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ընդունելով

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների

մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1.

«Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ)

դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (պետական գրանցման համարը՝
26.210.02145)

վերանվանել

աջակցության

կենտրոն»

«Վանաձորի

պետական

ոչ

տարածքային
առևտրային

մանկավարժահոգեբանական

կազմակերպություն

(այսուհետ՝

կազմակերպություն):
2. Ստեղծել «Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Ալավերդու մասնաճյուղ:
3. Սահմանել, որ կազմակերպությունը երկրորդ՝ տարածքային մակարդակում երեխայի
կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ
մատուցող կազմակերպություն է, որի՝
1)

նպատակն

իր

սպասարկման

տարածքի

ուսումնական

հաստատություններում

սովորողների կրթության կազմակերպմանը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաների ներառմանն աջակցելն է.
2)

գործունեության

առարկան

կրթության

կազմակերպման

ոլորտում

մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցումն է:
4. Թույլատրել կազմակերպությանն իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության
հետևյալ տեսակները`
1) ուսումնական և մեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում.
2) դիդակտիկ նյութերի և պարագաների ստեղծում.

3) մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցում 18-ից բարձր
տարիքի (հանրակրթության մեջ չընդգրկված) անձանց.
4)

փորձագետ-մասնագետների

կողմից

մանկավարժահոգեբանական

աջակցության

ծառայությունների մատուցում:
5.

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ», «դ» «ե» և «է» կետերով
նախատեսված լիազորությունները վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կրթության
և գիտության նախարարությանը:
6. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն
ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում՝
1)

Հայաստանի

Հանրապետության

Լոռու

մարզպետի

հետ

համատեղ

ապահովել

կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով և անհատույց օգտագործման իրավունքով
պատկանող գույքի, ինչպես նաև պարտավորությունների կազմի ճշտման գործընթացը,
2) գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը,
3)

հաստատել

սույն

որոշումից

բխող

կազմակերպության

նոր

խմբագրված

կանոնադրությանը:
7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետին՝
1) ապահովել

կազմակերպությունում սովորող աշակերտների

հանրակրթական

ծրագրով հետագա ուսումնառությունը,
2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն կազմակերպության
Ալավերդու մասնաճյուղին հատկացվող տարածքի և գույքի վերաբերյալ:
8. Կազմակերպության անվանափոխության և Ալավերդու մասնաճյուղի ստեղծման հետ
կապված

պետական

գրանցման

և

կնիքի

ձեռքբերման

ծախսերը

կատարել

կազմակերպության միջոցների հաշվին:
9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյան

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ N 1 ՀԱՏՈՒԿ
(ՕԺԱՆԴԱԿ) ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
««Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ)
դպրոց»

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունը

վերանվանելու

մասին»

ՀՀ

կառավարության որոշման նախագիծը բխում է «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության

օրենքում

լրացումներ

և

փոփոխությունններ

կատարելու

մասին»

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի ՀՕ-200-Ն օրենքի 21-րդ
հոդվածի պահանջներից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 18-ի N6 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած համընդհանուր
ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանի կատարումն
ապահովելու անհրաժեշտությունից և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի

հունվարի

12-ի

N

122-Ն

որոշման

N1

հավելվածով

հաստատված

ՀՀ

կառավարության 2017 թվականի գործունեության ծրագրի միջոցառումների ցանկի 96-րդ
կետից:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
ՀՀ

Ազգային

ժողովի

կողմից

2014

թվականի

դեկտեմբերի

1-ին

ընդունվել

է

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին»

ՀՀ օրենքը (ՀՕ-200-Ն), որով նախատեսվում է հանրակրթության համակարգում

անցում կատարել համընդհանուր ներառական կրթության, կիրառելով երեխայի կրթական
կարիքներին արձագանքման եռաստիճան համակարգ: Օրենքի կիրարկման արդյունքում
կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

երեխաները

մանկավարժահոգեբանական աջակցություն կստանան 3 մակարդակում՝ հանրակրթական
դպրոցում, ինչպես նաև տարածքային և հանրապետական
աջակցության կենտրոնների կողմից:

մանկավարժահոգեբանական

Օրենքով ամրագրվել է, որ հատուկ դպրոցները, պետք է վերակազմակերպվեն
տարածքային
աջակցություն

մանկավարժահոգեբանական
կտրամադրեն

հանրակրթական

աջակցության

կենտրոնների,

որոնք

դպրոցներին,

կազմակերպելու

համար

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը:
Տարածքային
երկրորդ

մանկավարժահոգեբանական

մակարդակ,

պետք

մանկավարժահոգեբանական

է

աջակցության

մատուցեն

ծառայություններ

անձի

կենտրոնները,

կրթության

(կազմակերպում,

որպես

աջակցության

համակարգում)

և

իրականացնեն անձի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն
որոշման N1 հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության
ծրագրի միջոցառումների ցանկի 96-րդ կետի համաձայն նախատեսվում է 2017 թվականի
ընթացքում Լոռու մարզում 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնների
աջակցության

հիմնադրում:
կենտրոն»

և

«Սպիտակի

տարածքային

մանկավարժահոգեբանական

«Վանաձորի

տարածքային

մանկավարժահոգեբանական

աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները հիմնադրվում
են Սպիտակի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 և Վանաձորի մտավոր
թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցները վերանվանելու
միջոցով: Սպիտակի և Վանաձորի հատուկ դպրոցներից սովորողների տեղափոխում
հանրակրթական

դպրոցներ,

երեխաների հետագա

իսկ

ներառական

կրթական

կրթությունը ապահովվելու է

համակարգում

չներառված

ՀՀ տարածքում գործող հատուկ

դպրոցներում (ծնողի ընտրությամբ):

3. Ակնկալվող արդյունքը
Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոնների հիմնադրմամբ նախատեսվում է համընդհանուր ներառական
կրթության, յուրաքանչյուր երեխայի կրթության առանձնահատուկ

պայմանի կարիքի

բացահայտման, գնահատման ու դրան համապատասխան կրթության կազմակերպման
արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, ինչը կնպաստի կրթության ոլորտում սահմանված
նպատակների իրականացմանը, մասնավորապես կապահովի հավասարապես հասանելի,
ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ)
դպրոց»

պետական

կառավարության

ոչ

առևտրային

որոշման

կազմակերպությունը

նախագծի

ընդունմամբ

վերանվանելու
այլ

իրավական

մասին»

ՀՀ

ակտերում

փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտության չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ)
դպրոց»

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունը

վերանվանելու

մասին»

ՀՀ

կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և
ծախսերում փոփոխություններ չի առաջացնի:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

««ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ N 1 ՀԱՏՈՒԿ
(ՕԺԱՆԴԱԿ) ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ
ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Առարկության,

NN

առաջարկության
հեղինակը,

Առարկության, առաջարկության

Եզրակա-

Կատարված

Գրությանստացմ

բովանդակությունը

ցություն

փոփոխություն

անամսաթիվը,
գրությանհամարը
1.

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալակ հարցերի
նախարարություն

2.

Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան

ՀՀ տարածքային

նախագծի 7-րդ կետը որպես ենթակետ՝

կառավարման և

ներառել 5-րդ կետում

զարգացման
նախարարություն

Ընդունվել է

Կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն

ՀՀ ֆինանսների

1. Նախագծով նախատեսվում է

1. Չի

1. «Վանաձորի

նախարարություն

ստեղծել «Վանաձորի տարածքային

ընդունվում

տարածքային

մանկավարժահոգեբանական

մանկավարժահոգեբ

աջակցության կենտրոն» պետական ոչ

անական

առևտրային կազմակերպության

աջակցության

Ալավերդու մասնաճյուղ (այսուհետ`

կենտրոն» պետական

Մասնաճյուղ): Այդ կապակցությամբ

ոչ առևտրային

հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության

կազմակերպության

2016 թվականի փետրվարի 18-ի N6

Ալավերդու

արձանագրային որոշմամբ

մասնաճյուղի

հավանության արժանացած

ֆինանսավորումը

համընդհանուր ներառական

կկատարվի

կրթության համակարգի ներդրման

«Վանաձորի

գործողությունների պլանի և

տարածքային

ժամանակացույցի համաձայն`

մանկավարժահոգեբ

Ալավերդու մասնաճյուղի ստեղծում չի

անական

նախատեսվում և պարզ չէ, թե որ

աջակցության

աղբյուրից են ֆինանսավորվելու

կենտրոն» պետական

Մասնաճյուղի ծախսերը, քանի որ ըստ

ոչ առևտրային

Նախագծին կից տեղեկանքի`

կազմակերպությանը

Նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական

հատկացված

բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ

ֆինանսական

չի առաջացնում, իսկ ՀՀ 2017

միջոցների հաշվին

թվականի պետական բյուջեով այդ
նպատակով միջոցներ նախատեսված

2. Կատարվել է

չեն:

համապատասխան
2. Ընդունվել է

փոփոխություն

Ընդունվել է

Կատարվել է

2. Անհրաժեշտ է ճշտել Նախագծի
կետերի համարակալումները
4.

ՀՀ

Որոշման նախագծի նախաբանում

կառավարությանն

հղում կատարել նաև ՀՀ

համապատասխան

առընթեր

քաղաքացիական օրենսգրքի 61-րդ

փոփոխություն

պետական գույքի

հոդվածին, իսկ 2-րդ կետից հետո

կառավարման

հերթական կետը կրող դրույթի «2»

վարչություն

թիվը փոխարինել «3» թվով և նշվածի
հիմքով Որոշման նախագծի կետերի
համարակալումը փոփոխել

5.

ՀՀ
արդարադատությա
ն նախարարություն

1. Նախագծով նախատեսվում է
«Վանաձորի մտավոր թերզարգացում
ունեցող երեխաների N 1 հատուկ
(օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը
վերանվանել «Վանաձորի
տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության և ստեղծել
«Վանաձորի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության
Ալավերդու մասնաճյուղ: Այդ առումով
նախագծի վերնագրում և ամբողջ
տեքստում վերանվանելու հետ
կապված դրույթներն անհրաժեշտ է
փոխարինել վերակազմակերպելու
հետ կապված դրույթների, քանի որ
«Վանաձորի մտավոր թերզարգացում
ունեցող երեխաների N 1 հատուկ
(օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը ոչ
միայն փոխում է անվանումը, այլ
նաև մատուցվող ծառայությունների
բնույթը: Այդ առումով նախագիծն
ամբողջությամբ անհրաժեշտ է
խմբագրել և համապատասխանեցնել
Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ
հոդվածի և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122Ն որոշման N1 հավելվածով
հաստատված ՀՀ կառավարության
2017 թվականի գործունեության
ծրագրի միջոցառումների ցանկի 96րդ կետի պահանջներին, որոնք
վերաբերում են
վերակազմակերպմանը:

1. Չի ընդունվել

1. ՀՀ
քաղաքացիական
օրենսգրքի 63-րդ
հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն
«Իրավաբանական
անձի
վերակազմակերպումը
(միաձուլումը,
միացումը,
բաժանումը,
առանձնացումը,
վերակազմավորումը)
կատարվում է նրա
հիմնադիրների
(մասնակիցների) կամ
կանոնադրությամբ
դրա համար
լիազորված
իրավաբանական
անձի մարմնի
որոշման հիման վրա:»
«Վանաձորի մտավոր
թերզարգացում
ունեցող երեխաների N
1 հատուկ (օժանդակ)
դպրոց» պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությունը
չի միաձուլվում,
միացվում,
բաժանվում,
առանձնացվում կամ
վերակազմավորվում
մեկ այլ տեսակի
իրավաբանական
անձի
(կազմակերպականիրավական ձևի
փոփոխում չի
իրկանացվում):

2. Նախագծի նախաբանում
անհրաժեշտ է հղում կատարել նաև
«Հանրակրթության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքին, Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի 63-րդ հոդվածին և
«Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 12-ի Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագիրը և գերակա
խնդիրները հաստատելու մասին» թիվ
122-Ն որոշմամբ հաստատված
հավելված 1-ի 96-րդ կետին՝ հաշվի
առնելով «Իրավական ակտերի
մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 43-րդ
հոդվածի պահանջները և
հիմնավորման դրույթները:
3. Նախագծի 5-րդ կետում «մասի» և
«կետերով» բառերն անհրաժեշտ է
համապատասխանաբար փոխարինել
«կետի» և «ենթակետերով» բառերով՝
համաձայն «Պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածի և «Իրավական
ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 41-րդ
հոդվածի պահանջների :

2. Ընդունվել է

2. Նախագծի

մասնակի

նախաբանում հղում է
կատարվել նաև
«Հանրակրթության
մասին» Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքին:

3. «Իրավական
ակտերի մասին»
3. Չի ընդունվել

Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի 41-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն՝
«Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրության,
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրության
փոփոխությունների և
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքների
հոդվածները
բաժանվում են
«մասեր» կոչվող
միայն
համարակալված
պարբերությունների:
Հոդվածների մասեր
ը կարող են
բաժանվել միայն
համարակալված
կետերի, կետերը`
միայն
համարակալված
ենթակետերի:»:

