ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
__________ի 2020 թվականի N ______-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 1392-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով

«Նորմատիվ

Հանրապետության

օրենքի

իրավական

34-րդ

հոդվածով՝

ակտերի

մասին»

Հայաստանի

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի
«Հայաստանի

Հանրապետության

հաստատություններ»

պետական

պետական

հիմնարկները

հանրակրթական
վերակազմակերպելու,

ուսումնական
«Հայաստանի

Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական
ոչ

առևտրային

կազմակերպության

օրինակելի

կանոնադրությունը

հաստատելու,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 661
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N 150 որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշմամբ հաստատված 3-րդ հավելվածի՝
1) 125-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«125. Դպրոցն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից հանձնելու
վարձակալության` համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի «Պետական
գույքի վարձակալության տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2000 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013
թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 914-Ն
որոշման: Վարձակալության հանձնված գույքի վարձակալական վճարներից ստացված
դրամական միջոցներն ուղղվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:».
125-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 125.1-ին կետով.
«125.1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը դպրոցին
անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված տարածքների վարձակալությունից
մուտքագրված միջոցների 20 տոկոսը տվյալ բյուջետային տարվա վերջում, Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության պահուստային ֆոնդից լիազոր մարմնի ներկայացմամբ, որպես դպրոցին
իրենց կանոնադրական գործառույթների իրականացման համար լրացուցիչ հատկացում,

տրամադրում է կազմակերպության կառավարումն իրականացնող լիազորված պետական
մարմնին` համապատասխան դպրոցին փոխանցելու համար:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 1392-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
1. Անհրաժեշտությունը
Որոշման

նախագծի

ընդունման

անհրաժեշտությունը

պայմանավորված

է

ՀՀ

կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 914-Ն որոշման 12-րդ կետի պահանջով:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը
Ուսումնական հաստատությունների գործող կանոնադրություններում բացակայում են ՀՀ
կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 914-Ն որոշման 12-րդ կետի կատարումն
ապահովող

դրույթներ,

հետևաբար`

անհրաժեշտություն

է

առաջացել

կատարել

այդ

կանոնադրություններում Նախագծի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փոփոխությունները
և լրացումները:
3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
Իրավական ակտի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն ներկայումս գործող
որոշումներով կանոնակարգված ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկներին, ինչպես
նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքի (տարածքի)
վարձակալության տրամադրման ընթացակարգերի փոխարեն գործընթացը մեկ միասնական
ընթացակարգով և մոտեցումներով իրականացնելու անհրաժեշտությամբ, որը կնպաստի
պետական

գույքի վարձակալության

տրամադրման

գործընթացի

արդյունավետության

բարձրացմանը և ծառայությունների որակի բարելավմանը։
4. Ակնկալվող արդյունքը
Պետական
իրավունքով

ոչ

առևտրային

տրամադրված

վարձակալությամբ

կազմակերպություններին
պետական

տրամադրման

անհատույց

սեփականություն

գործընթացը

օգտագործման

հանդիսացող

կիրականացվի

մեկ

գույքի

միասնական

կանոնակարգով և մոտեցմամբ, ինչը կնպաստի գործընթացների թափանցիկության և
հրապարակայնության աճին, ՊՈԱԿ-ներին անհատույց օգտագործման տրամադրված գույքի
վարձակալությունից
սկզբունքների
նախարարությունը

գանձվող

սահմանմանը
դպրոցներին

միջոցների

բաշխման

(Հայաստանի
անհատույց

գործընթացում

Հանրապետության

օգտագործման

իրավունքով

միասնական
ֆինանսների
ամրացված

տարածքների վարձակալությունից մուտքագրված միջոցների 20 տոկոսը տվյալ բյուջետային

տարվա վերջում, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից լիազոր մարմնի
ներկայացմամբ,
իրականացման
կառավարումն

որպես
համար

դպրոցներին
լրացուցիչ

իրականացնող

իրենց

հատկացում,

լիազորված

կանոնադրական
տրամադրում

պետական

գործառույթների

է

կազմակերպության

մարմնին`

համապատասխան

դպրոցներին փոխանցելու համար), իսկ վարձակալական վճարների մեծությունը կսահմանվի
շուկայական գնահատման արդյունքներից ելնելով։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 1392-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ
ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում
կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

