ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
________ ___________________2018 թվականի N_______Ա

«ԱԲՈՎՅԱՆԻ N 2 ՀԱՏՈՒԿ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 67-րդ
հոդվածը,

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի, 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետը և 25-րդ հոդվածը,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծարել

«Աբովյանի N 2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը (պետական գրանցման համար 11.210.02221):
2. Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի
կառավարման կոմիտեի նախագահին՝
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում ապահովել «Աբովյանի N2
հատուկ

արհեստագործական

պետական

ուսումնարան»

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով լուծարման
հանձնաժողովի ստեղծումը՝ դրա կազմում ընդգրկելով՝ Ֆինանսների նախարարության (մեկ
անդամ), Արդարադատության նախարարության (մեկ անդամ), Կրթության և գիտության
նախարարության

(մեկ

անդամ),

զարգացման

Տնտեսական

և

ներդրումների

նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի (երկու անդամ` հանձնաժողովի
նախագահ և անդամ-քարտուղար), Պետական եկամուտների կոմիտեի (մեկ անդամ) և
Հայաստանի

Հանրապետության

Կոտայքի

մարզպետարանի

(մեկ

անդամ)

ներկայացուցիչներին.
3. «Աբովյանի N 2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության պարտատերերի հետ հաշվարկներն ավարտելուց հետո
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման հաշվեկշռի կազմման օրվա
դրությամբ

այդ

կազմակերպության

դեբիտորական

պարտքերի

ստացման

և

այլ

պահանջների իրավունքները վերապահել ֆինանսների նախարարությանը, իսկ մնացած
գույքը անհատույց հանձնել արդարադատության նախարարությանը:
4. Կրթության և գիտության նախարարին՝

1) լուծարման հանձնաժողովի ստեղծումից հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել
կազմակերպության համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի, այդ թվում՝ դրամական
միջոցների,

արժեթղթերի

և

գույքային

իրավունքների

հանձնումը

լուծարման

հանձնաժողովին:
2) հաստատել լուծարման հանձնաժողովի կողմից կազմված լուծարման հաշվեկշիռը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

«Աբովյանի N2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային

կազմակերպությունը

լուծարելու

ընդունման

անհարժեշտությունը

պայմանավորված

արհեստագործական

պետական

մասին»

ուսումնարանի

ՀՀ
է

կառավարության
Աբովյանի

գործունեությունը

N

որոշման

2

հատուկ

շարունակելու

ոչ

նպատակահարմարությամբ:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը

«Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում 1997 թվականից գործում է Աբովյանի
N2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարանը, որն իրականացնում էր
անչափահաս դատապարտյալների մասնագիտական ուսուցում:
Պրոբացիոն

ծառայության

ներդրումից

հետո՝

Աբովյանի

N

2

հատուկ

արհեստագործական պետական ուսումնարանում իրականացված ուսումնասիրությունից
պարզվել է, որ դատապարտյալների մի մասը ստացել էր մեկից ավելի անվճար
մասնագիտական կրթություն, ինչպես նաև խիստ կասկածելի էր կրթության որակը՝
հաշվի

առնելով

դասավանդող

համապատասխան

մասնագետների

քանակը

և

նյութատեխնիկական բազայի ոչ բավարար լինելը:
Դեռևս 2016/2017 ուսումնական տարում նախարարության կողմից հարց բարձրացվեց
այլևս

անվճար

ուսուցմամբ

տեղեր

չհատկացնելու

մասին,

սակայն

ՀՀ

արդարադատության նախարարության միջնորդությամբ ուսումնարանին հատկացվեց
միջնակարգ կրթությամբ անվճար ուսուցմամբ տեղեր:
Արդարադատության նախարարության հետ քննարկումների արդյունքում, հաշվի
առնելով

քրեակատարողական

հիմնարկների

առանձնահատկությունները

և

գնահատելով դատապարտյալների կրթական կարիքները, նպատակահարմար է գտնվել
քրեակատարողական

հիմնարկներում

կրթական

ծրագրեր

իրականացնելու

նախապատվություն տալ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի
իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը, որին ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարի 2018 թվականի մարտի 21-ի թիվ 250-Ա/2 և 251Ա/2 հրամաններով տրվել են հանրակրթական ծրագրերով կրթական գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիաներ:
2017/2018 ուսումնական տարում Աբովյանի N 2 հատուկ արհեստագործական
պետական ուսումնարանին ընդունելության տեղեր չեն հատկացվել, և քանի որ
ուսումնարանում մասնագիտական կրթություն իրականցվում էր միայն միջնակարգ
կրթության հիմքով, հետևաբար ուսանողներ չկան:
ՀՀ վարչապետի կողմից ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 11-ի N
29.6/[404812]-17(19) նիստում տրված հանձնարարականի (արձանագրության 1-ին կետ 6-

րդ ենթակետ), մշակվել և ներկայացվել էին մի շարք նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական
հաստատությունների օպտիմալացման (խոշորացման) վերաբերյալ առաջարկություններ,
այդ

թվում նաև առաջարկվել էր Աբովյանի N 2 հատուկ

արհեստագործական

ուսումնարանը մարման ճանապարհով փակել, որը հավանության է արժանացել ՀՀ
կառավարության կողմից:
Անվճար

ուսուցմամբ

հետագայում

տեղերի

հնարավոր

է

համար

հատկացվող

դատապարտյալների

ֆինանսական
և

միջոցներով

կալանավորների

համար

կազմակերպել կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր, որը թույլ կտա նրանց կարճ
ժամանակահատվածում ձեռք բերել համապատասխան գիտելիքներ և ծրագրերից կարող
են օգտվել ավելի շատ դատապարտյալներ:
3.Ակնկալվող արդյունքը.
Նախագծի

ընդունման

դեպքում

ակնկալվում

է

ապահովել

կրթության

որակի

բարձրացում և պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
 Աբովյանի N2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան » պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ
այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին
Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

որոշման

նախագծի

ընդունման

կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
անհրաժեշտություն չկա:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
 Աբովյանի N2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին»Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և
եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման մասին
Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

կապակցությամբ պետական կամ տեղական

ինքնակառավարման

մարմնի

ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի սպասվում:

բյուջեում

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Աբովյանի N 2 հատուկ արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման վերաբերյալ
շահագրգիռ գերատեսչություններից ստացված դիտողությունների և
առաջարկությունների վերաբերյալ վերաբերյալ

NN

Առարկության,
առաջարկության
հեղինակը, Գրության
ստացման
ամսաթիվը, գրության
համարը

Առարկության, առաջարկության

Եզրակա-

Կատարված

բովանդակությունը

ցություն

փոփոխություն

1.Առաջարկում ենք Նախագծի 2-րդ կետի 1-ին
ենթակետով

նախատեսված

հանձնաժողովին

լուծարային

վերաբերվող

համապատասխանեցնել

դրույթը

1999

թվականի

դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշմամբ հաստատված
հավելվածի 2-րդ կետի պահանջին:
2.

Նախագծի

3-րդ

կետի

համաձայն՝

պարտատերերի հանդեպ լուծարվող պետական ոչ
առևտրային
ՊՈԱԿ)

կազմակերպության

պարտավորությունները

1.

(այսուհետ՝

Նախագծում

բավարարելուց

կատարվել

հետո մնացած գույքը հանձնվելու է ՀՀ կրթության

համապատասխան

և գիտության նախարարությանը:

փոփոխություն՝

Վերոգրյալի կապակցությամբ հայտնում ենք,
որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետի համաձայն, ապրանքի մատակարարումը

համարվում

է

ԱԱՀ-ով

հարկվող

գործարք: Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 4րդ հոդվածի 1-ին մասի 41-րդ կետի՝ ապրանքի
մատակարարում է համարվում ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը
մեկ անձից մեկ այլ անձի՝ որևէ ձևով կատարվող
հատուցմամբ (այդ թվում՝ մասնակի հատուցմամբ
կամ դրամաշնորհների կամ սուբսիդիաների ձևով
հատուցմամբ) կամ անհատույց:
Ֆինանսների
նախարարություն

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` հայտնում ենք,
որ նախագծի 3-րդ կետով սահմանված` պարտատերերի հանդեպ լուծարվող ՊՈԱԿ-ի պարտավորությունները բավարարելուց հետո մնացած
գույքի` սեփականության իրավունքով փոխանցման գործարքը կարող է համարվել հարկվող
գործարք և առաջացնել ԱԱՀ-ի հաշվարկման և
վճարման պարտավորություն:
Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել,
որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ
մասի համաձայն` կառավարության որոշումների
հիման վրա ԱԱՀ վճարողների կողմից ապրանքի
մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ
ծառայության

մատուցման

անհատույց

գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազան
համարվում է 0 դրամ:
Հաշվի

առնելով

այն

հանգամանքը,

որ

խոսքը ՀՀ կառավարության որոշմամբ լուծարվող
ՊՈԱԿ-ի մասին է, ինչպես նաև այն, որ ՀՀ կառավարության որոշումների հիման վրա անհատույց
գործարքների դեպքում հարկեր չեն առաջանում`
առաջարկում ենք քննարկել վերոնշյալ ՊՈԱԿ-ի
գույքը

ՀՀ

կրթության

նախարարությանը
հանձնելու հարցը:

անհատույց

և

գիտութան
հիմունքներով

է

1.Ընդունվել է.

ի

նկատի ունենալով նաև
տնտեսական
զարգացման

և

ներդրումների
նախարարության
պետական

գույքի

կառավարման
կոմիտեի
առաջարկությունը:

Տնտեսական

1.«Հայաստանի

Հանրապետության

զարգացման և

տնտեսական

ներդրումների

նախարարության

նախարարության

կառավարման կոմիտեի նախագահին՝

պետական գույքի

սույն

կառավարման

մեկամսյա ժամկետում ապահովել «Աբովյանի N2

կոմիտեի

հատուկ

զարգացման

և

պետական

որոշումն

ուժի

մեջ

մտնելուց

պետական

1.Նախագծում
կատարվել է

գույքի

արհեստագործական

ուսումնարան»

1.Ընդունվել է

ներդրումների

համապատասխան
փոփոխություն.

հետո

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն
իրականացնելու

նպատակով

հանձնաժողովի
ընդգրկելով՝

ստեղծումը՝

Հայաստանի

լուծարման

դրա

կազմում

Հանրապետության

ֆինանսների նախարարության (մեկ անդամ),
Հայաստանի

Հանրապետության

արդարադատության
անդամ),

նախարարության

Հայաստանի

(մեկ

Հանրապետության

կրթության և գիտության նախարարության (մեկ
անդամ),

Հայաստանի

Հանրապետության

տնտեսական զարգացման և
նախարարության
կառավարման
քարտուղար),

նախագահ

Հայաստանի

կառավարությանն

և

անդամ`
անդամ-

Հանրապետության

առընթեր

եկամուտների

կոմիտեի

Հայաստանի

Հանրապետության

մարզպետարանի

գույքի

(երկու

կոմիտեի

հանձնաժողովի

ներդրումների

պետական

(մեկ
(մեկ

պետական
անդամ)

և

Կոտայքի
անդամ)

ներկայացուցիչներին»:
2.

Նախագծի

5-րդ

կետը

համապատասխանեցնել Նորմատիվ իրավական
ակտերի

մասին

2.Ընդունվել է.

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ
մասի պահանջին:

2. Նախագծում
կատարվել է
համապատասխա
ն փոփոխություն

Արդարադատության
նախարարություն

1. Հայտնում ենք, որ «Իրավական կրթության
և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման
կենտրոն

պետական

կազմակերպությունը

ոչ

առևտրային

(այսուհետ՝

քրեակատարողական
Հայաստանի

Կենտրոն)

Լուծարվող

հիմնարկներում

Հանրապետության

կրթության

ուսումնարանի

և

ուսումնաօժանդակ

գիտության նախարարի 2018 թվականի մարտի

գույքը լուծարող

21-ի թիվ

հանձնաժողովը

250-Ա/2 և 215-Ա/2 հրամաններով

ստացել է հանրակրթական ծրագրերով կրթական
գործունեություն

իրականացնելու

Բացի

Կենտրոնը

այդ

Հանրապետության

լիցենզիաներ:
Հայաստանի

կրթության

և

գիտության

նախարարի հաստատմանն է ներկայացրել՝ իր
կողմից մշակած ազատազրկման ձևով պատիժ
կրող

և/կամ

հանրակրթական
ուսումնական

կալանավորված
հատուկ

անձանց

հաստատության

պլանները

(այլընտրանքային/

հեղինակային/ կրթական ծրագրեր): Այդ առումով
վերոհիշյալ

ուսումնական

պլանները

հաստատվելուց և դրանց իրագործման համար
անհրաժեշտ

ֆինանսավորումը

հատկացվելուց

հետո Կենտրոնը կիրականացնի ազատազրկման
ձևով

պատիժ

կրող

և/կամ

կալանավորված

անձանց հանրակրթությունը:
Ելնելով
լուծարվող

վերոգրյալից
ուսումնարանի

առաջարկում

ենք

ուսումնաօժանդակ

գույքը հատկացնել Կենտրոնին:

կհանձնի
Ընդունվել է

արդարադատության
նախարարությանը:

