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20 հոկտեմբերի 2011 թվականի թիվ 1/6 
  

քաղ. Մոսկվա 
  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիան 
  
ՈՐՈՇԵՑ՝ 
  
1. Ստեղծել Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիային կից աշխատանքային խմբեր՝ 
1.1 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմիններում ռիսկերի կառավարման 

համակարգի զարգացման գծով, և հաստատել դրա Հիմնադրույթն ու կազմը (հավելված թիվ 1 և թիվ 2). 
1.2 ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության զարգացման և կիրառման գծով, և 

հաստատել դրա Հիմնադրույթն ու կազմը (հավելված թիվ 3 և թիվ 4). 
1.3 ապրանքների դասակարգման հարցերով. 
1.4 մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցերով. 
1.5 մաքսային օրենսդրության խախտումների բնագավառում Մաքսային միության անդամ 

պետությունների քրեական օրենսդրության և վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրության 
կիրառման հարցերով. 

1.6 մաքսային փորձաքննության և փորձագիտական հետազոտությունների գծով: 
2. Միավորված կոլեգիայի քարտուղարությանը (Ն.Ա. Վորոնցովա)՝ մինչև 2011 թվականի հոկտեմբերի 

30-ը նախապատրաստել «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների 
միավորված կոլեգիային կից աշխատանքային խմբի մասին» տիպային հիմնադրույթ (այսուհետ՝ տիպային 
հիմնադրույթ) և ուղարկել Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ և Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ: 

3. Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ին և Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ին՝ մինչև 2011 
թվականի նոյեմբերի 15-ը Միավորված կոլեգիայի քարտուղարություն ուղարկել 1.3-1.6-րդ ենթակետերում 
նշված աշխատանքային խմբերի կազմում թեկնածությունների վերաբերյալ առաջարկներ: 

4. Ռուսաստանի ԴՄԾ-ին՝ տիպային հիմնադրույթի հիման վրա նախապատրաստել 1.3-1.6-րդ 
ենթակետերում նշված աշխատանքային խմբերի վերաբերյալ դրույթներ՝ Միավորված կոլեգիայի հերթական 
նիստի ժամանակ հաստատելու նպատակով: 
Նախագահ՝   Ա. Յու. Բելյանինով 
      
Նախագահի տեղակալ՝   Ա. Ֆ. Շպիլևսկի 
      
Նախագահի տեղակալ՝   Ս. Ն. Բայմագանբետով 

  

Հավելված 
Մաքսային միության անդամ 
պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված 
կոլեգիայի թիվ 1/6 որոշման 

  
 

Հավելվածթիվ 1 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքս
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այինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայիթիվ 

1/6 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններումռիսկերիկ

առավարմանհամակարգիզարգացմանգծով՝Մաքսայինմիությանանդամպետությունն

երիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինկիցաշխատանքայինխմբիմա

սին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններումռիս

կերիկառավարմանհամակարգիզարգացմանգծովմշտապեսգործողաշխատանքային

խմբիմասին»հիմնադրույթով (այսուհետ՝Հիմնադրույթ) 

սահմանվումենՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներումռիսկերիկառավարմանհամակարգիզարգացմանգծովաշխատանքայինխմբիհի

մնականիրավունքները, նպատակներըեւխնդիրները: 

ԱշխատանքայինխումբըՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսային

ծառայություններիմիավորվածկոլեգիային (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա) 

կիցկոլեգիալմարմինէ։ 

ԱշխատանքայինխումբնիրգործունեությանընթացքումառաջնորդվումէՄաքսայ

ինմիությանմաքսայինօրենսգրքով, «Միավորվածկոլեգիայիմասին»պայմանագրով, 

Միավորվածկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով, 

Մաքսայինմիությանայլիրավականակտերով, սույնՀիմնադրույթով, 

ինչպեսնաեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիազգայինօրենսդրությաննոր

մերով: 

ԱշխատանքայինխմբիղեկավարությունըկազմվածէԱշխատանքայինխմբիղեկա

վարիցեւԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներից՝ըստՄաքսայինմիությանա

նդամպետություններիթվի (բացառությամբայնԿողմիտեղակալի, 



որիններկայացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարը): 

ԱշխատանքայինխմբիղեկավարությունընշանակվումէՄիավորվածկոլեգիայիոր

ոշմամբ՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմից: 

Աշխատանքայինխմբիղեկավարը` 

-  ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 

- 

 կրումէանձնականպատասխանատվությունԱշխատանքայինխմբիվրադրված

խնդիրներիկատարմանհամար. 

- 

 ներկայացնումէՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմանըՄաքսայինմիությանան

դամպետություններիմաքսայինծառայություններիֆունկցիոնալստորաբաժանումներ

իպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքայինխմբիկազմում (կազմից) ընդգրկելու 

(հեռացնելու) 

վերաբերյալառաջարկներ՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծա

ռայություններիներկայացմամբ, 

ինչպեսնաեւԱշխատանքայինխմբիքարտուղարնշանակելուվերաբերյալառաջարկներ

. 

- 

 ներկայացնումէՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննԱշխատանքայինխմբի

աշխատանքներիպլաններինախագծերը. 

-  բաշխումէպարտականություններըԱշխատանքայինխմբիանդամներիմիջեւ. 

- 

 ձեռնարկումէմիջոցներ՝Աշխատանքայինխմբիաշխատանքիմակարդակիեւար

դյունավետությանբարձրացմանուղղությամբ. 

- 

 ստորագրումէծառայողականփաստաթղթերիրիրավասությանսահմաններու

մ. 

-  ապահովումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը. 



-  ուղարկումէիրստորագրությամբպատասխաններ, 

ցուցումներեւտալիսէպարզաբանումներԱշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտ

նողհարցերիվերաբերյալ. 

- 

 համաձայնեցնումէՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներինախագծերը՝ռիսկերի

կառավարմանհամակարգի (այսուհետ՝ՌԿՀ) 

կիրառմամբմիջազգայինփոխադրմանապրանքներիեւտրանսպորտայինմիջոցներիմ

աքսայինգործառնություններիկատարմանեւմաքսայինհսկողությանիրականացմանհ

արցերով. 

-  իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիորոշումների, 

Աշխատանքայինխմբիհանձնարարականներիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբհսկողություն: 

Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործառույթներն

իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցորեւէմեկը: 

ԱշխատանքայինխմբիղեկավարնԱշխատանքայինխմբիպատասխանատուքար

տուղար (այսուհետ՝պատասխանատուքարտուղար) 

էնշանակումդրաանդամներիկազմից: 

Աշխատանքայինխմբիպատասխանատուքարտուղարը՝ 

- 

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմաննախապատրաս

տումը. 

- 

 տեղեկացնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմբինիս

տիանցկացմանամսաթվի, ժամիեւվայրի, 

ուսումնասիրությանհամարնախատեսվածհարցերիմասին 

(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) ոչուշ, 

քաննիստիամսաթվիցտասնօրացուցայինօրառաջ. 

- 



 հայտնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմբինիստեր

ինքննարկվողհարցերիվերաբերյալներկայացվածնյութերումառկատեղեկատվության

եւտեղեկություններիմասին. 

- 

 վարումէհամապատասխանգրառումներ՝Աշխատանքայինխմբինիստիարձան

ագրությունըկազմելուհամար. 

-  կազմումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրությունը. 

- 

 ուղարկումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինեւՄաքսայինմիությանանդամ

պետություններիմաքսայինծառայություններինԱշխատանքայինխմբինիստերիհաստ

ատվածարձանագրությունը: 

Աշխատանքայինխմբինիստինպատասխանատուքարտուղարիբացակայության

դեպքումնրագործառույթներըվերապահվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկա

զմիցայլանձի՝ըստԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկամնրանփոխարինողանձիորոշ

ման: 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտ

ոնատարանձինքընդգրկվումենԱշխատանքայինխմբիկազմումեւհեռացվումենԱշխա

տանքայինխմբիկազմից՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառ

այություններիղեկավարներիներկայացմամբ: 

ԱշխատանքայինխմբիկազմումներառվումենՄաքսայինմիությանանդամպետու

թյուններիմաքսայինծառայություններըներկայացնողպաշտոնատարանձանցթվինհա

վասարթվովանձինք: 

Աշխատանքայինխմբիաշխատանքիպլանըձեւավորվումէ՝հաշվիառնելովՌԿՀ-

իզարգացումըՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություննե

րիառաջարկներիհիմանվրաՄաքսայինմիությանգործունեությանպայմաններում: 

ՊլանըստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմիցեւհաստատվումէՄիա

վորվածկոլեգիայիղեկավարիկողմից: 

 



2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակները, խնդիրներըեւգործառույթները 

2.1.  Մաքսայինմիությանռիսկերիկառավարմանհամակարգի 

(այսուհետ՝ՄՄՌԿՀ) գործարկմանը, 

զարգացմանըեւկատարելագործմաննուղղվածգործունեությանհամակարգում: 

2.2.  ՄՄՌԿՀ-իմեթոդաբանությանմշակմանըեւկատարելագործմանը, 

կիրառմաննուղղվածգործունեությանհամակարգում: 

2.3. 

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

ինՄՄՌԿՀ-

իկիրառմանհարցերովմեթոդականօգնությամբապահովելունուղղվածգործունեությա

նկազմակերպում: 

2.4. 

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

ումՄՄՌԿՀ-իմիատեսակկիրառմանհամակարգում: 

2.5. 

 Մաքսայինմիությանմաքսայինսահմանովտեղափոխվողմիջազգայինփոխ

ադրմանապրանքներիեւտրանսպորտայինմիջոցներինկատմամբմաքսայինգործառնո

ւթյուններիրականացնելուգործընթացներիմասինտեղեկատվությանվերլուծություն՝Մ

աքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանխախտումներիմիտումներիհայտնաբերմ

անեւռիսկերիկանխատեսմաննպատակով: 

2.6. 

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

իկողմիցռիսկերիհայտնաբերմաննուղղվածնպատակայինմեթոդիկաներինախագծեր

իմշակում: 

2.7. 

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

իկողմիցկիրառվողռիսկերիպրոֆիլներիձեւիեւկառուցվածքիվերաբերյալառաջարկնե

րիմշակում՝Միավորվածկոլեգիայիանդամներին: 

2.8. 



 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

իկողմիցկիրառվողռիսկերիպրոֆիլներիհրապարակմանվերաբերյալառաջարկներիմ

շակում՝Միավորվածկոլեգիայիանդամներին: 

2.9. 

 Ռիսկերինվազեցմաննուղղվածմիջոցներիկիրառմանհամարմիասնական

մոտեցումներիմշակում: 

2.10. 

 Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանխախտումներիռիսկերինվ

ազեցմաննուղղվածմիջոցներիկիրառմանարդյունքներիհավաքմանեւվերլուծությանկ

ազմակերպում: 

2.11.  ՄՄՌԿՀ-իկիրառմանարդյունավետությանչափանիշներիորոշում: 

2.12. 

 Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանխախտումներիռիսկերինվ

ազեցմաննուղղվածմիջոցներիկիրառմանարդյունավետությանվերլուծությանեւգնահ

ատմանիրականացում: 

2.13. 

 ՄաքսայինհսկողությանկիրառվողձեւերիտարբերակմաննպատակովԱՏ

Գ-իմասնակիցներիդասակարգմանմոտեցումներիձեւավորում՝կախվածԱՏԳ-

իմասնակիցներիարտաքինառեւտրայինգործունեությունըբնութագրողցուցանիշների

ց, 

եւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիկողմիցկ

իրառվողռիսկերիպրոֆիլներումպարունակվողռիսկերինվազեցմաննուղղվածմիջոցն

երչկիրառելուվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստում: 

2.14. 

 Մաքսայինգործառնություններիկատարմանեւմաքսայինհսկողությանիր

ականացմանպարզեցմաննուարագացմաննուղղվածմիջոցներիմշակում: 

2.15.  Ստուգմանենթակաապրանքների, տրանսպորտայինմիջոցների, 

փաստաթղթերիեւանձանցուՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծ

առայություններումկիրառվողռիսկերիգնահատման, 



ռիսկերիպրոֆիլներիհամալիրհամակարգերիկիրառմամբայդպիսիստուգմանաստիճ

անիորոշմաննուղղվածաշխատանքներիկազմակերպում: 

2.16.  ՄՄՌԿՀ-

իշրջանակներումմաքսայինհսկողությանկիրառվողձեւերիարդյունավետությանբարձ

րացմանվերաբերյալառաջարկիմշակում: 

2.17.  Ռիսկերիվերլուծության, 

հայտնաբերմանեւգնահատմաննպատակովկիրառվողտեղեկատվականեւծրագրային

ապահովմանկատարելագործման, 

զարգացմանեւներդրմանվերաբերյալառաջարկներիմշակում: 

2.18. 

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններ

ումՌԿՀ-

իգործարկումնապահովելուհամարտեղեկատվականռեսուրսներիինտեգրմաննուղղվ

ածաշխատանքներիկազմակերպմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստու

մ: 

2.19.  ՌԿՀ-իմշակմանեւկիրառմանմիջազգայինփորձիուսումնասիրում: 

2.20.  Միավորվածկոլեգիայիանդամներինառաջարկներինախապատրաստում, 

որոնքուղղվածենՄՄՌԿՀ-իկատարելագործմանը՝միջազգայինփորձիհաշվառմամբ, , 

հիմնվածենտեղեկատվականեւկառավարմանտեխնոլոգիաներիբնագավառումվերջի

ննվաճումներիվրա: 

2.21. 

 Աշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերով՝Մաքսայինմի

ությանմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձանցորակավորմաննախապա

տրաստման, 

վերապատրաստմանեւբարձրացմանգործընթացներումմասնակցություն: 

2.22. 

 Միավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությաննուղղվածո

րոշումներինախագծերինախապատրաստում։ 



2.23.  ՄՄՌԿՀ-

իբնագավառումՄիավորվածկոլեգիայիեւԱշխատանքայինխմբիորոշումներիուհանձն

արարականներիկատարմաննկատմամբհսկողություն: 

 

3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

ԻրվրադրվածխնդիրներիկատարմանհամարԱշխատանքայինխումբնիրավունք

ունի՝ 

3.1. 

 ՆերկայացնելուՄիավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությաննա

ռաջարկներԱշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալ։ 

3.2. 

 Մշակելուեւներկայացնելուառաջարկներիրիրավասությանսահմաններում

Միավորվածկոլեգիայիորոշումներըհրապարակելու, փոփոխելուեւ (կամ) 

չեղյալհայտարարելուվերաբերյալ։ 

3.3. 

 ՆերկայացնելուառաջարկներՄիավորվածկոլեգիայիանդամներինՄաքսայ

ինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիկողմիցկիրառմանհ

ամարռիսկերիպրոֆիլներիձեւավորման, 

ինչպեսնաեւդրանցարդիականացմանեւվերացմանվերաբերյալ: 

3.4. 

 ՊահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառ

այություններիցսահմանվածկարգովստանալուԱշխատանքայինխմբիգործունեությա

նհետկապվածհարցերինառնչվողփաստաթղթերեւտեղեկատվություն, 

նյութերեւհամապատասխանեզրակացություններ։ 

3.5. 

 ՄասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայ

ինծառայություններիպաշտոնատարանձանցԱշխատանքայինխմբինիստերին՝Աշխա

տանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերիքննարկմանհամար։ 



3.6.  ՆերկայացնելուառաջարկներՄիավորվածկոլեգիայիանդամներինՄՄՌԿՀ-

իավտոմատացմանապահովմանեւդրատեղեկատվականապահովմանհամարանհրա

ժեշտծրագրայինմիջոցներիեւտեղեկատվականռեսուրսներիմշակմանուարդիականա

ցմանվերաբերյալ: 

3.7. 

 ՆերկայացնելուառաջարկներՄիավորվածկոլեգիայիանդամներինառանձի

նանձանցկողմիցտեղափոխվողապրանքներինկատմամբՄաքսայինմիությանանդամ

պետություններիմաքսայինծառայություններիկողմիցկիրառվողռիսկերիպրոֆիլներո

ւմպարունակվողռիսկերինվազեցմաննուղղվածմիջոցներչկիրառելուվերաբերյալ՝հաշ

վիառնելովԱՏԳ-իանդամներիդասակարգմանարդյունքներըեւԱՏԳ-

իմասնակիցներիարտաքինառեւտրայինգործունեությունըբնութագրողսահմանվածց

ուցանիշները: 

3.8.  Մասնակցելուօտարերկրյապետություններիմաքսայինծառայությունների, 

այլպետականմարմիններիհետհամագործակցությանը՝ռիսկերիհայտնաբերման, 

ՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանեւՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիօրենսդրությանխախտումներիկանխարգելմանեւկանխմաննպատակով: 

3.9. 

 ԻրականացնելուփոխգործակցությունՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիմաքսայինծառայություններիմիջոցովպետականմարմինների, ԱՏԳ-

իսուբյեկտների, 

մաքսայինգործիբնագավառումգործունեությունիրականացնողանձանցեւայլկազմակ

երպություններիհետ, 

որոնցգործունեությունըկապվածէարտաքինառեւտրիիրականացմանհետ, 

դրանցմասնագիտականմիավորումների (ասոցիացիաների) հետ՝ՌԿՀ-

իկիրառմամբմաքսայինհսկողությանարդյունավետությունըբարձրացնելունպատակո

վ: 

 

4. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանկարգը 

4.1. 



 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենԱշխատանքայինխմբիղեկ

ավարիկողմիցկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակ

ալիկողմիցեւանցկացվումենըստանհրաժեշտության, 

բայցեռամսյակնառնվազնմեկանգամ: 

4.2.  Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատան

քայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.3. 

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենՄաքսայինմիությանանդա

մպետություններիտարածքում՝ըստհերթականության: 

ԹույլատրվումէԱշխատանքայինխմբինիստերի՝անհրաժեշտությանդեպքումտեսաժո

ղովիռեժիմովանցկացմանհնարավորությունը: 

4.4.  Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթենիստիններկաէկազմիառնվազնկեսը: 

Այնդեպքում, եթենիստիօրակարգումդրվածենմիայնՌԿՀ-

իկիրառմամբմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանհատուկհարցեր 

(օրինակ՝մաքսայինարժեքինկատմամբհսկողությանհարցերկամմաքսայինընթացակ

արգերիիրականացմանհարցեր), 

Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրաններկաենԱշխատանքայինխմբիկազմիցհամապատասխանհարցերովզբաղվ

ողկոմպետենտմասնագետներիառնվազնկեսը: 

4.5. 

 ԱշխատանքայինխմբինիստըվարումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարըկ

ամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը: 

4.6. 

 Ուսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէնիստիններկա

գտնվող՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիքվեարկությամբ (կոնսենսուսով), 

ընդորում, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայինծառայությունունիմե



կվճռորոշձայն: 

4.7.  Որոշումըհամարվումէընդունված, 

եթեդրանտրվելեննիստիններկագտնվող՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիբոլորվճռ

որոշձայները: 

4.8. 

 Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրությունն

երով, 

որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկողմիցեւհաստատվումենԱ

շխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից: 

4.9. 

 ԱշխատանքայինխմբերինիստերիամփոփիչնյութերըներկայացվումենՄի

ավորվածկոլեգիայիքարտուղարություն: 

4.10.  Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 

 

Հավելվածթիվ 2 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաք

սայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայիթ

իվ 1/6 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններումռիսկերիկառավարմ

անհամակարգիզարգացմանգծով՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծ

առայություններիմիավորվածկոլեգիայինկիցաշխատանքայինխմբիկազմը 

ՇկուրկինԲորիսՎալերիի 

- 

Դաշնայինմաքսայինծառայությանղեկավարիխորհրդ

ական՝աշխատանքայինխմբիղեկավար 

ՕրլովսկիՎլադիմիրՆիկոլայի - ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությա



նպետ, աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ՝ 

ԴոսմուրատովաՆուրգուլԳինայա

տոլլայի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչութ

յանպետ, 

աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ՝ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՊետրովսկիԿիրիլԳենադիի - 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանպետիտեղակալ, 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինարժեքիմեթ

ոդաբանությանբաժնիպետ՝ 

ՊլանինԱնդրեյԱլեքսանդրի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

պետիտեղակալ՝ 

ՊրուդնիչենկոՍերգեյՊավելի - 

Մաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախ

ախտումներիդեմպայքարիվարչությանպետիտեղակ

ալ՝ 

ԲաբուլԵվգենիԻվանի - Մաքսայինտեսչությանպետ՝ 

ԴավիդովԴենիսՆիկոլայի 

- 

Մինսկիկենտրոնականմաքսատանռիսկերիվերլուծու

թյանեւկառավարմանբաժնիպետ՝ 

ԲարանովսկիԱնատոլիՆիկոլայի - 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանեւտեխնոլոգ

իաներիարդյունավետությանվերլուծությանբաժնիգլ

խավորտեսուչ՝ 



ՖեդոսյուկՍերգեյԱլեքսանդրի - 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանսակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինա

րժեքիմեթոդաբանությանբաժնիգլխավորտեսուչ՝ 

ԿաբակովՎլադիմիրՍերգեյի - 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանսակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինա

րժեքիմեթոդաբանությանբաժնիգլխավորտեսուչ՝ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՎոլկովԱլեքսանդրՆիկոլայի - 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ

անպետիտեղակալ՝ 

ՄաուբաեւԿայրատՈւրգենիշբայի - Մաքսայինեկամուտներիվարչությանպետիտեղակալ՝ 

ՊակՆիկոլայՎիտալիի - 

Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանպետիտեղակ

ալ՝ 

ՍմագուլովՌենատԳաբդուլլայի - 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ

անդիտանցմանուռիսկերիկառավարմանբաժնիպետ՝ 

ԱլիասխարովաԳուլժանատԱլիխ

անի 

- 

Մաքսայինեկամուտներիվարչությանմաքսայինարժե

քիեւգներիուսումնասիրություններիմեթոդաբանությ

անբաժնիպետ՝ 

ԱշիմովաԳուլնուրԱկիլբեկովի -

Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանդիտանցմանե

ւպլանավորմանբաժնիպետ 

ԵսմագամբետովԱզատՌաշիդի - 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ



անռիսկերիդիտանցմանուկառավարմանբաժնիգլխա

վորմասնագետ՝ 

ԴավիդովԱնդրեյՎլադիմիրի - 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

ապրանքներիմաքսազերծմանեւհայտարարագրմանբ

աժնիգլխավորմասնագետ՝ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԴավիդովՌուսլանՎալենտինի - 

Մաքսայինձեւակերպմանեւմաքսայինհսկողությանկ

ազմակերպմանգլխավորվարչությանպետիառաջինտ

եղակալ՝ 

ԵգորովԱնտոնՍերգեյի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանպետիտեղակալ՝ 

ՉիրկովԴմիտրիՆիկոլայի - 

Մաքսայինձեւակերպմանեւմաքսայինհսկողությանկ

ազմակերպմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ՝ 

ՄորոզենկովԱլեքսանդրԱլեքսան

դրի 

- 

Մաքսայինձեւակերպմանեւմաքսայինհսկողությանկ

ազմակերպմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ՝ 

ԳուսկովԱլեքսանդրԲորիսի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ՝ 

ԿրիլովԱլեքսանդրԱնատոլիի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ՝ 

ՌազումկովաՆադեժդաԼեւի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա



րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետիտեղակ

ալ՝ 

ՉերնիկովԴենիսԱլեքսանդրի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիգլխավորտես

ուչ՝ 

 

  



Հավելվածթիվ 3 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաք

սայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայիթ

իվ 1/6 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանզարգացմանեւկիրառմանգծով՝Մաք

սայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիային

կիցաշխատանքայինխմբիմասին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

1.1. 

«Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանզարգացմանեւկիրառմանգծ

ով՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավոր

վածկոլեգիայինկիցաշխատանքայինխմբիմասին»սույնՀիմնադրույթով 

(այսուհետ՝Հիմնադրույթ) 

սահմանվումենապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանզարգացման

եւկիրառմանգծով՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայությո

ւններիմիավորվածկոլեգիայինկիցաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝Աշխատանքայինխումբ) հիմնականնպատակներնուխնդիրները: 

1.2. 

ԱշխատանքայինխումբնիրգործունեությանընթացքումառաջնորդվումէՄաքսայինմի

ությանմաքսայինօրենսգրքով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիմիջեւփոխադար

ձվարչականօգնությանմասին» 2010 թվականիմայիսի 21-իհամաձայնագրով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայիմասին» 2010 թվականհունիսի 22-իպայմանագրով, 

ՄաքսայինմիությունումմաքսայինիրավահարաբերություններըկարգավորողՄաքսայ

ինմիությանանդամպետություններիայլմիջազգայինպայմանագրերով, ԵվրԱզԷՍ-



իմիջպետականխորհրդի (Մաքսայինմիությանբարձրագույնմարմնի) որոշումներով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով, ինչպեսնաեւսույնՀիմնադրույթով: 

1.3. Աշխատանքայինխմբիղեկավարըեւղեկավարիտեղակալները, 

ըստՄաքսայինմիությանանդամպետություններիթվի, 

նշանակվումեն՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներիմիավորվածկոլեգիայի (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա) որոշմամբ: 

1.4. 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիպաշտոնատարա

նձինք, ըստՄիավորվածկոլեգիայիորոշման, 

ներառվումենԱշխատանքայինխմբիկազմումեւհեռացվումենԱշխատանքայինխմբիկ

ազմից՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիղեկ

ավարներիներկայացմամբ: 

1.5. 

ԱշխատանքայինխմբիկազմմտնումենՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմ

աքսայինծառայություններըներկայացնողպաշտոնատարանձանցթվինհավասարթվո

վանձինք: 

1.6. 

Աշխատանքայինխմբիաշխատանքիպլանըձեւավորվումէ՝հաշվիառնելովՄաքսայինմ

իությանգործունեությանպայմաններումապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհ

սկողությանզարգացումը: 

ՊլանավորմանգործընթացումուսումնասիրվումենՄաքսայինմիությանանդամպետու

թյուններիմաքսայինծառայություններիառաջարկները: 

ՊլանըստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմիցեւհաստատվումէՄիա

վորվածկոլեգիայիորոշմամբ: 

 

 

2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակներըեւխնդիրները 

2.1. 



Ապրանքներիբացթողումիցհետոիրականացվողմաքսայինհսկողությանզարգացումեւ

կատարելագործում: 

2.2. 

Մաքսայինմիությանմաքսայինտարածքումապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայի

նհսկողության, 

ապրանքներիշրջանառությանժամանակմաքսայինհսկողությանեւդրաարդյունքներո

վընդունվողորոշումներիիրականացմանհարցերինառնչվող՝Մաքսայինմիությանմիա

սնականիրավականբազայիձեւավորմանգործընթացումմասնակցություն։ 

2.3. 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանկիրառմանմեթոդաբանությ

անձեւավորումեւդրաիրականացմանմիասնականմեթոդիկաներիմշակում: 

ՄաքսայինմիությանմիասնականմաքսայինտարածքումՄաքսայինմիությանմաքսայի

նօրենսդրությանեւապրանքներիբացթողումիցհետոՄաքսայինհսկողությանմիասնա

կանացվածկարգիմիատեսակկիրառմանապահովում: 

2.4. 

Մաքսայինմիությանմաքսայինտարածքումապրանքներիբացթողումիցհետոհսկողու

թյունեւապրանքներիշրջանառությանժամանակմաքսայինհսկողությունիրականացն

ելիսՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիփոխադարձ

վարչականօգնությանզարգացմանգործընթացումմասնակցություն: 

2.5. 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանժամանակմաքսայինհսկողու

թյանկիրառմանձեւերիարդյունավետությանչափանիշներիորոշում, 

դրաարդյունավետությանվերլուծությանեւգնահատմանիրականացում: 

2.6. 

Միավորվածկոլեգիայի՝ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանեւայ

դպիսիհսկողությանարդյունքներովընդունվողորոշումներիիրականացմանմեխանիզ

մներիկատարելագործմանվերաբերյալառաջարկներիմշակում: 

2.7. 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիկողմիցհամաձայ



նեցվածօբյեկտներինկատմամբապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությ

անանցկացմանհամակարգում: 

2.8. 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանօբյեկտներիընտրությանեւմ

աքսայինհսկողությանկիրառվողմիջոցներիտարբերակմաննպատակովարտաքինտն

տեսականգործունեության (ԱՏԳ) 

մասնակիցներիդասակարգմաննուղղվածմոտեցումներիձեւավորում: 

2.9. 

Մաքսայինմիությանմաքսայինտարածքումապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայի

նհսկողությանեւապրանքներիշրջանառությանժամանակմաքսայինհսկողությանտեղ

եկատվականապահովմանհամարտեղեկատվականռեսուրսներիինտեգրմաննուղղվ

ածաշխատանքներիկազմակերպմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստմա

նգործընթացումմասնակցություն: 

2.10. 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմինների՝հսկողությունիր

ականացնողայլմարմիններիեւայլկազմակերպություններիհետփոխգործակցությանկ

ազմակերպմանմասով՝աշխատանքայինխմբիիրավասությանվերաբերյալառաջարկն

երիմշակում: 

2.11. 

Միավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությանվերաբերյալորոշումնե

րինախագծերինախապատրաստում։ 

2.12. 

ԱպրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանբնագավառումՄիավորվածկ

ոլեգիայիորոշումներիեւհանձնարարականների, 

Աշխատանքայինխմբիորոշումներիեւհանձնարարականներիկատարմաննկատմամբ

հսկողություն: 

2.13. 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանիրականացմանբնագավառո

ւմմիջազգայինփորձիուսումնասիրում: 



 

  



3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

ԻրվրադրվածխնդիրներիկատարմաննպատակովԱշխատանքայինխումբնիրավ

ունքունի՝ 

3.1. 

ՆերկայացնելուՄիավորվածկոլեգիայիուսումնասիրությաննառաջարկներԱշխատան

քայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալ։ 

3.2. 

ՄշակելուեւներկայացնելուառաջարկներիրիրավասությանսահմաններումՄիավորվ

ածկոլեգիայիիրավականակտերըհրապարակելու, փոփոխելուեւ (կամ) 

չեղյալհայտարարելուվերաբերյալ։ 

3.3. 

ՊահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայությունն

երիցստանալուԱշխատանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերիվերաբեր

յալանհրաժեշտնյութեր, տեղեկություններեւհամապատասխանեզրակացություններ։ 

3.4. 

ՄասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայո

ւթյուններիպաշտոնատարանձանց, 

այլկազմակերպություններիներկայացուցիչներին, 

իրավասուհիմնարկներիմասնագետներինեւփորձագետներինԱշխատանքայինխմբի

նիստերին 

(Աշխատանքայինխմբիղեկավարիորոշմամբ)՝Աշխատանքայինխմբիգործունեության

հետկապվածհարցերիքննարկմանհամար։ 

3.5. 

Ներկայացնելուառաջարկներապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությա

նգործընթացներիավտոմատացմանհամարանհրաժեշտծրագրայինմիջոցներիմշակմ

անեւարդիականացմանվերաբերյալ: 

3.6. 

ՊահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայությունն

երիմիջոցովստանալուԱշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվեր



աբերյալտեղեկություններ, անհրաժեշտփաստաթղթեր: 

3.7. 

ՄասնակցելուԱշխատանքայինխմբիիրավասությանըվերաբերողհարցերինառնչվող

փաստաթղթերիհամաձայնեցմանը։ 

3.8. 

Իրականացնելուփոխգործակցությունարտաքինտնտեսականգործունեությանմասնա

կիցների, 

մաքսայինգործիբնագավառումգործունեությունիրականացնողանձանցեւարտաքինա

ռեւտրիիրականացմանհետկապվածգործունեությունիրականացնողայլանձանցեւդր

անցմասնագիտականմիավորումների (ասոցացիաների) 

հետ՝ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանարդյունավետությունըբ

արձրացնելունպատակով: 

3.9. Մասնակցելուօտարերկրյապետություններիմաքսայինծառայությունների, 

միջազգայինկազմակերպություններիհետհամագործակցությանը՝Մաքսայինմիությա

նմաքսայինտարածքումապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանեւա

պրանքներիշրջանառությանժամանակմաքսայինհսկողությանարդյունավետությունը

բարձրացնելունպատակով: 

 

4. Աշխատանքայինխմբիաշխատանքիկազմակերպմանեւնիստերիանցկացմանկ

արգը 

4.1. Աշխատանքայինխմբիղեկավարը՝ 

ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 

կրումէանձնականպատասխանատվությունԱշխատանքայինխմբիվրադրվածխն

դիրներիկատարմանհամար. 

ներկայացնումէՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմանըՄաքսայինմիությանանդ

ամպետություններիմաքսայինմարմիններիպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքային

խմբիանդամներիկազմում (կազմից) ընդգրկելու (հեռացնելու) 

վերաբերյալառաջարկներ՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծա



ռայություններիներկայացմամբ. 

ներկայացնումէՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննԱշխատանքայինխմբիաշ

խատանքներիպլաններինախագծերը. 

բաշխումէպարտականություններըԱշխատանքայինխմբիանդամներիմիջեւ. 

ձեռնարկումէմիջոցներ՝Աշխատանքայինխմբիաշխատանքներիմակարդակիբարձրա

ցմանեւարդյունավետությանուղղությամբ.  

ստորագրումէծառայողականփաստաթղթերիրիրավասությանսահմաններում.  

ապահովումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը.  

ուղարկումէիրստորագրությամբհարցումներեւտալիսէպատասխաններԱշխատ

անքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալ. 

համաձայնեցնումէԱշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվեր

աբերյալ՝Միավորվածկոլեգիայիորոշումներինախագծերը. 

իրականացնումէհսկողությունԱշխատանքայինխմբիորոշումների, 

Աշխատանքայինխմբիհանձնարարականներիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբ: 

4.2. 

Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործառույթներնիրակ

անացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցորեւէմեկը: 

4.3. ԱշխատանքայինխմբիղեկավարնԱշխատանքայինխմբիքարտուղար 

(այսուհետ՝քարտուղար) էնշանակումդրաանդամներիկազմից: 

4.4. Աշխատանքայինխմբիքարտուղարը՝ 

իրականացնումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմաննախապատրաստ

ումը.  

տեղեկացնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմբինիստի

անցկացմանամսաթվի, ժամիեւվայրի, 

ուսումնասիրությանհամարնախատեսվածհարցերիմասին 

(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) ոչուշ, 



քաննիստիօրվանիցտասնօրացուցայինօրառաջ. 

հայտնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմբինիստերին

քննարկվողհարցերիվերաբերյալներկայացվածնյութերումառկատեղեկատվությանմ

ասին. 

վարումէհամապատասխանգրառումներԱշխատանքայինխմբինիստիարձանագ

րությանկազմմանհամար. 

կազմումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրությունը. 

ուղարկումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրություննԱշխատանքայի

նխմբիանդամներինեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայո

ւթյուններին: 

ուղարկումէԱշխատանքայինխմբիաշխատանքներիամփոփիչնյութերըՄիավոր

վածկոլեգիայիքարտուղարություն: 

Աշխատանքայինխմբինիստինքարտուղարիբացակայությանդեպքումնրագործա

ռույթներըվերապահվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկազմիցայլանձի՝ըստԱ

շխատանքայինխմբիղեկավարիորոշման, կամնրանփոխարինողանձին: 

4.5. 

ԱշխատանքայինխմբինիստերըգումարվումենԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմ

իցկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալիկողմիցե

ւանցկացվումենըստանհրաժեշտության, բայցեռամսյակնառնվազնմեկանգամ: 

4.6. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատան

քայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.7. 

ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենՄաքսայինմիությանանդամպետությո

ւններիտարածքում՝ըստհերթականության: 

4.8. Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրանմասնակցումէՄաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայ



ինծառայությունիցառնվազնմեկանդամ։ 

4.9. 

Աշխատանքայինխմբինիստըվարումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Ա

շխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը: 

4.10. 

Ուսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէնիստիններկագտնվող՝Աշ

խատանքայինխմբիանդամներիքվեարկությամբ (կոնսենսուսով), ընդորում, 

Մաքսայինմիությանյուրաքանչյուրանդամպետությունունիմեկվճռորոշձայն: 

4.11. Որոշումըհամարվումէընդունված, 

եթեդրահամարմիաձայնքվեարկելենբոլորԿողմերը: 

4.12. 

Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրություններով, 

որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիղեկավարիեւնրատեղակալներիկողմից: 

ԱշխատանքայինխմբինիստինԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկամնրատեղակալիբ

ացակայությանդեպքումարձանագրություննիրփոխարենստորագրվումէԱշխատանք

այինխմբինիստիններկագտնվող՝Մաքսայինմիությանանդամպետությանհամապատ

ասխանմաքսայինծառայությանպաշտոնատարանձանցիցմեկիկողմից: 

4.13. 

ԱշխատանքայինխմբինիստերիամփոփիչնյութերըներկայացվումենՄիավորվածկոլե

գիա: 

4.14. Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 

 



Հավելվածթիվ 4 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայ

ինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայիթիվ 1/6 

որոշման 

 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանզարգացմանեւկիրառմա

նգծով՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայությունների

միավորվածկոլեգիայինկիցաշխատանքայինխմբիկազմը 

ԿոմարովաՕլգաՆիկոլայի -  ՌուսաստանիԴաշնությանԴՄԾ-

իդաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակա

գնայինկարգավորմանգլխավորվարչության

պետ, աշխատանքայինխմբիղեկավար՝ 

ԲաբուլԵվգենիԻվանի -  ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՄաքսայինտեսչությանպետ, 

աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ՝ 

ԲեյսենովՄարատԺումաժանի -  ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իհետմաքսայինհսկողությանվարչությանպե

տ, 

աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ՝ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՄիխալկեւիչԱնդրեյՎլադիմիրի - 

 Մաքսանենգությանեւվարչականմաքսայի

նիրավախախտումների (ՎՄԻ) 

դեմպայքարիվարչությանպետ՝ 

ՌիժովԿոնստանտինՍտեփանի -  Մաքսայինտեսչությանգլխավորտեսուչ՝ 



ՇոբիկովԱնդրեյԱնատոլիի -  Մաքսայինտեսչությանգլխավորտեսուչ՝ 

ԲարանովսկիԱնատոլիՆիկոլայ

ի 

- 

 Մաքսայինհսկողությանկազմակերպման

վարչությանմաքսայինհսկողությանկազմակ

երպմանեւտեխնոլոգիաներիարդյունավետո

ւթյանվերլուծությանբաժնիգլխավորտեսուչ՝ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՊակՆիկոլայՎիտալիի - 

 Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանպ

ետիտեղակալ՝ 

ԱբդուլովՆուրբոլատՍագիդուլլ

այի 

- 

 Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանս

տուգումներիկազմակերպմանհսկողությանբ

աժնիպետ՝ 

ԱշիմովաԳուլնուրԱկիլբեկովի -

 Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանդ

իտանցմանեւպլանավորմանբաժնիպետ 

ԵլեուժանովաԴանաԽաբզատի - 

 Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանպ

այմանականորենբացթողնվածապրանքներ

իհսկողությանբաժնիպետ՝ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԵգորովԱնտոնՍերգեյի - 

 Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակ

ագնայինկարգավորմանգլխավորվարչությա

նպետիտեղակալ՝ 



ԿրիլովԱլեքսանդրԱնատոլիի - 

 Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակ

ագնայինկարգավորմանգլխավորվարչությա

նմաքսայինվճարներիհաշվեգրմանեւգանձմ

անբնագավառումմաքսայինօրենսդրության

պահպանմանդիտանցմանեւվերլուծությանբ

աժնիպետ՝ 

ՊրուսովաՕլգաՄիխայիլի - 

 Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակ

ագնայինկարգավորմանգլխավորվարչությա

նապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսային

հսկողությանժամանակՌուսաստանիԴաշն

ությանմաքսայինօրենսդրությանկիրառման

մեթոդաբանությանեւփորձիբաժնիպետ՝ 

ՖրոլովաԻրինաՎլադիմիրի 

 

- 

 Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակ

ագնայինկարգավորմանգլխավորվարչությա

նապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսային

ստուգումներիբաժնիգլխավորպետականմա

քսայինտեսուչ՝ 

 


