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Հայաստանի Հանրապետության  

Վարչապետի պաշտոնակատար 

պրն. Տ. Սարգսյանին 

 

 

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի  

2013 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 02/23.14/4564-13 և ապրիլի 8-ի  

թիվ 02/23.14/4720-13 գրություններով տրված  

ՀՀ վարչապետի հանձնարարականների 

 

 

  Մեծարգո Վարչապետ. 

    Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի մայիսի 4-ի N 225-Ա որոշումը 

տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013 թվականի մարտի 22-ի 

<<Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված օտարերկրյա պետությունների և 

միջազգային վարկատու կազմակերպությունների վարկային դրամաշնորհային և ՀՀ 

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կողմից կատարված ծրագրերի 

նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> թիվ 5/7, 5/6 և 2013 թվականի մարտի 29-ի 

<<Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան 
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հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> թիվ 7/1 որոշումներով հաստատված 

հաշվետվությունների վերաբերյալ դիտողություններ և առարկություններ չկան:  

Տեղեկացնում եմ նաև, որ վարկային միջոցների արդյունավետ օգտագործման 

նպատակով վերոհիշյալ հաշվետվության մեջ բերված առաջարկությունների կատարման 

վերաբերյալ տեղեկանքը և <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի 

գործունեության արդյունքում արձանագրված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ 

գրավոր տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ վերահսկիչ պալատին համաձայն 

<<Վերահսկիչ պալատի մասին>> ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<զ>> կետի:  

        Միաժամանակ, վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշվետվության եզրակացության 2-

րդ կետի կապակցությամբ, տեղեկացնում եմ, որ վերահսկիչ պալատի ստուգման 

ժամանակահատվածում հանրակրթական ծրագրերով գործունեության լիցենզիաներ 

ունեցել են հիշատակված 6 ավագ դպրոցներից 3-ը. Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի Մ. 

Խորենացու անվան թիվ 10 ավագ դպրոցը` 2010թ. հոկտեմբերի 22-ի 1727–Ա/Ք հրամանով 

/տարրական, հիմնական, միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերով/,  Արարատի մարզի 

Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցը` 2011թ. մայիսի 30-ի 617–Ա/Ք հրամանով /հիմնական, 

միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերով/, Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 45 ավագ 

դպրոցը` 2012թ. դեկտեմբերի 25-ի 1173-Ա/Ք հրամանով /հիմնական, միջնակարգ 

հանրակրթական ծրագրերով/, իսկ մյուս 3-ը լիցենզիաներ ստացել են <<Լիցենզավորման 

մասին>> ՀՀ օրենքի և լիցենզավորման կարգի պահանջների համապատասխան 

ուսումնական տարածքի անշարժ գույքի սեփականության /օգտագործման/ վկայականը 

ստանալուց հետո. Աշտարակի Ն.Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցը` 2013թ. 

փետրվարի 8-ի 12-Ա/Ք հրամանով /հիմնական, միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերով/,  

Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 42 և Տաուշի մարզի Դիլիջանի ավագ դպրոցները` 2013թ. 

մարտի 13-ի 190-Ա/Ք հրամանով /հիմնական, միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերով/: 

Այս պահին հիշատակված բոլոր դպրոցները լիցենզավորված են: Վերահսկիչ պալատի 

ընթացիկ հաշվետվության ՀՀ ԿԳ նախարարությանը արված առաջարկությունների 4 և 5 

կետերի կապակցությամբ տեղեկացնում եմ, որ ԿՏԱԿ-ի կողմից սարքավորումների և այլ 

հիմնական միջոցների ձեռք բերման ծախսերը 2013 թվականին նախարարության կողմից 

կատարված միջհոդվածային վերաբաշխման  միջոցով նախատեսվել են <<Կապիտալ 

դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին>> 



հոդվածով և <<Համակարգչային և ինտերնետային կապի ծառայություններ>> ծրագրի 

իրականացման նպատակով ԿՏԱԿ-ի հետ դրամաշնորհի հատկացման պայմանագիրը 

կնքվել է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 566-Ն որոշմամբ 

սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան:         

 

 

 

 

 

 

Հարգանքով`                                                   

              Ա. Աշոտյան 

                                                                                         (պաշտոնակատար)                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ֆինանսատնտեսագիտական 

 և հաշվապահական հաշվառման 

            վարչություն .    հեռ. 56-32-60  
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