ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22-Ի ՆԻՍՏԻ N 33 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 8-ՐԴ ԿԵՏՈՎ
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի
22-ի նիստի N 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի ռազմավարությանն ու դրա իրականացման
միջոցառումների ծրագրին և փորձնական

ծրագրին հավանություն տալու մասին»

արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի՝
1) 11-րդ կետի ՝
ա.5-րդ և 6-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5)

Ծրագրի

առաջին

փուլի

ավարտից

հետո

նախատեսվում

է

«Կայուն

դպրոցական սնունդ» հիմնադրամի (այսուհետ` Հիմնադրամ) ստեղծում.
6) «Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամն առաջին տարում կստանձնի
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի պատասխանատվությունը: «Կայուն
դպրոցական սնունդ» հիմնադրամի կարողությունները Ծրագրի իրականացմանը
զուգընթաց կզարգացվեն և կամբողջացվեն այն հեռանկարով, որ այն ինքնուրույն
կիրականացնի

հանրապետությունում

դպրոցական

սննդի

համակարգի

առանցքային օղակի դերը:»,
բ. 7-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել.
2) Աղյուսակ 2-ը լրացնել նոր` 16-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.
«
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սնունդ» հիմնադրամի

եռամսյակ

ստեղծում

ՀՀ կրթության և

ՀՀ պետական

գիտության

բյուջեից

նախարարություն

ֆինանսավորում
չի պահանջվում:

»
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյան

Հիմնավորում
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի ռազմավարությունը (Ռազմավարություն) մշակվել է
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի «Հայաստանի
Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» N ՆՀ37-Ն հրամանագրի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության` «ՀՀ հեռանկարային
զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման հիմնադրույթներին համապատասխան:
Ռազմավարության հիմքում դրվել է նաև Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Պարենի
համաշխարհային ծրագրի (ՄԱԿ ՊՀԾ)` «Կայուն դպրոցական սննդի զարգացումը Հայաստանում»
ծրագիրը: Այն միաժամանակ բխում է ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ ՊՀԾ միջև համատեղ
ստորագրված` «Դպրոցական սնունդ» զարգացման ծրագրի գործողությունների պլանից:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
Ռազմավարության նպատակն է ստեղծել դպրոցական կայուն սննդի համակարգ, որը
հնարավորություն կտա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի
հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտների առողջ սնունդը,
բարելավել նրանց առողջությունն ու հաղթահարել աղքատությունը, նպաստելով մի շարք
ուսումնական, սոցիալական, առողջապահական և հոգեբանական խնդիրների լուծմանը:
2010թ. Հայաստանում իրականացնում է «Դպրոցական սնունդ-200128» զարգացման
ծրագիրը, որի ընթացքում Հայաստանն արձանագրել է դրական արդյունքներ: Ծրագիրն
իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ֆինանսավորմամբ, որն էլ 20102017թթ. Համար կատարել է 24,682,590 ԱՄՆ դոլլարի ներդրում: Նշյալ գումարից 15.690.740
ԱՄՆ դոլլար ծախսվել է սննդի և դրա ձեռքբերման հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, իսկ
մնացած գումարը՝ 8.991.850 ԱՄՆ դոլլար, ծախսվել է կարողությունների զարգացման և
ավելացման (1.890.970 ԱՄՆ դոլար) և ուղղակի ու անուղղակի ծախսերի (7.100.880 ԱՄՆ դոլար)
համար:
Ներկայումս ՀՀ տասը մարզերի նախակրթարանների և կրտսեր դասարանների մոտ 83.000
երեխաների համար, որոնք շաբաթը 5 օր, տարեկան 180 օր ստանում են դպրոցական տաք
սնունդ: Յոթը մարզերում, ՄԱԿ-ի ՊՀԾ միջոցով, մոտ 60.000 երեխաների հաշվարկով
դպրոցներին հատկացվում է յոթ տեսակի սնունդ (բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար, ձեթ, ալյուր և
այլն): ՀՀ կառավարությունն, իր հերթին, 2014թ. ֆինանսավորում է երեք մարզերի (Արարատ,
Վայոց Ձոր, Սյունիք) դպրոցների մոտ 23000 աշակերտի՝ տրամադրելով մեկ երեխայի հաշվարկով
օրական 140 ՀՀ դրամ, որից 120 դրամն օգտագործվում է սնունդ պատրաստելու, իսկ 20 դրամը՝
խոհանոցային աշխատակիցների աշխատավարձի և կազմակերպական ծախսերի համար
(Դպրոցական Սննդի Ազգային Ծրագիր): Այս նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից ներկայուս
հատկացվում է տարեկան մոտ 500.000 հազար դրամ: ՀՀ կառավարությունը ֆինանսավորում է
նաև ՄԱԿ ՊՀԾ տրամադրած օգնության պահեստավորման և երկրի ներսում փոխադրման
ծախսերը հոգալու, որոնք կազմում են տարեկան 49.000 հազար ՀՀ դրամ:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը, ծրագրի
շարունակականությունն ու կայունությունն ապահովելու համար, անհրաժեշտ է համարում ստեղծել
«ԿԱՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴ» հիմնադրամ (Հիմնադրամ), որին կփոխանցվի ՄԱԿ ՊՀԾ
հայաստանյան գրասենյակի փորձը և գործառույթների մի մասը, ինչպես նաև Դպրոցական Սննդի
Ազգային ծրագրի կառավարման գործառույթը:

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի
նիստի ««Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի ռազմավարությանն ու դրա իրականացման
միջոցառումների ծրագրին և փորձնական ծրագրին հավանություն տալու մասին»
N 33
արձանագրային
որոշման
մեջ
կատարել
համապատասխան
փոփոխություններ՝
նախատեսելով հիմնադրամի ստեղծումը:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Հիմնադրամի ստեղծումը կբարձրացնի Ծրագրի իրականացման արդյունավետությունը, և
կապահովի ծրագրի կառավարման սահուն փոխանցումը ՊՀԾ-ից հայաստանյան կողմին:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի
N 33 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ
կառավարության
որոշման
նախագծերի
ընդունմամբ
այլ
իրավական
ակտերում
փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտության չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի
N 33 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծերի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և
ծախսերում կարող է փոփոխություններ առաջացնել:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
դիտողությունների և առաջարկությունների
Գերատեսչության
անվանումը
ՀՀ
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ՀՀ
ֆինանսների
նախարարություն

ՀՀ
արդարադատությա
ն նախարարություն

Դիտողություններ և
առաջարկություններ
Դիտողություններ
թյուններ չկան:

ու

Նշումներ
կատարման
վերաբերյալ

առաջարկու-

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
օգոստոսի 22-ի «Կայուն դպրոցական
սնունդ» ծրագրի ռազմավարությանն
ու դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրին և փորձնական
ծրագրին
հավանություն
տալու
մասին» արձանագրային որոշմամբ
հավանության արժանացած ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրով` Նախագծով
առաջարկվող պետական (բյուջետային)
ֆինանսավորմամբ,
«Կայուն
դպրոցական
սնունդ»
հիմնադրամի ստեղծում նախատեսված չէ: Ուստի վերը նշված
հարցին
հնարավոր
կլինի
անդրադառնալ`
ծրագրային
հիմքերի առկայության դեպքում::
1.
«ՀՀ
կառավարության
2013
թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N
33
արձանագրային որոշման մեջ
փոփոխություն և լրացում կատարելու
մասին»
ՀՀ
կառավարության
արձանագրային որոշման նախագծի
/այսուհետ՝ նախագիծ/ նախաբանից
անհրաժեշտ
է
հանել
«Հիմք
ընդունելով «Իրավական ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի
2-րդ մասը՝ ՀՀ կառավարությունը
որոշում
է.»
բառերը՝
նկատի
ունենալով ներկայացված նախագծի
բնույթը:
2.
Նախագծի
1-ին
կետում
բացակայում է նախատեսված ՀՀ

Ընդունված է:
Ներկայացվել է <<ՀՀ
կառավարության 2013
թ.
օգոստոսի
22-ի
նիստի N 33
արձանագրային
որոշման
մեջ փոփոխություն և
լրացում
կատարելու
մասին>> ՀՀ կառավարության
որոշման
նախագիծ:

Ընդունված է:

կառավարության
արձանագրային
որոշման տարեթիվը: Այդ առումով
«կառավարության» բառից հետո
անհրաժեշտ
է
լրացնել
«2013
թվականի» բառերը, ինչպես նաև
ճիշտ նշել վերոնշյալ որոշման
վերնագիրը,
մասնավորապես՝
«ռազմավարությանն» բառից առաջ
լրացնել
«ծրագրի»
բառը:3.
Նախագծի
1-ին
կետի
1-ին
ենթակետով նոր խմբագրությամբ
շարադրվող
11-րդ
կետի
7-րդ
ենթակետում պարզ չէ, թե ինչ
«սահմանված
ժամանակացույցի»
մասին է խոսքը, ում կողմից և ինչ
իրավական
ակտով
է
այն
սահմանվում:
ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն:
ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն
ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն

Դիտողություններ
թյուններ չկան:

ու

առաջարկու-

Դիտողություններ
առաջարկություններ չկան:

ու

Դիտողություններ
առաջարկություններ չկան:

ու

