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№ 02/10.1/322-2022

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ՇՈՒՇԱՆ ԴՈՅԴՈՅԱՆԻՆ
Ի պատասխան Ձեր՝ 11.01.2022թ.,
թիվ՝ 487862 հարցման

Հարգելի՛ տիկին Դոյդոյան,
Ներկայացնում

եմ

տեղեկատվություն՝

Ձեր

հարցման

կետերին

համապատասխան.
1. 2. 3. 2021 թվականի ընթացքում Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում
ընդհանուր թվով ստացվել է 2 196 հարցում, որից՝



պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով՝ 117, իսկ e-request միասնական
էլեկտրոնային հարթակի միջոցով՝ 68,



պաշտոնական կայքով՝ ժամանակավորապես չի գործում՝ ունի ծրագրային
խնդիր



թղթային տարբերակով՝ 15,



«ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի պաշտոնական էջով՝ 1996 հարցում:

4. Սոցիալական ցանցերով ստացված հարցումները ներառվում են հարցումների
ընդհանուր վիճակագրության մեջ և հրապարակվում պաշտոնական կայքում,
հղումը՝ http://mes.am/hy/dimum-boxoq/
5. 6. Նախարարությունը 2021 թվականի ընթացում հարցում չի մերժել:
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7. «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված տեղեկությունների հրապարակման ակտիվ հղումներն են.
1.

Հանրության համար իրականացվող (իրականացման ենթակա) աշխատանքները
և ծառայությունները. http://mes.am/hy/video-materials/, http://mes.am/hy/arajinognutyun/, http://www.mes.am/hy/arn/, http://mes.am/hy/posters/,
http://www.mes.am/hy/news/item/2021/11/17/0123/, http://mes.am/hy/address/,
http://mes.am/hy/hogebanakan/, http://sossystems.am/#,
http://www.mes.am/hy/forum/,
https://m.facebook.com/psy.consortium/photos/a.112993531010236/16094397288185
8/?type=3.

2.

բյուջեն. http://mes.am/hy/gerakaxndirner/, http://www.mes.am/hy/payamanagrer/,

3.

գրավոր հարցումների ձևերը եւ դրանք լրացնելու վերաբերյալ ցուցումները.
http://mes.am/hy/forms/.

4. հաստիքացուցակները, պաշտոնատար անձանց անունները, ազգանունները,
կրթությունը, մասնագիտությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային
համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները. http://mes.am/hy/hastiqacucak/,
http://mes.am/hy/structure/, http://mes.am/hy/rs-management/,
5. աշխատանքի ընդունման կարգը և թափուր աշխատատեղերը.
http://mes.am/hy/mrcuytikarg/, http://mes.am/hy/qax.pashton/,
http://mes.am/hy/qax.pashton/, http://mes.am/hy/ashxpaymanagir/,
http://mes.am/hy/mrcuytiardyunq/, http://www.mes.am/hy/expert/,
http://www.mes.am/hy/structure/info/88/.http://www.mes.am/hy/pcannouncement/,
6. շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը. Ներգործություն առկա չէ.
7. հասարակական միջոցառումերի ծրագրերը. http://www.mes.am/files/docs/1453.pdf,
http://mes.am/hy/azgayincragrer/, http://mes.am/hy/gov-project-ensuring-measures/
8. քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը և վայրը. http://mes.am/hy/citizensreception-order/

9. աշխատանքների և ծառայությունների բնագավառում գնագոյացման կարգը, գները
(սակագները)՝ Աշխատակազմը նման ծառայություն չի իրականացնում, իսկ
ՊՈԱԿ-ները սույն տեղեկատվությունը հրապարակում են իրենց կայքում.
10. տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը և դրանց տնօրինման կարգը.
http://mes.am/hy/data-accessing-right/, կետ 2, 4:
11. ստացված հարցումների վերաբերյալ վիճակագրական և ամփոփ տվյալները, այդ
թվում` մերժման հիմքերը. http://mes.am/hy/dimum-boxoq/
12. սույն մասում սահմանված տեղեկությունների մշակման կամ ստացման
աղբյուրները. http://mes.am/hy/address/ , նայել՝ Հետադարձ կապի
պատասխանատուների ցանկում, յուրաքանչյուրն իր բնագավառի տեղեկությունների
մշակման և տրամադրման համար պատասխանատու է:
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13. Սույն մասում սահմանված տեղեկությունները պարզաբանելու իրավասություն
ունեցող անձի տվյալները. http://mes.am/hy/data-accessing-right/, կետ 3:
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝
Recoverable Signature

X
ԼԻԼԻԹ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ
Signed by: MIRZAKHANYAN LILIT 6107860169

ԼԻԼԻԹ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ

Կատարող՝ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին,
Գոհար Խանվելյան՝ 012/31-77-56
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