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Ղեկավարվելով  «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 24-րդ հոդվածի   

1-ին մասով, «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ 

հոդվածով, 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 13-րդ հոդվածով, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ և 65-րդ հոդվածներով՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը     ո ր ո շ ու մ    է. 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը (պետական գրանցման համարը՝ 67.210.00734) վերա-

կազմավորման ձևով վերակազմակերպել «Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածա-

շրջանային քոլեջ» հիմնադրամի (այսուհետ՝ հիմնադրամ): 

2. Հաստատել հիմնադրամի կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի: 

3. Հիմնադրամի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, որի լիազորված մարմինն է 
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Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը: 

4. Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող պետական կառա-

վարման լիազոր մարմին սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը:  

5. Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշա-

նակել Հայկ Բրուտյանին (անձնագիր  ̀AP0477713, տրված՝ 12.07.2016 թ., 038-ի կողմից): 

6. Առաջարկել գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել հիմնադրամի 

պետական գրանցումը: 

7. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  

նախարարին՝ 

1)  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո  մեկամսյա  ժամկետում՝ 

ա. ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի  նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով և անհատույց 

օգտագործման իրավունքով պատկանող գույքի, ինչպես նաև պարտավորությունների 

կազմի ճշտման գործընթացը, 

բ. հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի  նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գույքի, այլ գույքային իրավունքների, 

ինչպես նաև պարտատերերին և պարտապաններին վերաբերող բոլոր (ներառյալ 

վիճարկվող) պարտավորությունների` հիմնադրամին փոխանցման ակտը, 

գ. ապահովել սույն որոշմամբ վերակազմակերպված՝ «Տավուշի տարածա-

շրջանային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գործունեության դադարման պետական գրանցումը. 

2) ապահովել  սույն որոշման 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի աշխատանքների  ավարտից 

հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային պետական 

քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով 
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պատկանող գույքը սեփականության իրավունքով հիմնադրամին փոխանցելու 

հանձնման-ընդունման  գործընթացը. 

3) սույն որոշմամբ վերակազմակերպված՝ «Տավուշի տարածաշրջանային պետական 

քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սովորողների շարունակական 

ուսումնառության բնականոն գործընթացն իրականացնել «Տավուշի Պատրիկ 

Տէվէճեան տարածաշրջանային քոլեջ» հիմնադրամի կազմում. 

4) հիմնադրամի պետական գրանցումից հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի հաստատմանը ներկայացնել հիմնադրամի  հոգա-

բարձուների խորհրդի կազմը:  

8. Սահմանել, որ հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության իրավահաջորդն է, և 

նրան են անցնում վերակազմակերպված իրավաբանական անձի իրավունքներն ու 

պարտականությունները՝ փոխանցման ակտին համապատասխան: 

9.  Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուց-

վածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ 

սույն որոշման 6-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերի աշխատանքների ավարտից հետո 

վեցամսյա ժամկետում «Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածաշրջանային պետական 

քոլեջ» հիմնադրամի հետ կնքել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության  «Տավուշի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ 2008 թվականի 

օգոստոսի 15-ին կնքված N 24/008 անհատույց օգտագործման պայմանագրում սույն 

որոշումից բխող փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ 

համաձայնագիր)՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական 

վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների գրանցման 

ծախսերը ենթակա են իրականացման «Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածա-

շրջանային քոլեջ» հիմնադրամի  միջոցների հաշվին:  
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