազմակերպում և 
իրականացում, պլակատների և գովազդային նյութերի 
տպագրում, ռադիո, հետուստաելույթների և զրույցների 
կազմակերպում, տեսահոլովակների պատրաստում, 
սեմինարների կազմակերպում 
 

2019 թ. 
I-III 

եռամսյակներ

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

14. Փորձնական մարդահամարի կազմակերպական պլանի 
կազմում 

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի 
և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ 
 

15. Հայաստանի Հանրապետության  Կոտայքի մարզի ընտրված
բնակավայրերի և այլ բնակատեղերի տների (շինությունների) 
ցուցակների կազմում (թղթային և էլեկտրոնային)  

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Համայնքի ղեկավարի  
աշխատակազմի քարտուղարներ 
 

16. Հայաստանի Հանրապետության  Կոտայքի և Շիրակի 
մարզերի ընտրված բնակավայրերի և այլ բնակատեղերի 
տների (շինությունների) ցուցակների ընդունում, ամփոփում  
և համապատասխան ամփոփագրերի կազմում 

2019 թ. 
II եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ 
 

17. Փորձնական մարդահամարի  իրականացման համար 
անհրաժեշտ  նյութերի տպագրում և տրամադրում 
 

2019 թ. 
II-III եռամս-

յակներ 
 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

18. Փորձնական մարդահամարային կադրերի  հավաքագրում  և 
մարդահամարի անցկացման կարգի  և  մարդահամարի 
հարցաթերթի լրացման  կարգի մասին հրահանգավորումներ 

 Մարդահամարի  վարչության աշխատակիցների, 
 Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական 

կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչությունների պետերի և տարածքային 
բաժինների գլխավոր մասնագետների, 

 Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական 
կոմիտեի  Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններում մարդահամարի գործերը 
համակարգող տարածքային կոորդինատորների,  

 Մարդահամարի տեղամասի վարիչների և նրանց  
օգնականների, 

 հրահանգիչ-հսկիչների, 
 հաշվարարների 

 

2019 թ. 
II-III եռամս-

յակներ 
 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
մարդահամարի վարչություն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի   
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ 



231 
 

հ.հ. Աշխատանքի  անվանումը Իրականաց-
ման ժամկետը

Կատարողը 

1 2 3 4 
19. Արթիկ քաղաքում և Արամուս գյուղում տների 

(շինությունների) ցուցակների  կազմման համար 
ցուցակագրողների հավաքագրում և նրանց հետ 
աշխատանքային պայմանագրերի կնքում 
ցուցակագրողների  հրահանգավորում 
 

 

2019 թ. 
III եռամսյակ 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ  
 

20. Փորձնական Մարդահամարի ժամանակավոր  
աշխատողների ` հրահանգիչ-հսկիչների, հաշվարարների 
կողմից կատարվելիք գործառույթները կանոնակարգող  
համապատասխան իրավական ակտերի (ցուցումներ, 
հրահանգներ հուշատետրեր, ամփոփ տեղեկագրեր և այլն) 
մշակում և հաստատում 
 

2019 թ. 
II-III եռամս-

յակներ 
 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
մարդահամարի վարչություն 

21. Արթիկ քաղաքում և Արամուս գյուղում տների 
(շինությունների) ցուցակների  կազմում 
 

2019 թ. 
III եռամսյակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի  
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչությունների ցուցակագրողներ 
 

22. Բնակչության առանձին խմբերի (զինծառայողներ, քննչական 
մեկուսարաններում գտնվող, քրեակատարողական 
հիմնարկներում պատիժը կրող անձինք) հաշվառման կարգը 
հաստատող համապատասխան փաստաթղթի մշակում 

2019թ.  
III եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտե,  
Հայաստանի Հանրապետության  
պաշտպանության նախարարու-
թյուն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
արդարադատության նախարա-
րություն,  
Հայաստանի Հանրապետության   
ոստիկանություն,  
Հայաստանի Հանրապետության  
ազգային անվտանգության 
ծառայություն 
 

23. Փորձնական մարդահամարի և հրահանգչական 
տեղամասերի համար աշխատասենյակներով ապահովում  

2019թ.  
III-IV եռամս-

յակներ 

Հայաստանի Հանրապետության  
Շիրակի և Կոտայքի 
մարզպետարաններ, 
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի   
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ 
 

24. Հաշվարարների կողմից` հաշվային տեղամասի մշտական և 
ժամանակավոր,  բնակության բոլոր շինությունների 
նախնական շրջագայություն 
 

2019թ.  
IV եռամսյակ 

Հաշվարարներ 

25. Փորձնական մարդահամարի հարցաթերթի լրացում 2019թ.  
IV եռամսյակ 

 

Հաշվարարներ 
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հ.հ. Աշխատանքի  անվանումը Իրականաց-
ման ժամկետը

Կատարողը 

1 2 3 4 
26. Մարդահամարի նյութերի ամբողջականության և լրացման 

որակի ստուգում և ընդունում 
 

2019թ.  
IV եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն, 
Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի   
Շիրակի և Կոտայքի մարզային 
վարչություններ 
 

27. Վերահսկիչ  փաստաթղթերի մշակում և ստուգում 2019թ.  
IV եռամսյակ 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
մարդահամարի վարչություն 
 

 


