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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ընդունվել և ուսումնասիրվել են կրթության, գիտության ոլորտի 
կազմակերպություններից և նախարարության ստորաբաժանումներից 2021-
2023թթ. ՄԺԾԾ հայտեր, ամփոփվել և կազմվել են ելքային ծրագրերի և 
միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների 
եռամսյակային (աճողական) համամասնությունների հավելվածը, կապիտալ 
ծախսերի հավելվածները 

2. Կազմվել են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2020 թվականի 1-ին եռամսյակի 
պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային 
(կատարողական) ցուցանիշների վերաբերյալ կատարողական/վերլուծական 
հաշվետվությունը (մուտքագրվել է LS FINANCE էլեկտրոնային համակարգ), ՀՀ 
ԿԳՄՍ նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի` 2020թ. 1-ին 
եռամսյակում նախատեսված բյուջետային հատկացումների և 
սահմանաքանակների չիրացման վերաբերյալ բացատրագիրը 

3. Կատարվել են հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ 
երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման 
ծախսերի հաշվարկներ, կարգի փոփոխության (հրամանի համարն է՝ 220-Ա/2, 
21.02.2020թ.) հիման վրա հաշվարկվել են ՀՀ բոլոր մարզպետարանների 
ենթակայության հանրակրթական դպրոցների համապատասխան ծախսերը 

4. Կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ գանձապետական հաշիվների 
կառավարման Client Treasury էլեկտրոնային համակարգում, 

5. Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են կրթության, գիտության ոլորտի 
կազմակերպությունների ընթացիկ հաշվետվությունները, պատրաստվել են և 
ներկայացվել են հաստատման համապատասխան ֆինանսավորման հայտեր 
(«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ), 



6. Կատարվել են հաշվարկներ` ՀՀ բոլոր ԲՈՒՀ-երում առկա ուսուցմամբ վճարովի 
համակարգում ուսումնառող  90 և ավել տոկոս հանրագումարային ՄՈԳ ունեցող 
(ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 
ավարտը) ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողների ուսման վարձերի 
փոխհատուցման համար (Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման 14-րդ միջոցառում) 

7. - Ամփոփվել և վերլուծվել են «Հանրակրթության  մասին» ՀՀ օրենքում կատարված 
փոփոխությունների և լրացումների կիրարկումնբ ապահովող միջոցառումները 
(կազմվել է տեղեկանք` «Հանրակրթույան մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին 
համապատասխան կարգերի մշակում ՀՀ պետական բյուջեի այն ծրագիր-
միջոցառումների իրականացման համար, որոնց մասով ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարությունը հանդիսանում է բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ). 
- Դիտարկվել և վերլուծվել է միջազգային փորձը` հանրակրթության ոլորտի 
ֆինանսավորման համար. 
- Ամփոփվել և վերլուծվել է դպրոցական օլիմպիադաների հաղթողների 
անվանական կրթաթոշակների մասին տեղեկատվությունը 2020 թվականի 1-ին 
կիսամյակի դրությամբ (կազմվել է ամփոփ տեղեկանք) 

8. Կատարվել են մի շարք հաշվարկներ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կապիտալ 
ծախսերի իրականացման համար (պատրաստվել են ամփոփ տեղեկանքներ, 
պրեզենտացիաներ) 

9. Պատրաստվել են ՀՀ կառավարության որոշման նախագծեր՝ 2020 թվականի 
պետական բյուջեի վերաբաշխման միջոցով կապիտալ ծախսերի իրականացման 
համար (ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի N 709-Ն որոշում, ՀՀ 
կառավարության 2020 թվալանի մայիսի 21-ի N 834-Ն որոշում, ՀՀ 
կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1128-Ն որոշում) 

10. Կազմվել են մի շարք հրամանների նախագծեր (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 
թվականի հունվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի 
պետական բյուջեով համապատասխան ծրագրերի շրջանակներում 
իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների, նվիրատվությունների, նպաստների և 
դրամաշնորհների հատկացման գործընթացի պատասխանատու 
ստորաբաժանումների ցանկը հաստատելու մասին» N 12-Ա/2 հրամանում 
լրացումներ (հրամանի համարն է` N 690-Ա/2, 03.06.2020թ.), ՀՀ ԿԳՄՍ գլխավոր 
քարտուղարի տեղակալի 2020 թվականի հունվարի 17-ի ««ՀՀ 2020 թվականի 
պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը հատկացված 
միջոցների հաշվին ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման 
գործընթացներն իրականացնելու նպատակով պատասխանատու 
ստորաբաժանումներ, գնումների համակարգող և գնման գործընթացների 
կազմակերպման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 01-Ա/3 հրամանում մի 



շարք փոփոխություններ և լրացումներ (հրամաններ` 06.04.2020թ. N 76-Ա/3, 
17.04.2020թ. N 83-Ա/3, 18.05.2020թ. N 104-Ա/3, 18.05.2020թ. N 105-Ա/3, 
19.05.2020թ. N 107-Ա/3, 26.05.2020թ. N 110-Ա/3, 27.05.2020թ. N 113-Ա/3, 
08.06.2020թ. N 123-Ա/3, 22.06.2020թ. N 140-Ա/3, 26.06.2020թ. N 142-Ա/3), ՀՀ 
ԿԳՄՍ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի 2020 թվականի հունվարի 31-ի 
«Պատասխանատու ստորաբաժանում և գնումների համակարգող սահմանելու 
մասին» N 07-Ա/3 հրամանում մի շարք փոփոխություններ և լրացումենր 
(հրամաններ` 11.05.2020թ. N 102-Ա/3, 19.05.2020թ. N 107-Ա/3, 27.05.2020թ. N 112-
Ա/3, 05.06.2020թ. N 121-Ա/3, 05.06.23020թ. N 122-Ա/3, 26.06.2020թ. N 143-Ա/3), 
ՀՀ ԿԳՄՍ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի 2020 թվականի հունիսի 8-ի «ՀՀ 
2020 թվականի պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների շրջանակներում 
թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի  
համալրման նպատակով անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և 
աշխատանքների ձեռքբերման համար պատասխանատու ստորաբաժանում և 
գնումների համակարգող սահմանելու մասին» N 125-Ա/3 հրաման 

Բացի վերը նշված աշխատանքներից իրականացվել է նաև. 

- Աշխատանք Armeps և PPCM համակարգերում (վճռված արձանագրությունների 
ստուգում և հաստատում/մերժում, աշխատակարգային տվյալների կցում 
համապատասխան բաժիններին, պայմանագրերի, ԳՊ փոփոխման հայտերի  
ստուգում և հաստատում և այլն): 

- Կազմվել են մի շարք գրություններ, կատարվել մի շարք հանձնարարականներ 
(ՀՀ վարչապետի, ՀՀ Ազգային Ժողովի, ԱԺ առանձին պատգամավորների,  ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության և այլ պետական մարմինների), տրամադրվել է 
պահանջվող տեղեկատվություն համապատասխան մարմիններ և 
կազմակերպություններ, կատարվել են այլ աշխատանքներ:  

 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ՓՈՐՁԱԳԵՏ՝                             ՍՈՖԻԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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