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Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի նոյեմ-

բերի 26-ի «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» և 

«Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության  

N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն-

ները միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և «Շիրակի մարզի երեխայի և 

ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյուն ստեղծելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, և Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1507-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1878-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները` 

1) որոշումը լրացնել նոր՝ հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին կետով՝ 
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«6.1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությանն ամրացված գույքից հետ վերցնել և անհատույց օգտագործման 

իրավունքով ամրացնել «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը` համաձայն N 3 հավել-

վածի:». 

2) որոշման N 1 հավելվածում՝ 

ա. 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ և 40-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. 112-րդ կետի «Հաշվեկշռային արժեքը» սյունակի «2508500» թիվը փոխարինել 

«86500» թվով, 

գ. լրացնել նոր՝ հետևյալ բովանդակությամբ 215-րդ կետով՝ 
 

«215 
Տպիչ Panasonic Lasser Brodher 
HL 2150 NR 

հատ 1 55080 55080 16058.5», 

 

դ. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողի «89469754» թիվը փոխարինել «89454446» թվով, 

իսկ «17203541» թիվը՝ «14755366.5» թվով. 

3) որոշումը լրացնել N 3 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում 

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության հետ կնքել սույն որոշման N 3 հավելվածում նշված 

գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից 
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   Երևան 
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