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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ԲԵՐԴԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ԵՎ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲԵՐԴԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՁԵՎՈՎ «ԲԵՐԴԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՔՈԼԵՋ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին և 3րդ մասերի, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» ենթակետի, 9րդ և 24-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Բերդի
պետական

քոլեջ» (պետական գրանցման համարը՝ 97.210.00433)

և «Հայաստանի

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Բերդի արհեստագործական
պետական ուսումնարան» (պետական գրանցման համարը՝ 97.210.00448)

պետական ոչ

առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպել` ստեղծելով «Բերդի
բազմագործառութային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Սահմանել, որ՝
1) «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Բերդի
պետական

քոլեջ»

և

նախարարության «Բերդի
առևտրային

«Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության

արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ

կազմակերպությունների

իրավահաջորդը

«Բերդի

բազմագործառութային

պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն է, և վերջինիս են անցնում

միաձուլված իրավաբանական անձերի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ փոխանցման
ակտերին համապատասխան.
2) «Բերդի

պետական բազմագործառութային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային

կազմակերպության գործունեության հիմնական առարկան միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրերի իրականացումն է: Քոլեջը կարող է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված

կարգով

իրականացնել

նաև

հանրակրթական

և

(կամ)

նախնական

մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր.
3) «Բերդի

պետական բազմագործառութային քոլեջ»

պետական ոչ առևտրային

կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակներն են`
ա. ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների ոգով կրթության կազմակերպումը, անձի մտավոր և հոգևոր զարգացման պահանջմունքների բավարարումը,
բ. արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման
ապահովումը և բարելավման համապատասխան համակարգի կիրառումը,
գ. ուսումնական գործընթացի կազմակերպման թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը,
դ. բնակչության շրջանում գիտելիքների տարածումը, նրա կրթական և մշակութային
մակարդակի բարձրացումը,
ե. սոցիալական գործընկերների հետ համագործակցության ապահովումը,
զ. ուսանողների մեջ հմտությունների և աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության արմատավորումը:
3. «Բերդի

պետական բազմագործառութային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային

կազմակերպությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`
1)

միջին

մասնագիտական,

նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական)

կրթության, հանրակրթության, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում.
2) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում.
3) նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպում.
4) մասնագիտական ուսուցման և այլ դասընթացների կազմակերպում.
5) կադրերի վերապատրաստում, վերաորակավորում և որակավորման բարձրացում.
6) ստեղծագործական, հետազոտական, փորձարարական և փորձագիտական գործունեության իրականացում.
7) ուսումնաարտադրական, արտադրական գործունեություն և սպասարկման ծառայությունների իրականացում.
8) ուսումնամեթոդական նյութերի, ձեռնարկների մշակում.
9) կրթական, մշակութային, սոցիալական, մարզական և այլ բնույթի միջոցառումների
կազմակերպում և (կամ) սպասարկում.
10) հրատարակչական գործունեություն.
11) քոլեջի ուսանողների և աշխատողների հանրային սննդի կազմակերպում.
12) քոլեջի ուսանողների և աշխատողների համար հանրակացարանային ծառայությունների կազմակերպում.

13) քոլեջի ուսանողների և աշխատողների հանգստի կազմակերպում.
14) մշակութային գործունեության իրականացում:
4. Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող պետական կառավարման
լիազոր

մարմին

սահմանել

Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության

նախարարությունը:
5.

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ», «դ» «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները վերապահել

Հայաստանի Հանրապետության

կրթության և

գիտության նախարարությանը:
6. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, երկամսյա ժամկետում հաստատել «Բերդի
պետական բազմագործառութային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կանոնադրությունը,

միաձուլման

մասին

պայմանագիրը,

փոխանցման

ակտերն

ու

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով
ամրացվող գույքի կազմը.
2) սույն որոշման 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված գործընթացի ավարտից հետո
երկամսյա ժամկետում ապահովել «Բերդի պետական բազմագործառութային քոլեջ» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության պետական գրանցումը՝ կազմակերպության միջոցների
հաշվին:
7.

Հայաստանի

Հանրապետության

տնտեսական

զարգացման

և

ներդրումների

նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին` սույն որոշման 6-րդ
կետի 2-րդ ենթակետում նշված գործընթացի ավարտից հետո վեցամսյա ժամկետում.
1)
«Բերդի

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
արհեստագործական

պետական

ուսումնարան»

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպության հետ կնքել 2015 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված թիվ 43/0015, 44/0015 և
2018 թվականի հունիսի 14-ին կնքված թիվ 117/0018 անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման
պայմանագրերը լուծելու մասին համաձայնագրեր (այսուհետ՝ Համաձայնագրեր)՝ դրանցում
սահմանելով, որ Համաձայնագրերի նոտարական վավերացման և Համաձայնագրերից ծագող
գույքային իրավունքների դադարեցման ծախսերը ենթակա են իրականացման «Բերդի
պետական բազմագործառույթային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
միջոցների հաշվին,
2)

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության

«Բերդի պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել 2010
թվականի ապրիլի 19-ին կնքված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրում
սույն որոշումից բխող փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝
Համաձայնագիր)՝ դրանում սահմանելով, որ Համաձայնագրի նոտարական վավերացման և
Համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը ենթակա

են

իրականացման

«Բերդի

պետական

բազմագործառույթային

քոլեջ»

պետական

ոչ

առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին,
3)

սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո, հիմք

ընդունելով նոր չափագրման և գրանցման արդյունքում ստացված տվյալները՝ «Բերդի
պետական բազմագործառույթային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ
կնքել «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ին ամրացված անշարժ
գույքի

անհատույց

օգտագործման

պայմանագիր

(այսուհետ՝

Պայմանագիր)՝

դրանում

սահմանելով, որ Պայմանագրի նոտարական վավերացման և Պայմանագրից ծագող գույքային
իրավունքների

պետական

գրանցման

ծախսերը

ենթակա

են

իրականացման

«Բերդի

պետական բազմագործառույթային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
միջոցների հաշվին:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
«

ԲԵՐԴԻ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵՎ

ՔՈԼԵՋ»

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՎ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲԵՐԴԻ
ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ

ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ»

ՔՈԼԵՋ»

ՊԵՏԱԿԱՆ

ՁԵՎՈՎ
ՊԵՏԱԿԱՆ

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ

ՈՉ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ

«ԲԵՐԴԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ

ՈՉ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ

ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Անհրաժեշտությունը
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
պետական

քոլեջ»

և

«Հայաստանի

Հանրապետության

նախարարության «Բերդի
կրթության

և

գիտության

նախարարության «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային

կազմակերպությունները

միաձուլման

ձևով

«Բերդի

պետական

քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

բազմագործառութային
վերակազմակերպելու

մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 11-ի N 29.6/[404812]-17(19) նիստի արձանագրության 1-ին կետի
6-րդ ենթակետի հանձնարարականի կատարման շրջանակներում՝ կրթության ոլորտում գործող
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների
թվաքանակի կրճատման և դրանց գործունեության օպտիմալացման (խոշորացման) նպատակով:
Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Բերդ քաղաքային համայնքում /այսուհետև՝ համայնք/ գործում է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության

նախարարության «Բերդի պետական

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
արհեստագործական

պետական

կազմակերպությունները:

ուսումնարան»

«Հայաստանի

և

նախարարության «Բերդի

պետական

Հանրապետության

քոլեջ»

ոչ

կրթության

առևտրային
և

գիտության

նախարարության «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային

կազմակերպությունը

կրթության և գիտության

ի

տարբերություն

«Հայաստանի

Հանրապետության

նախարարության «Բերդի պետական քոլեջ» պետական ոչ

առևտրային կազմակերպության, գործում է գերբեռնված, ինչը հնարավորություն չի ընձեռնում

հաստատությունում

ներդնել

մարզի

աշխատաշուկայի

պահանջից

ելնելով

նոր

մասնագիտություն:
Կարգավորման նպատակը
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
պետական

քոլեջ»

և

«Հայաստանի

նախարարության «Բերդի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության

նախարարության «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների օպտիմալացման (խոշորացման) արդյունքում «Բերդի
պետական բազմագործառութային քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում
կբարձրանա

ուսումնական

կբարելավվեն

շենքային

հաստատության

պայմանները,

կառավարման

հնարավորություն

արդյունավետությունը,

ընձեռնելով

պահպանելով

ուսուցանվող մասնագիտությունները, ներդնել մարզի աշխատաշուկայի պահանջներց ելնելով
նոր մասնագիտություններ, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծվի մեկ հաստատության
ներսում

իրականացնել

նախնական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական

կրթական ծրագրեր:
Հայաստանի

Հանրապետության

աշխատանքային

օրենսգրքի

126-րդ

հոդվածը

սահմանում է. «Կազմակերպության վերակազմակերպումը, ինչպես նաև դրա նկատմամբ
պարտավորական

կամ

այլ

իրավունքներ

ունեցող

անձանց

փոփոխությունը

հիմք

չէ

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու համար, եթե տեղի չի ունենում աշխատողների
թվաքանակի և (կամ) հաստիքների կրճատում:»:
Միաձուլման ձևով վերակազմակերպման արդյունքում «Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության

նախարարության «Բերդի պետական

քոլեջ»

և «Հայաստանի

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Բերդի արհեստագործական
պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողները
կհամարվեն «Բերդի բազմագործառութային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների աշխատողներ:
Միաջուլման
հաստիքների

արդյունքում,
կրճատումներ,

նոր

հաստիքացուցակի

մասնավորապես

հաստատմամբ

վարչական

և

հնարավոր

են

ուսումնաօժանդակ:

Դասախոսական կազմի փոփոխությունները պայմանավորված կլինի նոր ուսումնական
տարվա սկզբին արտադրական ծավալների փոփոխմամբ /սովորողների թվի փոփոխություն/:
Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է Կրթության և գիտության նախարարության կողմից :

Ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման դեպքում ակնկալվում է վերոնշյալ ՊՈԱԿ-ների միաձուլման
արդյունքում` ապահովել դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և
պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Բերդի
պետական

քոլեջ»

և «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության

նախարարության «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային

կազմակերպությունները

բազմագործառույթային

քոլեջ»

միաձուլման

պետական

ոչ

ձևով

«Բերդի

առևտրային

պետական

կազմակերպության

վերակազմակերպելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման
նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի
սպասվում:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ԲԵՐԴԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲԵՐԴԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՁԵՎՈՎ «ԲԵՐԴԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՔՈԼԵՋ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
N/N

1.

2.

Առարկության,
առաջարկության
հեղինակը,
Գրության
ստացման ամսաթիվը,
գրության համարը
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
2018-11-13
N01/9-2/23817-18
ՀՀ տնտեսական զարգացման
և
ներդրումների
նախարարություն
2018-11-15
01/22.22/6689-18

Առարկության,
առաջարկության
բովանդակությունը
Առաջարկություն
դիտողություն չունի

Եզրակացություն

Կատարված
փոփոխություն

և

Առաջարկում է
1.
առաջարկում
եմ
Նախագծի
5-րդ
կետի
1-ին
ենթակետում «երկամսյա» բառից
առաջ լրացնել «սույն որոշումն
ուժի մեջ մտնելուց հետո» բառերը,
2.
Նախագծի
6-րդ
կետը
շարադրել
նոր
բովանդակությամբ.
«6. ՀՀ տնտեսական զարգացման
և ներդրումների նախարարության
Պետական գույքի կառավարման
կոմիտեի
նախագահին՝
սույն
որոշման
5-րդ
կետի
2-րդ
ենթակետում նշված գործընթացի
ավարտից
հետո
վեցամսյա
ժամկետում.
4)
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարության
«Բերդի
արհեստագործական
պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿի հետ կնքել 2015 թվականի
ապրիլի
14-ին
կնքված
թիվ
43/0015,
44/0015
և
2018
թվականի հունիսի 14-ին կնքված
թիվ 117/0018 անշարժ գույքի
անհատույց
օգտագործման
պայմանագրերը լուծելու մասին
համաձայնագրեր
(այսուհետ՝
Համաձայնագրեր)՝
դրանցում
սահմանելով,
որ
Համաձայնագրերի նոտարական
վավերացման
և
Համաձայնագրերից
ծագող
գույքային

1.Ընդունվել է

2.Ընդունվել է

1.Որոշման նախագծի
6-րդ/ նախկինում 5-րդ /
կետի 1-ին ենթակետը
լրամշակվել է
առաջարկին
համպատասխան:
2.Որոշման նախագծի
7-րդ կետը/նախկինում
6-րդ / առաջարկին
համապատասխան
շարադրվել է նոր
խմբագրությամբ:

իրավունքների
դադարեցման
ծախսերը ենթակա են իրականացման
«Բերդի
պետական
բազմագործառույթային
քոլեջ»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
միջոցների
հաշվին,

5)
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարության
«Բերդի
պետական
քոլեջ»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության հետ կնքել
2010 թվականի ապրիլի 19-ին
կնքված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրում սույն որոշումից բխող
փոփոխություններ
կատարելու
մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ դրանում
սահմանելով, որ Համաձայնագրի
նոտարական վավերացման և
Համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական
գրանցման ծախսերը ենթակա են
իրականացման «Բերդի պետական
բազմագործառույթային
քոլեջ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության
միջոցների
հաշվին,

6)
սույն կետի 1-ին ենթակետում
նշված
աշխատանքների ավարտից հետո, հիմք
ընդունելով նոր չափագրման և
գրանցման
արդյունքում
ստացված տվյալները՝ «Բերդի
պետական
բազմագործառույթային
քոլեջ»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմա-կերպության հետ կնքել
«Բերդի
արհեստագործական
պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿին ամրաց-ված անշարժ գույքի
անհատույց
օգտագործման
պայմանագիր
(այսուհետ՝
Պայմանագիր)՝
դրանում
սահմանելով, որ Պայմանագրի
նոտարական վա-վերացման և
Պայմանագրից ծագող գույքային
իրավունքների
պետական
գրանցման ծախսերը ենթակա են
իրականացման
«Բերդի
պետական
բազմագործառույթային քոլեջ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության
միջոցների հաշվին:»:

3.

4.

5.

6.

ՀՀ
տարածքային
կառավարման և զարգացման
նախարարություն
2018-12-21
01/15.2/10007-18
ՀՀ
անշարժ
գույքի կադաստրի
կոմիտե
2018թ.-12-19
ՍՊ/7567-18
ՀՀ
արդարադատության
նախարարության
իրավաբանական
անձանց
պետական
ռեգիստրի գործակալություն
2018 912-26
13/631528-18

ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

Առաջարկություն և դիտողություն
չունի

Առաջարկություն և դիտողություն
չունի
Առաջարկում է
Նախագծով
անհրաժեշտ
է
սահմանել
միաձուլման
ճանապարհով
վերակազմակերպման
արդյունքում նոր ստեղծվող պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարումն իրականացնող այն լիազորված պետական
մարմինը
(անվանումը),
որի
ենթակայությանը հանձնվում է
պետական կազմակերպությունը:
(«Պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 2-րդ պարբերություն)
Առաջարկում է
«ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության «Բերդի պետա-

կան քոլեջ» և «« ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարության «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Բերդի
պետական բազմագործառութային
քոլեջ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության
վերակազ-

մակերպելու
մասին»
ՀՀ
կառավարության
որոշման
նախագծի
6-րդ
կետի
2-րդ
ենթակետում և 7-րդ կետում «5-րդ
կետի» բառերն
անհրաժեշտ է
փոխարինել
«6-րդ
կետի»
բառերով:

Ընդունվել է

Որոշման
նախագիծը
լրամշակվել
է
և
շարադրվել է նոր 4-րդ
կետ:

Ընդունվել է

Որոշման նախագծի
6-րդ
կետի
2-րդ
ենթակետում և 7-րդ
կետում
առաջարկին
համապատասխան
կատարվել
է
փոփոխություն:

