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Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների ֆինանսատնտեսական 

գործունեության մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և գնահատման ուղեցույցը մշակվել է 

<Համայնքների ֆինանսիստների միավորում> (ՀՖՄ) ՀԿ կողմից իրականացված 

<Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը 

Երևանի հանրակրթության համակարգում> ծրագրի շրջանակներում՝ <Բաց 

հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան> (ԲՀՀ-Հ) կազմակերպության աջակցությամբ: 
 

Ծրագրի ղեկավար՝  

Վահան Մովսիսյան,    ՀՖՄ ՀԿ նախագահ 

Ծրագրի փորձագիտական խմբի ղեկավար՝ 

Վահրամ Շահբազյան, ՀՖՄ ՀԿ վարչության անդամ, ֆինանսական կառավարման փորձագետ 

Ծրագրի փորձագետներ՝ 

Նորա Ղուկասյան,    ՀՖՄ ՀԿ վարչության անդամ, ֆինանսական կառավարման փորձագետ 

Սեյրան Մարկոսյան,   ՀՖՄ ՀԿ վարչության անդամ, ֆինանսական կառավարման փորձագետ 

Արմինե Շահբազյան, ՀՖՄ ՀԿ մասնակցային կառավարման մասնագետ 

Յուլիանա Մելքումյան,   ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս 

Ծրագրի համակարգող՝  

Աբրահամ Արտաշեսյան, ՀՖՄ ՀԿ վարչության անդամ, ծրագրերի կառավարման մասնագետ 
 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ՝ Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների 

ֆինանսատնտեսական գործունեության մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) և գնահատման 
 
Սույն ուղեցույցում (այն ունի հետազոտական բնույթ) ուսումնասիրվել, վերլուծվել և 

գնահատվել են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող, պետական հանրակրթական 

ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական հիմնական դպրոցներում բյուջետային թափանցիկության 

և ֆինանսական հաշվետվողականության մակարդակը, դրանց ապահովման գործում դպրոցի 

կառավարման և խորհրդակցական մարմինների գործունեությունը և փոխհարաբերությունները, 

բացահայտվել և վեր են հանվել այդ բնագավառում դպրոցներում առկա թերություններն ու 

բացթողումները, ինչպես նաև մշակվել և ներկայացվել են համապատասխան եզրակացություններ ու 

առաջարկություններ դրանց հաղթահարման և հիմնական դպրոցներում ֆինանսական 

թափանցիկության և հաշվետվողականության ընդլայնման ուղղությամբ: 

Սույն ուղեցույցը հասցեագրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը, Երևանի 

քաղաքապետարանին, Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցներին, հանրակրթության 

բնագավառում գործունեություն ծավալող քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի 

կազմակերպություններին, հանրակրթության ֆինանսատնտեսական հարցերով զբաղվող 

մասնագետներին, դասախոսներին և ուսանողներին:  
 

<Համայնքների ֆինանսիստների միավորում> ՀԿ 
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Ներածություն 

 

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) մայրաքաղաքն է, հանրապետության 

խոշորագույն վարչական, տնտեսական, գիտական, կրթական և մշակութային կենտրոնը։ 

Մայրաքաղաքի տեսակարար կշիռը երկրի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) մեջ 

կազմում է ավելի քան 1/2-ը, այստեղ է ապրում ՀՀ բնակչության ավելի քան 1/3-ը:    

Երևանում են տեղաբաշխված հանրապետության կրթական հաստատությունների մեծ 

մասը: Երևանում գործում են 207 նախադպրոցական, 273 հանրակրթական, բազմաթիվ 

նախնական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական, արտադպրոցական 

դաստիարակության և կրթական այլ հաստատություններ:  

Երևանի 273 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից 235-ը պետական 

են (այդ թվում 216-ը՝ ընդհանուր հանրակրթական, 6-ը՝ մասնագիտացված հանրակրթական 

և 13-ը՝ հատուկ հանրակրթական), իսկ 38-ը՝ ոչ պետական (այդ թվում 37-ը՝ ընդհանուր 

հանրակրթական և 1-ը՝ մասնագիտացված հանրակրթական): 

Մինչև 2009թ.-ը, նախքան հանրապետությունում հանրակրթական բարեփոխումների 

շրջանակներում 12-ամյա հանրակրթական համակարգին անցման և առանձին գործող ավագ 

դպրոցների (10-12 դասարաններով) ծրագրի իրականացումը, Երևանում գործող 

հանրակրթական դպրոցները մեծամասամբ միջնակարգ դպրոցներ էին և հիմնականում 

գտնվում էին Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ: 2009-2012թթ. ընթացքում 

դրանց մի մասը վերակազմակերպվեց ավագ դպրոցների և անցավ ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության (ԿԳՆ) ենթակայությանը՝ համաձայն 2009թ. ընդունված 

<Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 

դպրոցների մեծ մասը վերածվեցին հիմնական դպրոցների (1-9-րդ դասարաններով): 

Այդպիսով, ներկայումս Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում են 160 

հանրակրթական դպրոցներ, որոնցից 145-ը՝ հիմնական, 10-ը՝ միջնակարգ, 1-ը՝ կույրերի 

երեկոյան, 2-ը՝ հատուկ, 2-ը՝ կրթահամալիր1: Այդ դպրոցներում ուսուցիչների ընդհանուր 

թիվը կազմում է 6327, իսկ աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 78956 (1 ուսուցչին ընկնող 

աշակերտների միջին թիվը՝ 12.5 աշակերտ): 

                                                            
1 Երևանի զարգացման 2014-2017թթ. քառամյա ծրագիր՝ հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու 10 

դեկտեմբերի 2013թ. հ. 85-Ն որոշումով 
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Մինչև 1999թ.-ը հանրակրթական պետական ծրագրերի ֆինանսավորումը ՀՀ 

պետական բյուջեից իրականացվում էր նորմատիվային ամբողջական բազայի հիման վրա։ 

Դպրոցների կառավարման ապակենտրոնացման և ինքնուրույնության աստիճանը 

բարձրացնելու, ինչպես նաև բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով, 1998-1999թթ. ընթացքում հանրապետությունում իրականացվեց 

հանրակրթական փորձնական ծրագիր, որի արդյունքներով ողջ հանրապետությունում 

անցում կատարվեց դպրոցների՝ ըստ սովորողների (աշակերտների) թվի մեկ տողով 

ֆինանսավորման սկզբունքին: 

Սույն ուղեցույցը <Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան> 

կազմակերպության աջակցությամբ <Համայնքների ֆինանսիստների միավորում> ՀԿ կողմից 

իրականացված <Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության 

ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում> ծրագրի մի առանձին բաղադրիչն է 

և վերաբերում է Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների ֆինանսավորման և 

ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև այդ ոլորտում դպրոցի և 

Երևանի քաղաքապետարանի փոխհարաբերություններին:  

Ըստ այդմ, այս ուղեցույցում կատարվող հետազոտության նպատակն է՝ 

ուսումնասիրել, վերլուծել և գնահատել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ 

գործող, պետական հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական հիմնական 

դպրոցներում բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության 

մակարդակը, դրանց ապահովման գործում դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական 

մարմինների գործունեությունը և փոխհարաբերությունները, բացահայտել և վերհանել այդ 

բնագավառում դպրոցներում առկա թերություններն ու բացթողումները, ինչպես նաև մշակել 

ու ներկայացնել համապատասխան եզրակացություններ ու առաջարկություններ դրանց 

հաղթահարման և հիմնական դպրոցներում ֆինանսական թափանցիկության և 

հաշվետվողականության ընդլայնման ուղղությամբ: 
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1. Հետազոտության մեթոդաբանությունը 

 

Հետազոտության դրված նպատակին հասնելու համար իրականացվել են մի շարք 

գործողություններ ու միջոցառումներ, որոնք ապահովել են հետազոտության արդյունավետ 

իրականացումը և ակնկալվող արդյունքներին հասնումը, դրանք են` 

1) Խնդրո առարկա՝ հանրակրթության բնագավառում ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական 

ակտերի ուսումնասիրում, օրենսդրական պահանջների հստակեցում. 

Ուսումնասիրվել են իրավական ակտեր հիմնականում երեք ուղղություններով՝ 

 ՀՀ օրենքներ, մասնավորապես՝ <Կրթության մասին> ՀՀ օրենքը (1999թ., ՀՕ-297-Ն), 

<Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքը (2009թ., ՀՕ-160-Ն), <Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին> ՀՀ օրենքը (2001թ., ՀՕ-248-Ն), 

 Խնդրո առարկա՝ ՀՀ կառավարության որոշումներ, 

 Խնդրո առարկա՝ ՀՀ ԿԳՆ հրամաններ2: 

2) Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հանրակրթական հիմնական դպրոցների 

ուսումնասիրություն, մոդելային դպրոցների ընտրություն, վերջիններիս շենքային և 

գույքային պայմանների ուսումնասիրություն և գնահատում. 

Հանրակրթական մոդելային հիմնական դպրոցներն ընտրելու նպատակով՝ կատարվել է 

առանձին՝ <Հանրակրթական հիմնական դպրոցների ընտրանքի հիմնավորում> 

ուսումնասիրությունը, որի շրջանակներում, հետագա հետազոտություններն 

իրականացնելու համար, ընտրվել են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 12 

հիմնական դպրոցներ (դրանց ցանկն՝ ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, 

բերված է ստորև աղյուսակ 3-ում): Ուսումնասիրվել և գնահատվել են մոդելային 12 

հիմնական դպրոցների շենքային և գույքային պայմանները: 

3) Հանրակրթական մոդելային հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության և 

ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ, ըստ առանձին մոդելային 

դպրոցների, դպրոցների ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների վարում, 

բյուջետային տեղեկատվության հավաքում. 

                                                            
2 Կոնկրետ ՀՀ օրենքների, կառավարության որոշումների և ԿԳ նախարարի հրամանների անվանումները 

կբերվեն հետազոտության մեջ՝ ըստ դրանց օգտագործման անհրաժեշտության: 
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Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական 

հաշվետվողականության վերաբերյալ առկա վիճակի մասին դպրոցների 

ներկայացուցիչների կարծիքը և պատկերացումները պարզելու, ինչպես նաև 

հետազոտության համար անհրաժեշտ բյուջետային տեղեկատվություն հավաքագրելու 

նպատակով, մշակվել է համապատասխան հարցաշար (հարցաթերթի տեսքով), որի 

օգտագործմամբ էլ, ըստ առանձին մոդելային դպրոցների, վարվել են անմիջական 

հարցազրույցներ մոդելային 12 դպրոցների 3-ական ներկայացուցիչների (տնօրենի, 

դպրոցական խորհրդի նախագահի/անդամի և ֆինանսիստ-հաշվապահի) հետ: 

Հարցաթերթում ներառված հարցերի ցանկը բերված է հավելված 1-ում:   

4) Հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության և 

ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ հավաքագրված հարցաշարերի և 

բյուջետային տեղեկատվության ուսումնասիրում, վերլուծում և գնահատում.  

Մանրամասն ուսումնասիրվել և վերլուծվել են մոդելային 12 դպրոցներից հավաքագրված 

հարցաշարերը և բյուջետային տեղեկատվությունը: Վերլուծության արդյունքում 

բացահայտվել և վեր են հանվել այդ դպրոցներում բյուջետային թափանցիկության և 

ֆինանսական հաշվետվողականության բնագավառում առկա թերությունները և 

բացթողումները, ինչպես նաև գնահատվել է դրանց վիճակը և ընդլայնման 

հնարավորությունները: 

5) Հանրակրթական մոդելային հիմնական դպրոցների խորհուրդների նիստերի 

մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) և գնահատում. 

Մոնիթորինգի են ենթարկվել մոդելային 3 հիմնական դպրոցների խորհուրդների 

նիստերը, ուսումնասիրվել են այդ նիստերում քննարկված օրակարգային հարցերը, 

նիստերի արձանագրությունները և գնահատվել են նիստերի կազմակերպման և 

անցկացման թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը:  

6) Հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության և 

ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ կատարված 

ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և գնահատման արդյունքների հիման վրա 

համապատասխան եզրակացությունների ու առաջարկությունների մշակում.  

Կատարված ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և գնահատման արդյունքների 

հիման վրա մշակվել են համապատասխան եզրակացություններ ու առաջարկություններ՝ 
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ուղղված հանրակրթական հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության, 

հրապարակայնության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնմանը և 

մակարդակի բարձրացմանը: 

7) Հանրակրթական մոդելային հիմնական դպրոցների բյուջետային թափանցիկության և 

ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ զեկույցի պատրաստում, քննարկում 

և ներկայացում. 

Իրականացված հետազոտությունների, վերլուծությունների և գնահատման 

արդյունքներով, մշակվել է սույն զեկույցը, որի հանրային քննարկման համար 

կազմակերպվել է կլոր-սեղան` ՀՀ տարածքային կառավարման և ԿԳ 

նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի, հանրակրթական հիմնական 

դպրոցների, Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի, տեղական 

ինքնակառավարման և կրթության բնագավառներում գործող հասարակական և այլ 

կազմակերպությունների մասնագետների և ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 

Քննարկման արդյունքներով, զեկույցում կատարվել են համապատասխան 

լրամշակումներ և զեկույցի վերջնական տարբերակը ներկայացվել է Բաց 

հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանին: 
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2. Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների ուսումնասիրությունը և 

մոդելային 12 դպրոցների ընտրությունը 

 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հանրակրթական 145 

հիմնական դպրոցներից 133-ում իրականացվում է հայերեն լեզվով ուսուցում, իսկ 12-ում՝ 

ռուսերեն լեզվով ուսուցում։ Դպրոցների բաշխումն՝ ըստ Երևան քաղաքի վարչական 

շրջանների, ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցների 

քանակը` ըստ վարչական շրջանների3. 

#  Վարչական շրջանը4  Հիմնական դպրոց`      

հայերեն լեզվով 

ուսուցմամբ 

Հիմնական դպրոց`     

ռուսերեն լեզվով 

ուսուցմամբ 

Ընդամենը,          

հիմնական դպրոց 

1  Աջափնյակ  13 1 14 

2  Ավան  4 1 5 

3  Արաբկիր  15 2 17 

4  Դավթաշեն 4 0 4 

5  Էրեբունի  17 1 18 

6  Կենտրոն  22 3 25 

7  Մալաթիա‐Սեբաստիա  13 1 14 

8  ՆորՆորք  13 1 14 

9  Շենգավիթ  24 1 25 

10  Քանաքեռ ‐ Զեյթուն  8 1 9 

Ընդամենը  133 12 145 

 

Նշված 145 հիմնական դպրոցներից 34-ում իրականացվում են ներառական կրթության 

ծրագրեր (աղյուսակ 2):  

Աղյուսակ 2. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող և ներառական կրթություն 

իրականացնող հիմնական դպրոցների քանակը` ըստ վարչական շրջանների (առ 

2013թ. հուլիսի 1-ը տվյալներով)5. 

#  Վարչական շրջանը  Հիմնական դպրոց` ներառական 

կրթությամբ 

1  Աջափնյակ  3 

2  Ավան  1 

                                                            
3 http://edu.am/index.php?id=265&topMenu=‐1&menu1=9&menu2=129&arch=0  
4 Երևանի Նուբարաշեն և Նորք‐Մարաշ վարչական շրջաններում գործում են միայն միջնակարգ դպրոցներ։ 
5http://edu.am/index.php?id=349&topMenu=‐1&menu1=9&menu2=137&arch=0  
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3  Արաբկիր  6 

4  Դավիթաշեն  3 

5  Էրեբունի  5 

6  Կենտրոն  1 

7  Մալաթիա‐Սեբաստիա  4 

8  ՆորՆորք  4 

9  Շենգավիթ  3 

10  Քանաքեռ – Զեյթուն  4 

Ընդամենը  34 
 

Հանրակրթական մոդելային հիմնական դպրոցների ընտրությունը կատարվել է՝ 

օգտագործելով հետևյալ չափանիշները՝ 

 Երևանի վարչական շրջանների համամասնական ներկայացվածությունը՝ ելնելով 

այնտեղ գործող հիմնական դպրոցների քանակից և ուսուցման լեզվից, 

 դպրոցների բազմազանությունը՝ կախված այնտեղ սովորող աշակերտների թվից, 

 դպրոցների բազմազանությունը՝ կախված այնտեղ ներառական կրթության ծրագիր 

իրականացնելու հանգամանքից, 

 դպրոցների բազմազանությունը՝ կախված այնտեղ պետության, տեղական և/կամ 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերից, 

 դպրոցների բազմազանությունը՝ կախված դպրոցական շենքի և գույքի վիճակից: 

Երևանի վարչական շրջանների համամասնական ներկայացվածությունն 

ապահովելու նպատակով, յուրաքանչյուր վարչական շրջանից ընտրվել են 1-ական 

հիմնական դպրոցներ, բացառությամբ ամենաշատ հիմնական դպրոցներ ունեցող Կենտրոն և 

Շենգավիթ վարչական շրջանների, որտեղից ընտրվել են 2-ական դպրոցներ՝ 

համապատասխանաբար հայերեն և ռուսերեն լեզուների ուսուցմամբ:  

Ընտրված 12 հիմնական դպրոցների թվում ընդգրկվել են 6 պայմանական <փոքր> 

դպրոցներ (մինչև 600 աշակերտ ունեցող) և 6 <մեծ> դպրոցներ (600-ից ավելի աշակերտ 

ունեցող)։ 

 Ընտրված 12 հիմնական դպրոցներից 2-ում իրականացվում են ներառական 

կրթության ծրագրեր: Այդ դպրոցներից յուրաքանչյուրում գործում է ներառական կրթության 

բազմամասնագիտական թիմ` բաղկացած սոցիալական աշխատողից, սոցիալական 

մանկավարժից, հոգեբանից և լոգոպեդից։ Մնացած 10 հիմնական դպրոցներում չեն 

իրականացվում ներառական կրթություն և նրանց հաստիքային ցուցակում այդպիսի 

մասնագետների հաստիքներ նախատեսված չեն: 
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Ընտրանքում ընդգրկվել են հիմնական դպրոցներ, որտեղ պետության, տեղական 

և/կամ միջազգային կազմակերպությունների և/կամ անհատ բարերարների ու 

կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են տարբեր ծրագրեր, և այնպիսի դպրոցներ, 

որտեղ նմանատիպ ծրագրեր վերջին տարիներին չեն իրականացվել։  

Ընտրված դպրոցների մի մասում ընդհանրապես շենքերի վերանորոգման և գույքի 

լրացման/թարմացման անհրաժեշտություն չկա, մյուս մասում առկա է ներքին հարդարման 

աշխատանքների և գույքի թարմացման կարիք, իսկ մնացածի շենքերն ունեն 

հիմնանորոգման, ինչպես նաև նոր գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն:  

Այսպիսով, աղյուսակ 3-ում ներկայացված է կատարված ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա ընտրված մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ցանկը։ 

Աղյուսակ 3. Երևանի հիմնական դպրոցներից ընտրված մոդելային 12 դպրոցների ցանկը` ըստ 

վարչական շրջանների. 

Հհ 
Վարչական 

շրջանը 
Հիմնական դպրոցի համարը 

Հիմնական դպրոցի 

հասցեն 

Հիմնական 

դպրոցի 

հեռախոսի 

համարը 

1 Աջափնյակ Թիվ 185 հմ/դ Բեկնազարյան 5 358007 

2 Ավան Թիվ 171 հմ/դ Իսահակյան թաղ.  627311 

3 Արաբկիր Րաֆֆու անվ. թիվ 36 հմ/դ Կոմիտաս 37  234856 

4 Դավիթաշեն 
Թիվ 200 հմ/դ (ներառական 

կրթությամբ) 
Տ. Պետրոսյան 369093 

5 Էրեբունի Թիվ 64 հմ/դ Վարդաշեն 3-րդ փ., 2 
453331   

450259 

6 

Կենտրոն 

Նար-Դոսի անվ. թիվ 14 հմ/դ Երվանդ Քոչարի 12/1  550744 

7 
Ա.Պուշկինի անվ. թիվ 8 հմ/դ 

(ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ) 
Մոսկովյան 17 

564931   

580801 

8 
Մալաթիա-

Սեբաստիա 
Թիվ 152 հմ/դ 

Արարատյան 1-ին 

զանգված 

770120    

775331 

9 ՆորՆորք Հ. Մաթևոսյանի անվ. թիվ 96 հմ/դ Դ. Մալյանի 24  610460 

10 

Շենգավիթ 

Մ.Գորգիսյանի անվ. թիվ 158 հմ/դ Շիրակի 2-րդնրբ. 5  460414 

11 
Սախարովի անվ. թիվ 69 հմ/դ 

(ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ) 
Արարատյան 26  462031 

12 
Քանաքեռ - 

Զեյթուն 

Մ.Մանուշյանի անվ. թիվ 48 հմ/դ 

(ներառական կրթությամբ) 
Դրոյի 11  

240170    

244020 
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3. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների կողմից իրականացվող 

հանրակրթական ծրագրերը և նրանց կազմակերպական-իրավական ձևը 

 

3.1. Օրենսդրական պահանջները 

Հանրակրթության բնագավառը կարգավորվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, 

«Կրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին»,  

«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին», 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, ոլորտը 

կարգավորող այլ օրենքներով և իրավական ակտերով:  

Հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային 

դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, 

պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված և մասնագիտական 

կողմնորոշում ունեցող անձի ձևավորումն է6: Հանրակրթության բնագավառում պետական 

քաղաքականության կազմակերպական հիմքը կրթության զարգացման պետական ծրագիրն 

է: ՀՀ-ում իրականացվում է 12-ամյա միջնակարգ կրթություն: Միջնակարգ կրթությունը 

պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է: Հիմնական ընդհանուր 

կրթությունը պարտադիր է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: ՀՀ-ում 

հանրակրթությունն իրականացվում է գրական հայերենով` «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 

պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: ՀՀ 

ազգային փոքրամասնությունների հանրակրթությունը կարող է կազմակերպվել իրենց 

մայրենի կամ ազգային լեզվով` հայերենի պարտադիր ուսուցմամբ: 

Հանրակրթությունը նպատակաուղղված է սովորողի մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և 

սոցիալական զարգացմանը, նրա անձի` որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը, 

ինքնուրույն կյանքի, մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական կրթության 

նախապատրաստմանը7: Հանրակրթության պետական չափորոշիչը ներառում է 

հանրակրթական հիմնական ծրագրերի8` 

1)  ուսումնական բնագավառներն ու կրթության բովանդակության բաղադրիչները. 

                                                            
6 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4 
7 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5 
8 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 6 
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2)  շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները` ըստ կրթական 

աստիճանների և ուսումնական բնագավառների. 

3)  հենքային ուսումնական պլանը և առարկայացանկերի ձևավորման հիմնական 

սկզբունքները. 

4)  սովորողների գնահատման ձևերը, սանդղակը, հաշվառման կարգը: 

Հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջները պարտադիր են կրթական 

ծրագրերի և ուսումնական հաստատությունների համար: Հանրակրթության պետական 

չափորոշիչը հաստատում է ՀՀ կառավարությունը:  

Հենքային ուսումնական պլանը սահմանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 

նորմատիվային ծավալը` ըստ ուսումնական տարիների` արտահայտված ուսումնական 

պարապմունքների ժամաքանակով (դասաժամերով), ներառյալ` ուսումնական 

բնագավառներին հատկացվող պարտադիր նվազագույն ժամաքանակները: 

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն ուսումնական պլանների ու առարկայական 

ծրագրերի և դրանց համապատասխան ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների ու 

մեթոդների ամբողջությունն է, որն ապահովում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով 

սահմանված` շրջանավարտներին ներկայացվող նվազագույն որակական պահանջները` 

ըստ մակարդակների9: 

Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից 

դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: 

Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական 

հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության: 

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը, բացի նախադպրոցական ծրագրից, ներառում 

են նաև հետևյալ ծրագրերը. 

1) տարրական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 

2) հիմնական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 

3) միջնակարգ հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ): 

Հանրակրթական ընդհանուր ծրագրերը ներառում են նաև հոսքային կամ առանձին 

առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրերը: 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ընդհանուր, 

մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրերը մշակում և հաստատում է կրթության 

                                                            
9 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 7 
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պետական կառավարման լիազոր մարմինը՝ ՀՀ ԿԳՆ-ը: Հանրակրթական պետական 

ծրագիրը ներառում է օրինակելի ուսումնական պլանը, առարկայական չափորոշիչներն ու 

ծրագրերը, երաշխավորված դասագրքերի ցանկը, ծրագրի իրականացումն ապահովող 

իրավական այլ ակտեր: 

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը, որպես անբաժանելի մաս, կարող են 

ներառել10`  

1)  ուսումնական հաստատության կողմից իրականացվող ուսումնամեթոդական, 

փորձարարական, հետազոտական աշխատանքները. 

2)  մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման 

միջոցառումները.  

3)  սովորողների համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպումը. 

4)  սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումները.  

5)  սովորողների սննդի կազմակերպումը. 

6)  սովորողների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները. 

7)  սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի կազմակերպումը. 

8)  ուսումնաարտադրական բազաներում, մարզաառողջարարական ճամբարներում 

սովորողների ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպումը:  

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերից յուրաքանչյուրի իրականացումը 

լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է: Հանրակրթական ծրագրերի իրականացման 

լիցենզիան տալիս է ՀՀ ԿԳՆ-ը` օրենքով սահմանված կարգով: Ուսումնական 

հաստատության կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերն ամրագրվում են իր 

կանոնադրությամբ: Ուսումնական հաստատությունը հիմնադրի որոշմամբ հանրակրթական 

ծրագիրը կարող է իրականացնել ցերեկային, երկարօրյա և (կամ) գիշերօթիկ 

աշխատակարգով: 

Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ օրենքով սահմանված ցանկացած 

կազմակերպական-իրավական ձև: Այն կարող է գործել նաև կրթահամալիրի կազմում: 

Սովորողների անվճար հանրակրթությունն ապահովելու նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը հիմնադրում է ուսումնական հաստատություններ պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության (ՊՈԱԿ) կազմակերպական-իրավական ձևով11: Պետական 

                                                            
10 Նույնը 
11 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 9 
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ուսումնական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատում է ՀՀ 

կառավարությունը12: Ոչ պետական ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը 

հաստատում է հիմնադիրը` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության հաստատած օրինակելի 

կանոնադրությունը։ 

«ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ը շահույթ 

ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, 

հանրակրթական մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատություն է13: Հանրակրթական դպրոցի հիմնադիրը ՀՀ 

կառավարությունն է: 

Ուսումնական հաստատությունը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող է 

զբաղվել միայն օրենքով կամ հիմնադրի որոշմամբ ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում 

և գործունեության տեսակներով: Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով 

ուսումնական հաստատությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:  

Պետական ուսումնական հաստատության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն 

օգտագործվում է դրա կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման 

համար: Ուսումնական հաստատության շահույթի օգտագործման կարգը սահմանում է 

հիմնադիրը14: 

Հանրակրթական դպրոցը կարող է իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեության հետևյալ տեսակները15` 

1) լրացուցիչ  հանրակրթական ծրագրերի իրականացում. 

2) համակարգչային ծրագրերի և լեզուների լրացուցիչ ուսուցման կազմակերպում. 

3) ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում. 

4) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգի16, տարրական, միջին, 

հիմնական, միջնակարգ հաստատություններում և վարժարաններում (1-9-րդ 

                                                            
12 Ներկայումս գործող օրինակելի կանոնադրությունը հաստատված է ՀՀ կառավարության 2010թ. հուլիսի 15-ի 

հ. 954-Ն որոշմամբ 
13 Նույնը 
14 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 36  
15 «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի 

օրինակելի կանոնադրություն՝ հաստատված ՀՀ կառավարության 2010թ. հուլիսի 15-ի հ. 954-Ն որոշմամբ 
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դասարանցիների մասնակցությամբ) վճարովի հիմունքներով լրացուցիչ կրթություն կարող է 

իրականացվել միայն ուսումնական պլանով տվյալ դասարանի առարկայացանկում 

չընդգրկված առարկաներից: Հաստատությունը կարող է իրականացնել վճարովի այլ 

ծառայություններ` մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման 

միջոցառումներ, սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումներ, սովորողների 

սննդի կազմակերպում, սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի և 

ամառային հանգստի կազմակերպում, ուսումնաարտադրական գործառնության ծավալում և 

արտադրանքի իրացում: 

Հաստատության տնօրենը հաստատում է լրացուցիչ կրթական ծառայության 

ուսումնական պլանը, ուսումնական ծրագիրը, դասացուցակը, դասամատյանը: 

Հաստատության կառավարման խորհրդի որոշմամբ՝ տնօրենի հրամանով հաստատվում են 

լրացուցիչ կրթական ծառայության վարձավճարի չափը, կրթական ծառայություններ 

իրականացնողների վճարի չափը, միջոցների բաշխման համամասնությունները: 

 

3.2. Օրենսդրական պահանջների կատարումը Երևանի մոդելային հիմնական 

դպրոցների կողմից 
 

Երևանի հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցները բոլորն էլ 

իրականացնում են ընդհանուր հանրակրթական հիմնական (տարրական և միջին) ծրագրեր: 

Այդ դպրոցների հանրակրթական հիմնական ծրագրերը ներառում են նաև լրացուցիչ 

ծրագրեր և ձեռնարկատիրական գործունեություն, որոնց քանակական տվյալներն, ըստ 

առանձին դպրոցների, բերված են հավելված 2-ում: Այսպես, 12 հիմնական դպրոցներից 9-ն 

իրականացնում են ուսումնամեթոդական և փորձարարական ծրագրեր, 7-ը՝ 

մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման միջոցառումներ, 

2-ը՝ հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպում, 11-ը՝ սովորողների 

առողջության պահպանման միջոցառումներ, 5-ը՝ սովորողների սննդի կազմակերպում, 2-ը՝ 

սովորողների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումներ, 3-ը՝ սովորողների 

երկարօրյա ուսուցում (առանց գիշերակացի), 2-ը՝ մարզաառողջարարական ճամբարներում 
                                                                                                                                                                                                                
16 ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի  «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով հանրակրթական և (կամ) մասնագիտական 

լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին» հ. 1496-Ն որոշում 
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սովորողների ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպում, 2-ը՝ 

ներառական կրթություն, և 2-ը՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն: 

Օրինակ, հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպման ծրագրեր 

իրականացնում են Դավիթաշենի թիվ 200 (համակարգչային և պարսկերեն լեզվի խորացված 

դասընթացներ) և Կենտրոնի Նար-Դոսի անվան թիվ 14 (սիրիահայերի հանրակրթության 

կազմակերպում) հիմնական դպրոցները, սովորողների երկարօրյա ուսուցման (առանց 

գիշերակացի) ծրագրեր իրականացնում են Մալաթիա-Սեբաստիայի թիվ 152 (մոտ 30 

սովորողի համար, մինչև ժ. 16:30-ը), Շենգավիթի Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 (մոտ 30 

սովորողի համար, ժ. 11:30-ից մինչև ժ. 16:00-ը) և Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան 

թիվ 48 (մոտ 30 սովորողի համար, մինչև ժ. 17:00-ը) հիմնական դպրոցները: 

Երևանի հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 2-ն իրականացնում 

են ներառական կրթության ծրագրեր՝ Դավիթաշենի թիվ 200 (36 սովորող) և Քանաքեռ-

Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 (22 սովորող) հիմնական դպրոցները, որոնք 

կազմակերպում են նաև այդ երեխաների առողջության պահպանումը, սնունդը և 

տրանսպորտային փոխադրումը: 

Երևանի հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 2-ն իրականացնում 

են ձեռնարկատիրական գործունեության ծրագրեր՝ Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 

(անգլերեն լեզվի լրացուցիչ ուսուցում, ամսական վճարը՝ 1500 դրամ) և Քանաքեռ-Զեյթունի 

Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 (երկլեզու կրթության <Բիլենգ> ծրագիր, ֆրանսերեն լեզվի 

լրացուցիչ ուսուցում, ամսական վճարը՝ 6-րդ դասարանի սովորողների համար՝ 6000 դրամ, 

7,8,9-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 8000 դրամ) հիմնական դպրոցները: 

Այսպիսով, Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցները հիմնականում 

իրականացնում են պետական հանրակրթական հիմնական ծրագրեր: Սակայն, կան 

հիմնական դպրոցներ, որոնք, պետական հիմնական ծրագրերի շրջանակներում, 

իրականացնում են նաև հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրեր, որոնք նպատակաուղղված են 

հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական 

պահանջմունքների բավարարմանը: Դրա հետ մեկտեղ, կան եզակի հիմնական դպրոցներ, 

որոնք իրականացնում են նաև ձեռնարկատիրական գործունեության որոշակի ծրագրեր 

(հիմնականում լեզուների լրացուցիչ ուսուցման գծով): Այդ դեպքում, համաձայն 

<Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի, դպրոցական խորհուրդները սահմանել են 

ձեռնարկատիրական գործունեության վճարների դրույքաչափերը, որոնցից գոյացած 
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գումարները հանդիսացել են դպրոցի եկամուտներ և ծախսվել են դպրոցների 

կանոնադրություններով նախատեսված նպատակների իրականացման համար: Սակայն, 

նաև պետք է նկատել, որ Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների գերակշռող 

մասում օրենքով թույլատրված ձեռնարկատիրական գործունեությունն առանձնապես լայն 

տարածում չունի, որը նշանակում է, որ այդ դպրոցների մեծամասնությունը չի օգտվում, 

պետական միջոցներից բացի, արտաբյուջետային միջոցներ ձևավորելու և դպրոցի համար 

լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու՝ օրենսդրությամբ նրանց տրված հնարավորությունից: 
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4. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների 

շենքային և գույքային պայմանների գնահատումը 

 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների շենքային և գույքային պայմանների 

գնահատումն իրականացվել է այդ դպրոցներից հավաքագրված տեղեկատվության, 

դպրոցներ կատարված այցելությունների, հարցումների և լուսանկարների հիման վրա:  

Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրված դպրոցները բավականին տարբերվում են 

իրարից իրենց գույքային և շենքային պայմաններով: Ներկայումս դպրոցներում առկա 

պայմանները դիտարկվել են դրանց շենքային և գույքային ընդհանուր վիճակի, 

սանհանգույցների, մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի պայմանների 

տեսանկյունից: Երևանի մոդելային 12 դպրոցների շենքային և գույքային ընդհանուր 

պայմանները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում:  

Աղյուսակ 4. Երևանի մոդելային 12 դպրոցների գույքային և շենքային ընդհանուր պայմանները 

Դպրոցի համարը Շենքի ընդհ. 

վիճակը 

Սանհանգույցների 

վիճակը 

Մարզադահլիճի 

վիճակը 

Հանդիս. դահ-

լիճի վիճակը 

Գույքի ընդհ. 

վիճակը 

Թիվ 185 հմ/դ       

Թիվ 171 հմ/դ       

Թիվ 36 հմ/դ       

Թիվ 200 հմ/դ       

Թիվ 64 հմ/դ       

Թիվ 14 հմ/դ       

թիվ 8 հմ/դ       

Թիվ 152 հմ/դ       

Թիվ 96 հմ/դ       

Թիվ 158 հմ/դ       

Թիվ 69 հմ/դ       

Թիվ 48 հմ/դ       

 

- լավ            - բավարար                    - անբավարար                      - հիմնանորոգման կարիք 

Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ մոդելային 12 դպրոցներից 4-ն ունեն շենքերի 

հիմնանորոգման (կապիտալ նորոգման) կարիք, իսկ 3-ի շենքային պայմանները խիստ 

անբավարար են: Սանհանգույցները անմխիթար վիճակում են հիմնականում այն 

դպրոցներում, որտեղ վատ են շենքային պայմանները: Մոդելային 4 դպրոցների 

սանհանգույցները կապիտալ նորոգման կարիք ունեն:  
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Առավել խնդրահարույց է դպրոցների մարզադահլիճների վիճակը: Մոդելային 12 

դպրոցներից 5-ը կարիք ունեն մարզադահլիճի հիմնանորոգման, իսկ ևս 4-ը՝ ներքին 

հարդարման և ընթացիկ նորոգման: Բացի այդ, դպրոցներում հիմնականում չկան 

մարզական գույք և պարագաներ:  

Հիմնականում անմխիթար վիճակում են նաև մոդելային դպրոցների 

հանդիսությունների դահլիճները: Մոդելային 12 դպրոցներից 7-ի հանդիսությունների 

դահլիճները հիմնովին նորոգելու անհրաժեշտություն է զգացվում:  

Մոդելային դպրոցներում վերջին տարիներին չի թարմացվել նաև դպրոցական գույքը: 

12 դպրոցներից նոր գույքի կարիք ունեն 7-ը, որոնցից 3-ի գույքը ներկայումս անմխիթար 

վիճակում է: 

   Թիվ 69 դպրոցի միջանցք 

 

 

 

 

 

Թիվ 36 դպրոցի մարզադահլիճ  

 

թիվ 64 դպրոցի ուսուցչանոց 

 

 

 

 

Թիվ 14 դպրոցի դահլիճ 

 

Երևանի մոդելային 12 դպրոցների շենքերի և գույքի ֆիզիկական վիճակի 

ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել են ֆինանսավորան 3 աղբյուրներ, որոնք 

ուղղվում են դպրոցների շենքային և գույքային պայմանների բարելավմանը: 
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Ֆինանսավորման աղբյուրներից առաջինը դպրոցի սեփական միջոցներն են, որոնց 

հաշվին դպրոցներում կատարվում են վերանորոգման աշխատանքներ և ձեռք են բերվում 

հիմնական գույք: Դպրոցի սեփական միջոցները հիմնականում գոյանում են դպրոցի 

ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած տարեվերջի ազատ 

մնացորդից (շահույթից), որի մինչև 35%-ը, որպես խնայողություն, մի քանի տարիների 

ընթացքում կուտակվում է և ուղղվում դպրոցի շենքի հիմնանորոգմանը կամ հիմնական 

գույքի ձեռքբերմանը: Ուսումնասիրված մոդելային 12 դպրոցներից նման խնայողությունների 

մասին հարցազրույցների ընթացքում նշել են, մասնավորապես, Դավիթաշեն վարչական 

շրջանի թիվ 200, Ավան վարչական շրջանի թիվ 171 և Կենտրոն վարչական շրջանի Նար-

Դոսի անվան թիվ 14 դպրոցների տնօրենները: Օրինակ, Ավանի թիվ 171 դպրոցի տնօրենի 

մեկնաբանությամբ, դպրոցում վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 

անընդհատ, քանի որ եթե, օրինակ, դպրոցի մի սովորողն անզգուշությամբ վնասում է գույքը 

կամ շենքի պատը, ապա մյուսներն արդեն սկսում են անփույթ վերաբերվել, ինչը բերում է 

շենքային և գույքային պայմանների արագ վատթարացմանը:  

Թիվ 171 դպրոցի մարզադահլիճ 

 

 

 

 

 

Թիվ 200 դպրոցի հանդիսությունների դահլիճ 

 

Հարկ է նաև նշել, որ նշված ֆինանսավորման աղբյուրը հիմնականում վերաբերում է 

այն դպրոցներին, որոնց սովորողների թիվը միջինից՝ 500-600-ից, բարձր է: Այսպես, նշված 3 

դպրոցներից Ավանի թիվ 171 դպրոցն ունի 1192 սովորող, Դավիթաշենի թիվ 200 դպրոցը՝ 788 

սովորող (այս դպրոցն իրականացնում է նաև ներառական կրթության պետական ծրագիր), և 

Կենտրոնի թիվ 14 դպրոցը՝ 644 սովորող: 

Դպրոցներում կապիտալ աշխատանքների ֆինանսավորման երկրորդ աղբյուրը 

գործարար անհատների ու կազմակերպությունների բարեգործությունները և 
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նվիրատվություններն են: Ֆինանսավորման այս աղբյուրի հաշվին վերանորոգվել են 

մոդելային 12 դպրոցներից 2-ը՝ Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի կապիտալ 

վերանորոգումը և հիմնական գույքի ձեռքբերումը ֆինանսավորվել է Ռուսաստանում 

բնակվող բարերարների միջոցների հաշվին, իսկ Նոր Նորքի Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 

դպրոցը վերանորոգվել է Ռուբեն Հայրապետյանի ֆինանսական օժանդակությամբ: 

            Թիվ 8 դպրոցի գրադարան  

 

 

 

 

 

Թիվ 96 դպրոցի դասարան 

Դպրոցներում կապիտալ աշխատանքների ֆինանսավորման երրորդ աղբյուրը ՀՀ 

պետական բյուջեն է կամ պետական կամ այլ ծրագրերի մեջ ընդգրկվածությունն է: Այս 

աղբյուրից վերջերս, մասնավորապես, ֆինանսավորվել են Աջափնյակի թիվ 185 դպրոցի 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, սակայն, այդ դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ, 

աշխատանքները մնացել են անավարտ, ֆինանսավորումը դադարեցվել է ֆինանսական 

հայտնի ճգնաժամի պատճառաբանությամբ, և Շենգավիթի Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 

դպրոցի կապիտալ վերանորոգումը, որտեղ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Շենգավիթի 

Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 դպրոցն ընդգրկված է ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեի ծրագրում: 

 

 

 

 

 

 

Թիվ 185 դպրոց. Պատերը ներկված չեն, սանհանգույցների նորոգման աշխատանքները դեռ ավարտված չեն 
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Համեմատելով դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման և գույքի ձեռք 

բերման վերը նշված ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին կատարված աշխատանքների 

որակը, կարելի է նշել դպրոցի սեփական միջոցների և բարեգործության հաշվին 

իրականացված աշխատանքների արդյունավետությունը: Օրինակ, Աջափնյակի թիվ 185 

դպրոցում պետական միջոցների հաշվին կատարված շինարարական աշխատանքների 

որակից դպրոցում դժգոհ են, մինչդեռ դպրոցի սեփական և բարեգործական միջոցներով 

կատարված աշխատանքներն իրականացվել են համեմատաբար պատշաճ որակով:  

 

Թիվ 185 դպրոց. Աստիճանավանդակի սալիկները հարթեցված չեն, պատերը թեք են: 

Նշված ֆինանսավորման աղբյուրներն իրարից տարբերվում են նաև իրենց 

կանխատեսելիությամբ: Հստակ չափորոշիչների բացակայության պայմաններում, 

դպրոցները չեն կարողանում կանխատեսել, թե արդյոք դպրոցը կընդգրկվի պետական կամ 

այլ ծրագրում, երբ կկատարվեն վերանորոգման աշխատանքները, երբ կթարմացվի 

դպրոցական գույքը և այլն: Այս անորոշությունն առաջ է բերում նաև որոշակի 

բարդություններ՝ դպրոցում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների պլանավորման 

հարցում: Դպրոցներն իրենց սեփական միջոցների հաշվին շատ դեպքերում չեն 

իրականացնում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝ հուսալով, որ մոտ ապագայում 

կընդգրկվեն պետական կամ այլ ծրագրում: Այդ պատճառով, խնայված գումարներն 

առավելապես ուղղվում են կրթական կամ ոչ կրթական այլ ծրագրերին: Պատահում է, 

դպրոցն իրականացնում է ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ հաջորդ տարի 

ընդգրկվում է պետական ծրագրում, հետևաբար նախորդ տարվա ընթացիկ վերանորոգման 

գծով ծախսերը դառնում են չարդարացված և անարդյունավետ:  

Բարեգործության և նվիրատվության հաշվին գոյացած միջոցները նույնպես 

կանխատեսելիության որոշ պակաս ունեն, սակայն, ի տարբերություն պետական միջոցների, 

դրանք ավելի ճկուն են, քանի որ դրանց օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ 
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որոշումները կայացվում են դպրոցներում, ուստի դրանք կարող են ուղղվել դպրոցի առավել 

խիստ կարիքներին: 

Կանխատեսելության առումով առավել հստակ են դպրոցի կողմից խնայված 

գումարների հաշվին գոյացած միջոցները: Դպրոցները հիմնականում կարողանում են ճիշտ 

կանխատեսել իրենց խնայողությունները՝ ելնելով տարիների փորձից և դպրոցի 

կարիքներից:  
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5. Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների բնութագրումը, 

վերլուծությունը և գնահատումը 

 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վերաբերյալ ամփոփ 

տեղեկատվությունը՝ բացարձակ ցուցանիշների տեսքով, բերված է հավելված 3-ում: Ինչպես 

երևում է բերված տվյալներից, 12 հիմնական դպրոցներից 4-ի շենքերը կառուցվել են 1930-50-

ական թվականներին (Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցը՝ 1937թ., Քանաքեռ-

Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվ. թիվ 48 դպրոցը՝ 1947թ., Էրեբունու թիվ 64 դպրոցը՝ 1951թ., և 

Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցը՝ 1954թ.), իսկ մնացած 8-ի շենքերը՝ 1970-90-ական 

թվականներին: Վերջիններս հիմնականում կառուցվել են խորհրդային ժամանակների 

վերջին տարիների տիպային նախագծերի հիման վրա: Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների 

մասնաշենքերի կամ շենք-շինությունների (ուսումնական, մարզադահլիճ, 

հանդիսությունների դահլիճ, կաթսայատուն, էլեկտրամատակարարման ենթակայան և այլն) 

քանակը տարբեր է՝ կան ինչպես 1-2 մասնաշենքեր ունեցող դպրոցներ, այնպես էլ մինչև 6-7 

մասնաշենքեր ունեցող դպրոցներ: Դպրոցի մասնաշենքերի քանակն իր ազդեցությունն է 

ունենում դպրոցի պահպանման, շահագործման և ջեռուցման ծախսերի ծավալների վրա: 

Բացի այդ, նշված ծախսերը պլանավորելիս և իրականացնելիս կարևոր նշանակություն 

ունեն նաև դպրոցի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը և շենք-շինությունների քանակը, 

դրանք իրար հետ կապված են ուղիղ համեմատական կապով: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից բոլորում էլ առկա են ջեռուցման համակարգեր՝ 

լոկալ կամ կաթսայատան միջոցով կենտրոնական ջերմամատակարարմամբ: Դա 

նշանակում է, որ բոլոր դպրոցներում էլ կան ջեռուցման ծախսեր, որոնց չափը կախված է 

ջեռուցման ենթակա մասնաշենքերի քանակից և ջեռուցվող տարածքից: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 10-ն, իրենց նախագծային հզորությամբ, 

համարվում են պայմանական <մեծ> դպրոցներ (սովորողների թիվը գերազանցում է 600-ը), 

միայն 2-ը՝ պայմանական <փոքր> դպրոցներ, այդ թվում Մալաթիա-Սեբաստիայի թիվ 152 

դպրոցը (նախատեսված է 450 սովորողի համար) և Նոր-Նորքի թիվ 96 դպրոցը 

(նախատեսված է 480 սովորողի համար): Սակայն, դիտարկելով <դպրոցում փաստացի 

սովորողների թիվը> ցուցանիշը, հավելված 3-ում բերված տվյալներից երևում է, որ 12 

հիմնական դպրոցներից միայն 5-ում է այդ ցուցանիշը գերազանցում 600 սովորողին, մնացած 

7-ում, ընդհակառակը, այն փոքր է 600 սովորողից:  
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Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վիճակը բնութագրելու և վերլուծելու, ինչպես 

նաև դրանք իրար հետ համեմատելու և վարկանիշային դասակարգում կատարելու համար 

ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ է դիտարկել դպրոցների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը՝ ոչ միայն բացարձակ ցուցանիշների տեսքով, այլև դրանց հիման վրա 

հաշվարկված հարաբերական ցուցանիշների տեսքով: Այդ նպատակով, դիտարկվել և 

հաշվարկվել են հետևյալ հարաբերական ցուցանիշները՝ դասակարգելով դրանք ըստ 

որոշակի խմբերի  (հավելված 4)՝ 

1-ին խումբ 

Ցուցանիշ 1. Դպրոցի փաստացի սովորողներով ծանրաբեռնվածությունը 

(թերբեռվածությունը) կամ զբաղվածությունը (բանաձև՝ սովորողների 

փաստացի թիվ / նախագծային հզորություն) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակ 5. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

փաստացի սովորողներով ծանրաբեռնվածության (թերբեռվածության), նվազման 

կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ցուցանիշ 1-ի 

(Ց1) արժեքը 

I. Փաստացի սովորողներով ծանրաբեռնված դպրոցներ  Ց1 > 1 

1. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 1.67 

2. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 1.18 

3. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 1.05 

II. Փաստացի սովորողներով թերբեռնված դպրոցներ 0.5 <= Ց1 <= 1 

4. Քանաքեռ-Զեյթունի վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 0.77 

5. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 0.65 

6. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 0.55 

7. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 0.54 

8. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 0.53 

9. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 0.52 

III. Փաստացի սովորողներով շատ թերբեռնված դպրոցներ Ց1 < 0.5 

10. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 0.47 

11. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 0.33 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 0.32 
 

Այսպիսով, մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 9-ը բավականին նկատելի 

թերբեռնված են (նախագծային հզորության 1/3-ից մինչև 2/3 չափով) և այս փաստը 

հանրակրթության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմինների համար լուրջ 
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մտահոգության ու անհանգստության պատճառ պետք է հանդիսանա: Դպրոցների 

թերբեռնվածությունը ՀՀ հանրակրթության բնագավառի (և ոչ միայն հանրակրթության, այլև 

ընդհանրապես՝ հանրապետության) լրջագույն հիմնախնդիրներից մեկն է և 

անհրաժեշտություն է առաջացել այն դարձնել, մասնավորապես, դպրոցների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման և, ընդհանրապես, բնագավառի 

հետագա զարգացման քաղաքականությունների և ռազմավարությունների մշակման, 

քննարկման և ընդունման առարկա: 

2-րդ խումբ 

Ցուցանիշ 2. Դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին թիվը (դասարանների միջին 

խտությունը) (բանաձև՝ սովորողների թիվ / դասարանների թիվ) 

Ցուցանիշ 3. Տարրական դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին թիվը (բանաձև՝ տարրա-

կան դպրոցի սովորողների թիվ / տարրական դպրոցի դասարանների թիվ) 

Ցուցանիշ 4. Միջին դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին թիվը (բանաձև՝ միջին դպրոցի 

սովորողների թիվ / միջին դպրոցի դասարանների թիվ) 

Այս ցուցանիշներով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 6-ում: 

Աղյուսակ 6. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ 1 դասա-

րանի սովորողների միջին թվի (դասարանների միջին խտության), նվազման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ցուցանիշ 2-ի 

(Ց2) արժեքը 

Ցուցանիշ 3-ի 

(Ց3) արժեքը 

Ցուցանիշ 4-ի 

(Ց4) արժեքը 

I. Փաստացի բարձր խտության դասարաններով 

դպրոցներ 
Ց2 > 30   

1. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 31.4 32.2 30.2 

2. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 30.3 32.9 23.3 

II. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ միջին խտության 

դասարաններով դպրոցներ 
25 <= Ց2 <= 30   

3. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 28.8 29.6 28.1 

4. Քանաքեռ-Զեյթունի վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 

հ/դպրոց 
28.6 29.2 28.0 

5. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 26.8 28.9 24.8 

6. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 25.8 22.9 28.4 

III. Փաստացի ցածր խտության դասարաններով դպրոցներ Ց2 < 25   

7. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 24.8 26.1 23.8 

8. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 23.8 25.5 22.7 

9. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 23.3 22.5 24.1 

10. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 22.5 23.4 21.8 

11. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 20.7 22.4 19.0 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 20.5 22.0 19.2 
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Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատված՝ 

հիմնական դպրոցների 2013-14թթ. ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական 

պլանների17՝ <Հաստատության դասարանների միջին խտությունը սահմանվում է 25-30 

սովորող՝ տարրական և միջին դպրոցների համար, 20-25 սովորող` ավագ դպրոցի 

ընդհանուր հոսքի սովորողների համար` սանիտարական նորմերի պահպանմամբ, ընդ 

որում սովորողների թիվը տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում չի կարող 

գերազանցել 35-ը, իսկ ավագ դպրոցի ընդհանուր հոսքում` 30-ը: Հիմնադրի կողմից 

սահմանված խտությունից ավելի պակաս խտությամբ դասարան կարող է բացվել 

հաստատության լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ հաստատության խորհրդի 

որոշմամբ:>: Փաստորեն, մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից միայն 2-ն են բարձր 

խտության դասարաններով դպրոցներ (Ավանի թիվ 171, Դավիթաշենի թիվ 200), որոնց 

դասարանների միջին խտությունը մեծ է 30 սովորողից՝ համապատասխանաբար 31.4 և 30.3: 

Եվս 4 հիմնական դպրոցների (Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8, Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. 

Մանուշյանի անվան թիվ 48, Շենգավիթի Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 և Կենտրոնի Նար-

Դոսի անվան թիվ 14) դասարանների միջին խտությունը գտնվում է ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված սահմաններում (25-30 սովորող): Մնացած 6 դպրոցները փաստացի 

թերբեռնված են՝ դրանց դասարանների միջին խտությունը փոքր է 25 սովորողից, որը 

նշանակում է, որ 25 սովորողից պակաս խտությամբ դասարանների բացման 

ֆինանսավորումը պետք է կատարվի դպրոցի լրացուցիչ ֆինանսավորման 

(արտաբյուջետային) միջոցների հաշվին: 

Այսպիսով, մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի դասարանների խտությունը 

պակաս է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ներքին շեմից (25 սովորողից), հետևապես այդ 

դպրոցներում նման դասարանների բացման ֆինանսավորումը պետք է կատարվի դպրոցի 

լրացուցիչ ֆինանսավորման (արտաբյուջետային) միջոցների հաշվին: 

3-րդ խումբ 

Ցուցանիշ 5. Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող աշխատողների միջին թիվը 

(բանաձև՝աշխատողների թիվ / դասարանների թիվ) 

Ցուցանիշ 6.  Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող մանկավարժների միջին թիվը (բանաձև՝ 

մանկավարժների թիվ / դասարանների թիվ) 

                                                            
17 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 հունիսի 2013թ. <Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր և հատուկ 

պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուսումնական տարվա 

օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին> հ 730 հրաման, հավելված 1, 3-րդ բաժին, կետ 21 
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Ցուցանիշ 7.  Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող ոչ մանկավարժական աշխատողների միջին 

թիվը (բանաձև՝ ոչ մանկավարժական աշխատողների թիվ / դասարանների թիվ) 

Այս ցուցանիշներով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 7-ում: 

Աղյուսակ 7. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ 1 

դասարանին ընկնող աշխատողների միջին թվի, աճման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ցուցանիշ 5-ի 

(Ց5) արժեքը 

Ցուցանիշ 6-ի 

(Ց6) արժեքը 

Ցուցանիշ 7-ի 

(Ց7) արժեքը 

I. Փաստացի աշխատողներով ցածր 

ծանրաբեռնվածության դպրոցներ 
Ց5 < 3   

1. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 2.3 1.6 0.7 

2. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 2.6 1.7 0.9 

3. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 2.8 2.3 0.5 

II. Փաստացի աշխատողներով միջին 

ծանրաբեռնվածության դպրոցներ 
3.0 <= Ց5 <= 3.5   

4. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 3.0 2.1 0.9 

5. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 3.1 2.3 0.8 

6. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 3.1 2.2 0.9 

7. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 3.1 2.2 0.9 

8. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 3.2 2.1 1.1 

9. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 3.3 2.0 1.3 

10. Քանաքեռ-Զեյթունի վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 

հ/դպրոց 
3.4 2.7 0.7 

III. Փաստացի աշխատողներով բարձր 

ծանրաբեռնվածության դպրոցներ 
Ց5 > 3.5   

11. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 3.6 2.4 1.2 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 4.3 2.9 1.4 
  

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 դասարանին ընկնող աշխատողների 

միջին թվի, դասակարգվել են 3 խմբի՝ 

1) փաստացի աշխատողներով ցածր ծանրաբեռնվածության 3 դպրոցներ (1 դասարանին 

ընկնող աշխատողների միջին թիվը փոքր է 3 աշխատողից), 

2) փաստացի աշխատողներով միջին ծանրաբեռնվածության 7 դպրոցներ (1 դասարանին 

ընկնող աշխատողների միջին թիվը մեծ է կամ հավասար 3 աշխատողից և փոքր է կամ 

հավասար 3,5 աշխատողից), 

3) փաստացի աշխատողներով բարձր ծանրաբեռնվածության 2 դպրոցներ (1 դասարանին 

ընկնող աշխատողների միջին թիվը մեծ է 3,5 աշխատողից): 



30 
 

Այսպիսով, մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 դասարանին ընկնող 

աշխատողների միջին թվի ցուցանիշի, հիմնականում համարվում են փաստացի 

աշխատողներով  ցածր (3 դպրոց) և միջին (7 դպրոց) ծանրաբեռվածության: Դրանցից միայն 

2-ն են համարվում փաստացի աշխատողներով բարձր ծանրաբեռնվածության դպրոցներ 

(Մալաթիա-Սեբաստիայի թիվ 152 և Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36): 

4-րդ խումբ 

Ցուցանիշ 8.   Դպրոցի 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը (բանաձև՝ 

սովորողների թիվ / աշխատողների թիվ) 

Ցուցանիշ 9.   Դպրոցի 1 մանկավարժին ընկնող սովորողների միջին թիվը (բանաձև՝ 

սովորողների թիվ / մանկավարժների թիվ) 

Ցուցանիշ 10. Դպրոցի 1 ոչ մանկավարժական աշխատողին ընկնող սովորողների միջին 

թիվը (բանաձև՝ սովորողների թիվ / ոչ մանկավարժական աշխատողների թիվ) 

Այս ցուցանիշներով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 8-ում: 

Աղյուսակ 8. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ 1 

աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թվի, նվազման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ցուցանիշ 8-ի 

(Ց8) արժեքը 

Ցուցանիշ 9-ի 

(Ց9) արժեքը 

Ցուցանիշ 10-ի

(Ց10) արժեքը

I. Փաստացի սովորողներով բարձր 

ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով դպրոցներ 
Ց8 > 9   

1. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 13.7 19.9 44.1 

2. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 10.2 12.7 52.9 

3. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 9.9 14.1 32.8 

4. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 9.8 15.0 28.0 

II. Փաստացի սովորողներով միջին 

ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով դպրոցներ 
7 <= Ց8 <= 9   

5. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 8.4 13.0 23.8 

6. Քանաքեռ-Զեյթունի վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 

հ/դպրոց 
8.3 10.4 41.1 

7. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 8.1 11.8 26.0 

8. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 7.6 10.1 31.1 

III. Փաստացի սովորողներով ցածր 

ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով դպրոցներ 
Ց8 < 7   

9. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 6.9 11.3 17.7 

10. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 6.7 9.3 23.3 

11. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 6.6 9.9 19.8 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 4.9 7.0 15.0 
 



31 
 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին 

թվի, դասակարգվել են 3 խմբի՝ 

1) փաստացի սովորողներով բարձր ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով 4 

դպրոցներ (1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը մեծ է 9 սովորողից), 

2) փաստացի սովորողներով միջին ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով 4 դպրոցներ 

(1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը մեծ է կամ հավասար 7 սովորողից և 

փոքր է կամ հավասար 9 սովորողից), 

3) փաստացի սովորողներով  ցածր ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով 4 դպրոցներ 

(1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը փոքր է 7 սովորողից): 

Այսպիսով, մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 աշխատողին ընկնող 

սովորողների միջին թվի ցուցանիշի, հիմնականում բաշխվել են հավասարաչափ (4-ական 

բարձր, միջին և ցածր ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով), եթե պայմանականորեն 

ընդունենք, որ  փաստացի սովորողներով միջին ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով 

դպրոց համարվում է այն դպրոցը, որտեղ 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը 

մեծ է կամ հավասար 7 սովորողից և փոքր է կամ հավասար 9 սովորողից: 

Հավելված 3-4-ում բերված տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս սահմանել 

նաև մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վիճակը բնութագրող այլ ցուցանիշներ ու դրանց 

խմբեր և դպրոցները դասակարգել ըստ այդ ցուցանիշների: Օրինակ, կարելի է կատարել 

դպրոցների վարկանիշային դասակարգում ըստ վերոնշյալ ցուցանիշ 9-ի՝ դպրոցի 1 

մանկավարժին ընկնող սովորողների միջին թվի (բանաձև՝ սովորողների թիվ / 

մանկավարժների թիվ), որը կարևոր ցուցանիշ է համարվում հանրակրթության 

բնագավառում՝ ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը որոշելու և աշխատանքը գնահատելու 

տեսանկյունից: Սակայն, սույն հետազոտությունում մենք կսահմանափակվենք վերևում 

ներկայացվածով և կանցնենք ծրագրով առաջադրված՝ դպրոցների կառավարման, 

հատկապես շեշտադրում անելով՝ ֆինանսական կառավարման, բյուջետային 

թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության, հարցերին: 
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6. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների կառավարման ու 

խորհրդակցական մարմինները և նրանց լիազորությունների իրականացման 

ժամանակ ծագող խնդիրները  

 

Հանրակրթության բնագավառում կառավարման մարմիններն են՝ 

 ուսումնական հաստատության հիմնադիրը՝ ի դեմս ՀՀ կառավարության, 

 կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը՝ ի դեմս ՀՀ ԿԳՆ, 

 տարածքային կառավարման մարմինը (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետը), 

 տեղական ինքնակառավարման մարմինը (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետը): 

Հանրակրթության բնագավառում կառավարման մարմինների իրավասությունները 

սահմանված են օրենքով18: Մասնավորապես, հանրակրթության բնագավառում Երևանի 

քաղաքապետի իրավասություններից են՝ 

 դպրոցի կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության և ԿԳՆ ընդունած նորմատիվ 

ակտերի կատարման, կրթական ծրագրերի իրականացման վերահսկումը՝  

հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան. 

 հանրակրթական դպրոցի կանոնադրության և դրանում  կատարվող 

փոփոխությունների հաստատումը. 

 hանրակրթական դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է `  

ա. դպրոցի ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, 

բ.  hանրակրթական դպրոցի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակները, 

գ. հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը: 

Հանրակրթական հիմնական դպրոցի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ և դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով19: Հանրակրթական 

դպրոցն ունի կոլեգիալ կառավարման մարմին` խորհուրդ, որի լիազորությունները 

սահմանվում են օրենքով և դպրոցի կանոնադրությամբ: Խորհուրդը  ձևավորվում է ՀՀ ԿԳ 

նախարարի սահմանած կարգով20: Դպրոցի խորհրդի լիազորություններից են21՝ 

                                                            
18 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդվածներ 29-32 
19 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 10 
20 ՀՀ ԿԳ նախարարի 2010թ. մարտի 18-ի հ. 113-Ն հրաման <Կարգ՝ Հայաստանի Հանրապետության 

<Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կոլեգիալ կառավարման մարմնի`խորհրդի ձևավորման> (լրամշակման հրաման՝ 2010թ. հունիսի 15-ի հ. 579-Ն) 
21 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 11 
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 հավանություն է տալիս ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրին. 

 քննարկում և հավանություն է տալիս ուսումնական հաստատության հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակներին. 

 կարող է սահմանել պակաս խտությամբ դասարան` ուսումնական հաստատության 

լրացուցիչ միջոցների հաշվին. 

 քննարկում է ուսումնական հաստատության ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, 

հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը և ներկայացնում պետական 

լիազորված մարմին. 

 քննարկում է ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության 

հաշվետվությունները. 

 որոշում է մասնակցել արտաքին գնահատման, քննարկում է ներքին և արտաքին 

գնահատման արդյունքները. 

 վերահսկում է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի կատարումը. 

 հիմնադրի սահմանած կարգով սահմանում է ուսումնական հաստատության շահույթի 

տնօրինման հիմնական ուղղությունները: 

Հանրակրթական դպրոցի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

դպրոցի գործադիր մարմինը` տնօրենը, որը ընտրվում (նշանակվում) և ազատվում է (նրա 

լիազորությունները դադարում են) օրենսդրությամբ և դպրոցի կանոնադրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով: Դպրոցի տնօրենի լիազորություններից են22՝ 

 խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցի զարգացման 

ծրագիրը, 

 կազմում է դպրոցի հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և դպրոցի 

խորհրդի հավանությամբ ներկայացնում պետական լիազորված մարմին. 

 խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում դպրոցի ֆինանսատնտեսական 

հաշվետվությունը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերաբերյալ 

տեղեկանք, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը. 

 ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և ՀՀ օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների 

արդյունավետ օգտագործումը: 

                                                            
22 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 12 



34 
 

Հանրակրթական դպրոցի կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման 

նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` մանկավարժական, ծնողական, 

աշակերտական խորհուրդներ, առարկայական մեթոդական միավորումներ, որոնց 

ձևավորման կարգը և իրավասությունները սահմանվում են դպրոցի կանոնադրությամբ: 

Դպրոցի կանոնադրությամբ կարող են նախատեսվել նաև այլ խորհրդակցական մարմիններ` 

հոգաբարձուների և այլ խորհուրդներ23: Մասնավորապես, հանրակրթական դպրոցի 

հոգաբարձուների խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել դպրոցի գործունեությամբ 

շահագրգիռ անձինք, անհատ ձեռներեցներ, տեղական իշխանության ներկայացուցիչներ: 

Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմվում է առնվազն հինգ հոգաբարձուներից: Դպրոցի 

հոգաբարձուների խորհրդի լիազորություններից են՝ 

 օժանդակում է հանրակրթական դպրոցի համար ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը, 

նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը, արտաբյուջետային ֆոնդի ձևավորմանը. 

 նպաստում է հանրակրթական դպրոցի կողմից իրականացվող լրացուցիչ, ինչպես նաև  

օրենքին և հանրակրթական դպրոցի  կանոնադրությանը չհակասող այլ  ծրագրերի 

իրականացմանը. 

 աջակցում է սոցիալական ծրագրերի իրականացմանն ու սովորողների ամառային 

հանգստի  կազմակերպմանը. 

 լսում է իր հատկացրած միջոցների նպատակային ծախսման վերաբերյալ տնօրենի 

հաշվետվությունը. 

 մասնակցում է հանրակրթական դպրոցի զարգացման ծրագրերի քննարկմանը. 

 իր կազմից ընտրում է հանրակրթական դպրոցի մանկավարժական խորհրդի անդամ. 

 օժանդակում է այլ ուսումնական հաստատությունների հետ հանրակրթական դպրոցի 

համագործակցությանը, միջազգային կապերի ստեղծմանը: 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների կառավարման և խորհրդակցական 

մարմինների քանակի և դրանց անդամների թվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է 

հավելված 5 – ում: Բոլոր դպրոցների խորհուրդների անդամների թիվը 8 է, որը 

համապատասխանում է հանրակրթության օրենսդրությամբ սահմանված թվաքանակին: 

Դպրոցների խորհուրդների անհատական կազմերը հաստատվում են Երևանի 

քաղաքապետի համապատասխան որոշումներով: Խորհրդի անդամների փոփոխության 

դեպքում խորհրդի նոր կազմը նորից ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետի 

                                                            
23 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 10, կետ 5 
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հաստատմանը: Ներկայումս մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից կան դպրոցներ, որոնց 

խորհուրդների կազմում ներկա պահին կան փոփոխություններ, բայց խորհուրդների նոր 

կազմերն առայժմ չեն հաստատվել (օրինակ, Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 

48, Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցները): 

Դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների անդամների թիվը հիմականում 

ձևավորվում է դպրոցում աշխատող մանկավարժների թվաքանակից, քանի որ հիմնականում 

բոլոր մանկավարժներն էլ համարվում են մանկավարժական խորհրդի անդամներ: 

Բոլոր դպրոցներում գործում են առարկայական մեթոդական միավորումներ, որոնց 

անդամների թիվը տատանվում է 3-9-ի սահմաններում, որը նշանակում է, որ որոշ 

դպրոցներում որոշ առարկաների գծով մեթոդական միավորումները միացվել են մեկում, իսկ 

որոշ դպրոցներում էլ յուրաքանչյուր առարկայի գծով գործում է առանձին մեթոդական 

միավորում: Երկու դեպքերն էլ թույլատրելի են հանրակրթության գործող օրենսդրությամբ:  

Բոլոր դպրոցներում, բացառությամբ Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի, 

գործում են նաև տարրական դասարանների մեթոդական միավորումներ, որոնց անդամների 

թվերը նորից համապատասխանում են դպրոցների տարրական դասարանների 

թվաքանակներին: Իսկ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցում տարրական դասարանների 

մանկավարժները ներգրավվել են առարկայական մեթոդական միավորումներում և 

տարրական դասարանների առանձին մեթոդական միավորում չեն ստեղծել:  

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների մանկավարժական խորհուրդները, 

առարկայական և տարրական մեթոդական միավորումները մեծապես նպաստում են դպրոցի 

արդյունավետ կառավարման գործընթացին, նրանք կազմում և քննարկում են  

ուսումնամեթոդական ծրագրերը, ներկայացնում են առաջարկություններ դասաժամերի 

քանակի, առարկայական ծրագրերի վերաբերյալ: Մեթոդական միավորումները նպաստում 

են տվյալ առարկայի մատուցման ձևի, սովորողների  գիտելիքների բարձացմանը, 

հմտությունների զարգացմանը, փորձում են կիրառել ուսուցման նորագույն մեթոդները և 

ձևերը: Դպրոցներում հաճախ կազմակերպվում են բաց դասալսումներ՝ ուսուցիչների, 

ծնողների, խորհրդի անդամների մասնակցությամբ, բազմազան միջոցառումներ՝ նվիրված 

պետական և ազգային տոներին, գրողներին, մշակույթի այլ երախտավորներին: 

 Միջոցառումների կազմակերման, դպրոցի կարգ ու կանոնի պահպանման և այլ 

խնդիրներ լուծելու հարցում մեծ դերակատարում ունեն նաև դպրոցական և դասարանական 

ծնողական, աշակերտական խորհուրդները, որոնք սերտորեն համագործակցում են դպրոցի 
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տնօրինության և մանկավարժական խորհրդի հետ և շատ հարցերում օգնում միմյանց: 

Հարցման մասնակիցների մեկնաբանությամբ, նմանատիպ համագործակցությունների 

ընթացքում առանձնակի խնդիրներ չեն առաջանում: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցները տարբեր մոտեցում են հանդես բերել դպրոցի 

ծնողական խորհուրդը ձևավորելիս: Նրանց մեծամասնության ծնողական խորհուրդների 

անդամների թիվը համապատասխանում է դպրոցում փաստացի գործող դասարանների 

թվին, այսինքն յուրաքանչյուր դասարանի ծնողական խորհրդից առաջադրվել է դպրոցի 

ծնողական խորհրդի մեկ անդամ: Սակայն, կան դպրոցներ (օրինակ, Էրեբունու թիվ 64 

դպրոցը), որտեղ ծնողական խորհրդի անդամների թիվը 2-3 անգամ գերազանցում է 

դասարանների թվին (թիվ 64 դպրոցում ծնողական խորհրդի անդամների թիվը 59 է, իսկ 

դասարանների թիվը՝ 16): Միևնույն ժամանակ, կան դպրոցներ (օրինակ, Կենտրոնի Նար-

Դոսի անվան թիվ 14, Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36, Ավանի թիվ 171  դպրոցները), որոնց 

ծնողական խորհուրդների անդամների թվերը ոչ մի կապ չունեն դասարանների 

թվաքանակների հետ և ընդունվել են, ասենք, 7, 9 կամ 11: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցները տարբեր մոտեցում են հանդես բերել նաև 

դպրոցի աշակերտական խորհուրդը ձևավորելիս: Քանի որ աշակերտական խորհրդում 

ներգրավվում են հիմնականում բարձր (7-9) դասարանների աշակերտները, դպրոցները 

աշակերտական խորհրդի անդամների թիվն ընդունել են կամայական՝ 7-23 անդամների 

սահմաններում: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ում չեն գործում հոգաբարձուների 

խորհուրդներ: Մնացած 6 դպրոցից 4-ի հոգաբարձուների խորհուրդների անդամների թիվը 5 

է, Կենտրոնի Նար-Դոսի անվան թիվ 14 դպրոցում՝ 11, և Շենգավիթի Մ. Գորգիսյանի անվան 

թիվ 158 դպրոցում՝ 4: Վերջինս չի համապատասխանում ՀՀ հանրակրթության 

օրենսդրության այն պահանջին, որ հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է բաղկացած լինի 

առնվազն 5 հոգաբարձուներից: 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներում վարված հարցազրույցների հարցման 

տվյալների համաձայն, դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական բոլոր մարմինների 

գործունեության արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը 

հարցվողների կողմից գնահատվել են հիմնականում շատ բարձր՝ 8-10 բալ (1-10 բալ 

սանդղակով): Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ դպրոցի կառավարման մարմինները 

(տվյալ դեպքում՝ տնօրենը և խորհրդի ներկայացուցիչը), համարյա առանց բացառության, 
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հարցին մոտենում են միայն ֆորմալ տեսանկյունից և առանձնապես չեն էլ խորանում 

դպրոցի խորհրդի և խորհրդակցական մարմինների գործունեության բովանդակային մասի 

մեջ: Նրանք արդարացիորեն ցածր են գնահատել (1-4 բալ) միայն հոգաբարձուների 

խորհուրդների (եթե այն ընդհանրապես գոյություն ունի դպրոցում), ինչպես նաև, որոշ 

դեպքերում (օրինակ, Աջափնյակի թիվ 185 դպրոցում), դպրոցների և դասարանների 

ծնողական խորհուրդների գործունեության արդյունավետությունը և թափանցիկությունը, 

քանի որ այդ խորհուրդների գոյությունը և գործունեությունը հիմնականում ձևական բնույթ է 

կրում, իհարկե՝ որոշ բացառություններով: Օրինակ, Շենգավիթի Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 

158 դպրոցի հոգաբարձուների խորհուրդը (նախագահ՝ Գոհար Գորգիսյան) նախաձեռնել և 

դպրոցի կառավարման մարմինների հետ համատեղ ուժերով իրականացրել են մի շարք 

ծրագրեր ու միջոցառումներ (օրինակ, 2012թ.-ին՝ Մ. Գորգիսյանի թանգարանի բացում, 

վերանորոգում և կահավորում, 2014թ.-ին նախատեսվել է դպրոցի գրադարանի 

վերանորոգում, գույքի թարմացում, համակարգչային դասասենյակի ստեղծում և այլն): 

Նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները 

գոյանում են ինչպես կատարված հանգանակություններից, այնպես էլ դպրոցի 

աշակերտների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառքներից: 

Հարցվողների կարծիքով, դպրոցի կառավարման մարմինների (խորհուրդ, տնօրեն) 

լիազորությունների իրականացման ժամանակ հիմնականում խնդիրներ չեն առաջանում: 

Դպրոցի խորհրդի կողմից օրակարգային հարցերի քննարկման ժամանակ առանձնապես 

խնդիրներ չեն ծագում, երբեմն լինում են տարաձայնություններ ու տարակարծություններ 

ինչ-ինչ հարցերի շուրջ: Երբեմն դժվարություններ են առաջանում դպրոցների դասարանների 

կազմավորման ժամանակ՝ կապված դասարանների խտության, դասարանների կիսման, 

ֆինանսական միջոցների սղության հետ: Օրինակ, Մալաթիա-Սեբաստիայի թիվ 152 

դպրոցում դասարանների միջին խտությունը 23.8 սովորող է, սակայն ըստ դասարանների 

խիստ անհավասարաչափ (օրինակ, 7-րդ դասարանում՝ 29 սովորող, 8-րդ դասարանում՝ 13 

սովորող, 9-րդ դասարանում՝ 35 սովորող), իսկ դպրոցի պետական ֆինանսավորումը 

կատարվում է՝ կախված ոչ թե դասարանների թվից, այլ սովորողների թվից:  

Դպրոցի տնօրենի կողմից դպրոցի զարգացման ծրագիրը ներկայացվում է խորհրդի 

քննարկմանը և հավանությանը հիմնականում 5 տարին մեկ անգամ՝ տնօրենի ընտրության 

մրցույթի ժամանակ, իսկ դպրոցի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակները, ամենամյա 

ծախսերի  նախահաշիվը,  հաջորդ  տարվա  բյուջետային  ֆինանսավորման  հայտը, ՀՀ 
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հանրակրթության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներկայացվում են խորհրդի 

քննարկմանը և հավանությանը յուրաքանչյուր տարվա հունվարին, այնուհետև նաև 

սեպտեմբերին՝ դրանց ճշտման ժամանակ, իսկ դպրոցի ֆինանսատնտեսական և 

ուսումնադաստիարակչական գործունեության հաշվետվությունները՝ եռամսյակը մեկ 

անգամ, այնուհետև դրանք ներկայացվում են Երևանի քաղաքապետարան:  

ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով24, Երևանի մոդելային  

դպրոցների մեծամասնության (օրինակ, Ավանի թիվ 171, Դավիթաշենի թիվ 200, Նոր-Նորքի 

Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 և այլն) խորհուրդները սահմանել են հաշվետու տարում 

դպրոցի գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման (բաշխման) 

ուղղությունները և չափերը՝ 

1) պահուստային ֆոնդ՝ հաշվետու տարվա շահույթի մինչև 15%-ի չափով, 

2) կուտակման ֆոնդ (ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման և վերանորոգման 

նպատակով)՝ հաշվետու տարվա շահույթի մինչև 35%-ի չափով, 

3) սպառման ֆոնդ՝ հաշվետու տարվա շահույթի մինչև 50%-ի չափով, որը ներառում է՝ 

ա. աշխատողների նյութական խրախուսման ֆոնդը (մասնագիտական և բարեխիղճ 

աշխատանքի համար), 

բ.  դրամական օգնության ֆոնդը (աշխատողների երկարատև հիվանդության, մահվան, 

աշխատողների հարազատների մահվան, ինչպես նաև ամուսնության և այլ 

առիթներով), 

գ.  բարեգործական ֆոնդը (սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աշակերտներին 

օգնություն (հագուստ, տարրական դասարաններում անվճար սնունդ և այլն), 

դ.  այլ (կարող է ներառել կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար 

նախատեսված այլ նպատակներ): 

Ընդ որում, տարեկան մինչև 3,000.0 հազ. դրամ զուտ շահույթ ունեցող դպրոցը, 

խորհրդի որոշմամբ, այն կարող է օգտագործել վերոնշյալ մեկ կամ մի քանի 

ուղղություններով: 

Համաձայն <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի25, 2012թ. օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ է 

մտել ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման օրենսդրական պահանջը 

(ներդիր 1): Ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին 
                                                            
24 ՀՀ կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 2-ի <Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն> 

ՊՈԱԿ-ի շահույթի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին> հ. 1579-Ն որոշում 
25 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 38, Անցումային դրույթներ, կետ 6 
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գնահատման չափանիշները և իրականացման կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը։ 

Հարցվողների ներկայացմամբ, դպրոցի գործունեության գնահատման կարգ ՀՀ 

կառավարությունն առայժմ չի սահմանել, որի պատճառով դպրոցների գործունեության 

գնահատումը Երևանի դպրոցներում առայժմ կիրառություն չի գտել: Այդ պատճառով 

դպրոցի խորհուրդն առայժմ չի մասնակցում դպրոցի ներքին և արտաքին գնահատման 

գործընթացին և չի քննարկում դպրոցի ներքին և արտաքին գնահատման արդյունքները: 

 

 

  

Ներդիր 1. <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք 

Հոդված 34.    Ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատումը 
 

1. Ուսումնական հաստատության գործունեությանը տրվում է ներքին և արտաքին գնահատական, 

որոնց չափանիշները և իրականացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը։ 

2. Ներքին գնահատումը ուսումնական հաստատության կողմից իր գործունեության 

վերլուծությունն է։ Ներքին գնահատումն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր 

ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են վարչական և 

մանկավարժական աշխատողները, սովորողները և ծնողները։ 

3. Ներքին գնահատման հաշվետվությունը տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 5-ը 

ներկայացնում է ուսումնական հաստատության խորհրդին, ծնողական, աշակերտական և այլ 

գործող խորհուրդներին, ինչպես նաև ապահովում դրա հրապարակումը: 

4. Ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատման նպատակը դրա գործունեության 

արդյունավետության գնահատումն է` նմանատիպ մյուս հաստատությունների 

համեմատությամբ։ Արտաքին գնահատման չափանիշները միասնական են բոլոր ուսումնական 

հաստատությունների համար: 

5. Արտաքին գնահատումը կատարվում է ուսումնական հաստատության գիտությամբ` անկախ 

կազմակերպության կողմից: 

6. Արտաքին գնահատմանը մասնակցում են ծնողները, սովորողները, կրթության պետական և 

տարածքային կառավարման լիազորված մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմնի և 

ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչները։ 

7. Ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատումն իրականացվում է սովորողին 

մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի և հանրակրթության պետական չափորոշչի 

պահանջներին շրջանավարտների համապատասխանության հիման վրա: 

8. Արտաքին գնահատման ընթացքում օգտագործվում են կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի իրականացրած տեսչական ստուգումների արդյունքները։ 
9. Կրթական ծառայությունների որակի գնահատման հիմքը ուսումնական հաստատությունների 
միջին վիճակագրական տվյալների ցուցանիշներն են: 
10. Շրջանավարտների համապատասխանության աստիճանը հանրակրթության պետական 
չափորոշչի պահանջներին որոշվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
կազմակերպած ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներով։ 
11. Արտաքին գնահատման արդյունքներով կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմինը հրապարակում է ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային ցանկը: 
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7. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների բյուջետային 

թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության վերլուծությունը և 

գնահատումը 

 

7.1. Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների կողմից իրականացվող 

հանրակրթական ծրագրերի ֆինանսավորման առանձնահատկությունները 

 

Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների ֆինանսական միջոցները գոյանում 

են ՀՀ պետական բյուջեից և օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներից26: Պետական բյուջեից 

հանրակրթական դպրոցի ֆինանսավորումը, որի կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը, 

կատարվում է ըստ տվյալ դպրոցի կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի՝ 

կախված դպրոցում սովորողների թվից: Հանրակրթական դպրոցին հատկացվող բյուջետային 

միջոցները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

Ըգ = Սթ x Սգ + Պգ, 

 որտեղ` 

Ըգ-ն  մեկ տարվա համար դպրոցին հատկացվող ընդամենը գումարն է, 

Սթ-ն դպրոցի սովորողների թիվն է, 

Սգ-ն  մեկ սովորողին ընկնող տարեկան գումարն է, 

Պգ-ն  դպրոցի պահպանման ծախսերի նվազագույն գումարն է: 

Սգ և Պգ գործակիցները յուրաքանչյուր տարի սահմանվում են ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ ԿԳ 

նախարարների համատեղ հրամանով: Մասնավորապես, 2013 թվականի համար մեկ 

սովորողին ընկնող տարեկան գումարը սահմանվել է 111.235 հազ. դրամ, իսկ դպրոցի 

պահպանման ծախսերի նվազագույն գումարը՝ 16876.0 հազ. դրամ27: Ընդ որում, հաշվարկը 

կատարելիս՝ հանրակրթական տարրական դպրոցի համար մեկ սովորողին ընկնող 

տարեկան գումարը բազմապատկվել է 0.7986 գործակցով, իսկ միջին դպրոցի համար՝ 1.1101 

գործակցով: Որպես դպրոցի սովորողների թիվ՝ Սթ, ընդունվում է աշակերտների միջին 

                                                            
26 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 35 
27 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 1077-Ն և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2012թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1135-Ն <2013 թվականին ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևի 

գործակիցների մասին> Համատեղ հրաման 
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տարեկան թվաքանակը, որը ենթակա է ճշտման ուսումնական տարվա սկզբին՝ սեպտեմբերի 

1-ին, հաշվի առնելով դպրոցի դասարանների փաստացի կոմպլեկտավորումը: 

Հանրակրթական դպրոցը կարող է մրցութային հիմունքներով ՀՀ պետական բյուջեից 

ստանալ նաև լրացուցիչ ֆինանսավորում օրենքով սահմանված նպատակներով, որի կարգը 

սահմանում է ՀՀ կառավարությունը28: 

Սակայն, Երևանի մոդելային 12 դպրոցներում անցկացված հարցազրույցների 

մասնակիցների մեկնաբանությամբ, հանրակրթության ոլորտում գործող օրենսդրությունն 

ամբողջությամբ չի կարգավորում դպրոցների ֆինանսավորման բոլոր հարցերը, իսկ 

սովորողների թվով ֆինանսավորման գործող բանաձևը լիարժեք համահունչ չէ դպրոցների 

իրական վիճակին: Հատկապես դա վերաբերում է սովորողներով թերբեռնված դպրոցների 

դասարանների խտությանը և կիսմանն առնչվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի 

ապահովմանը, որոնք ոչ միշտ է հնարավոր լինում պաշտպանել և հաճախ հանգեցնում են 

դպրոցների զգալի ֆինանսական անբավարարության:  

Դպրոցների թերբեռնվածության և ֆինանսական անբավարարության պատճառներից 

մեկն էլ միևնույն տարածքում իրար հարևանությամբ մի քանի դպրոցների 

տեղաբաշխվածությունն է, որի պատճառով հարևան դպրոցների միջև ծավալվում է սուր 

մրցակցություն, ինչ-որ տեղ՝ անզիջում պայքար, սովորողներին գրավելու (երբեմն նաև՝ 

<որսալու>) և իրենց դպրոց ներգրավելու հարցում: Ավելին, նույն տարածքում 

տեղաբաշխված հարևան դպրոցի ճկուն քաղաքականություն վարելու (օրինակ, վճարովի 

տարբեր խմբակներ ստեղծելու) հետևանքով տվյալ դպրոցի աշակերտների մի մասն 

աստիճանաբար տեղափոխվում է հարևան դպրոց, ինչը, բնականաբար, բացասաբար է 

անդրադառնում այդ դպրոցի ֆինանսավորման չափի վրա: Հարցվողների կարծիքով, 

գերադասելի կլինի, եթե դպրոցի ֆինանսավորումն իրականացվի ոչ թե ըստ սովորողների 

թվի, այլ ըստ ձևավորվող դասարանների թվի: Այդ դեպքում թերբեռնված դպրոցները գոնե 

կկարողանան հոգալ իրենց նվազագույն ծախսերը՝ հակառակ գործող օրենսդրությամբ 

դպրոցների ֆինանսավորման սկզբունքի, որն իրեն չի արդարացնում հատկապես քիչ թվով 

սովորողներ ունեցող դպրոցների պարագայում: Ավելին, այս դեպքում դպրոցների 

ներկայացուցիչներն առաջարկում են նվազեցնել նաև դասարանների խտության գործող 

սահմանափակումները (նորմատիվները)՝ հիմնական դպրոցի համար գործող 25-35 

սովորողի փոխարեն սահմանելով 15-25 սովորող: 

                                                            
28 <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 35, կետ 4 
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Դպրոցների ֆինանսավորման գործող սկզբունքի մյուս կարևոր թերությունը կայանում 

է նրանում, որ ֆինանսավորման բանաձևում դպրոցի պահպանության նվազագույն ծախսերը 

բոլոր դպրոցների համար յուրաքանչյուր տարի միևնույն չափով են սահմանվում՝ հաշվի 

չառնելով դրանց զբաղեցրած տարածքի չափը և սովորողների թիվը: Օրինակ, Աջափնյակի 

թիվ 185 դպրոցի զբաղեցրած տարածքը բավականին մեծ է և, չնայած այնտեղ  աշխատող 

հավաքարարների թիվը 3 է, միևնույն է, դա բավարար չէ դպրոցի ամբողջ տարածքի 

մաքրությունը պատշաճ մակարդակով ապահովելու համար: Ըստ դպրոցների 

ներկայացուցիչների, անհրաժեշտ է դպրոցներին ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում և 

դրանց պահպանության համար հատկացվող գումարը սահմանել որոշակի սանդղակով՝ 

կախված դպրոցի շենք-շինությունների և հողամասի տարածքների չափերից: 

 

7.2. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների եկամուտների վերլուծությունը և 

գնահատումը 

 

Ստորև ներկայացվում է Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների եկամուտների  

2012թ. հաստատված և փաստացի կատարողական, 2013թ. հաստատված (կամ ճշտված) 

համեմատական ցուցանիշների հակիրճ վերլուծությունն՝ ըստ առանձին հիմնական 

դպրոցների (բոլոր դպրոցների եկամտային և ծախսային համեմատական ցուցանիշների 

վերաբերյալ տեղեկանքները բերված են հավելված 6-ում): 

Աջափնյակ վ/շ-ի թիվ 185 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

եկամուտները կազմել են 60,305.9 հազ. դրամ  (փաստացի կատարողականը՝ 98.2%), այդ 

թվում պետական պատվերից՝ 56,330.7 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 

93.4%), դպրոցի վարձակալությունից (բուֆետ՝ 301քմ, <Համեղ պատառ> ՍՊԸ)՝ 81.0 հազ դրամ 

(0.1%), կոմունալ համավճարից՝ 18.0 հազ. դրամ (0.03%) և դրամաշնորհից՝ 3,876.2 հազ. դրամ 

(6.4%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, աճել 

են 5.3%-ով՝ կազմելով 63,527.7 հազ. դրամ, ի հաշիվ պետական պատվերից գումարի՝ 58,206.1 

հազ. դրամ, և պետական բյուջեից ֆինանսական օգնության՝ 3,715.0 հազ. դրամ, չնայած, դրա 

հետ մեկտեղ, նվազել են պետական բյուջեից դրամաշնորհի գումարը՝ 1,522.9 հազ. դրամ, և 

վարձակալության գումարը՝ 64.8 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի 

ծառայություններ չեն մատուցվում: 
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Ավան վ/շ-ի թիվ 171 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

եկամուտները կազմել են 126,248.9 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 99.8%), այդ 

թվում պետական պատվերից՝ 124,418.9 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 

98.6%), դպրոցի ակտիվներին վերաբերող շնորհներից՝ 1,000.0 հազ դրամ (0.8%), և բանկի 

տոկոսից՝ 830.0 հազ. դրամ (0.7%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, աճել 

են մոտ 9.6%-ով՝ կազմելով 138,377.8 հազ. դրամ, ի հաշիվ պետական պատվերից գումարի 

աճի՝ 135,455.2 հազ. դրամ, և պետական բյուջեից դրամաշնորհի՝ 2,322.6 հազ. դրամ, չնայած, 

դրա հետ մեկտեղ, կրճատվել է ակտիվներին վերաբերող շնորհների գումարը, և նվազել է 

բանկի տոկոսից գումարը՝ 600.0 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի 

ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Արաբկիր վ/շ-ի Րաֆֆու անվան թիվ 36 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 53,910.0 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 98.5%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 47,729.0 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 88.5%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 300.0 հազ. 

դրամ (0.6%), վարձակալությունից (<Երևանի սպորտկոմիտե> ՀՈԱԿ՝ 175քմ, ամսական 

վճարը՝ 120.0 հազ. դրամ, բուֆետ՝ 70.7քմ, <Համեղ պատառ> ՍՊԸ, ամսական վճարը՝ 8.7 հազ. 

դրամ)՝ 1,400.0 հազ. դրամ (2.6%), սպասարկման և կոմունալ համավճարներից՝ 1,320.0 հազ 

դրամ (2.5%), դրամաշնորհից՝ 2,328.0 հազ. դրամ (4.3%), ֆինանսական օգնությունից՝ 818.0 

հազ. դրամ (1.5%) և այլ եկամուտներից՝ 15.0 հազ. դրամ (0.03%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 9.6%-ով՝ կազմելով 48,710.0 հազ. դրամ, պետական պատվերից գումարի նվազման՝ 

42,225.8 հազ. դրամ (դպրոցում սովորողների թիվը կրճատվել է 19-ով), և պետական բյուջեից 

դրամաշնորհի նվազման՝ 1,547.5 հազ. դրամ, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, որոշ չափով 

ավելացել են վարձակալությունից՝ 1,513.0 հազ. դրամ, սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից՝ 1,420.0 հազ դրամ (կապված է ծախսվող գազի և էլեկտրաէներգիայի 

սակագների բարձրացման հետ) և  ֆինանսական օգնությունից՝ 1,728.0 հազ. դրամ, 

գումարները: Դպրոցի եկամուտները վարձակալության գծով կարող էին ավելի շատ լինել, 

եթե համապատասխան պայմանագրեր կնքվեին նաև ՀՀ ԿԳՆ կրթության տեսչության և 

Երևանի թիվ 2 մարզադպրոցի հետ, որոնք զբաղեցնում են դպրոցի մասնաշենքերից մեկը, 
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սակայն չեն վճարում վարձակալական վճարներ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի 

ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Դավիթաշեն վ/շ-ի թիվ 200 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված 

ընդհանուր եկամուտները կազմել են 96,879.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 

100.0%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 95,960.7 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ՝ 99.1%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 140.2 հազ դրամ (0.15%), 

դրամաշհորհից՝ 652.1 հազ. դրամ (0.7%), և բանկի տոկոսից՝ 126.0 հազ. դրամ (0.13%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, աճել 

են մոտ 5.5%-ով՝ կազմելով 102,171.9 հազ. դրամ, ի հաշիվ պետական պատվերից գումարի 

աճի՝ 99,951.1 հազ. դրամ, պետական բյուջեից դրամաշնորհի գումարի աճի՝ 1,774.1 հազ. 

դրամ, բանկի տոկոսից գումարի աճի՝ 180.0 հազ. դրամ, և այլ եկամուտներից գումարի՝ 161.4 

հազ. դրամ, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, նվազել է ուսումնական պրակտիկայից գումարը՝ 

103.5 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Էրեբունի վ/շ-ի թիվ 64 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

եկամուտները կազմել են 59,658.9 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 98.8%), այդ 

թվում պետական պատվերից՝ 57,858.7 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 

97.0%), դրամաշնորհից՝ 700.0 հազ. դրամ (1.2%), ֆինանսական օգնությունից՝ 200.0 հազ. 

դրամ (0.3%), դպրոցի ակտիվներին վերաբերող շնորհներից՝ 900.0 հազ դրամ (1.5%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 1.0%-ով՝ կազմելով 59,060.5 հազ. դրամ, պետական պատվերից գումարի՝ 56,535.3 

հազ. դրամ, և ֆինանսական օգնությունից գումարի՝ 100.0 հազ. դրամ, նվազման պատճառով, 

չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են դրամաշնորհից գումարը՝ 1,425.1 հազ. դրամ, և 

ակտիվներին վերաբերող շնորհներից գումարը՝ 1,000.0 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին 

վճարովի ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Կենտրոն վ/շ-ի Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 72,931.6 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 98.9%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 55,526.7 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 76.1%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 800.0 հազ. 

դրամ (1.1%), վարձակալությունից (<Երևանի տուրիզմի ինստիտուտը>՝ 800քմ, բուֆետ՝  

<Համեղ պատառ> ՍՊԸ)՝ 8,014.3 հազ. դրամ (11.0%), սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից՝ 600.0 հազ դրամ (0.8%), դրամաշնորհից՝ 6,865.5 հազ. դրամ (9.4%), 
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եկամուտներին վերաբերող շնորհներից՝ 1,000.0 հազ. դրամ (1.4%), և այլ եկամուտներից՝ 

125.0 հազ. դրամ (0.2%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, 

բավականին աճել են մոտ 24.9%-ով՝ կազմելով 91,087.0 հազ. դրամ, ի հաշիվ պետական 

պատվերից գումարի կտրուկ աճի՝ 85,457.2 հազ. դրամ (դպրոցում սիրիահայ սովորողների 

համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպման շնորհիվ), չնայած, դրա 

հետ մեկտեղ, որոշ չափով նվազել են վարձակալությունից՝ 4,391.3 հազ. դրամ, սպասարկման 

և կոմունալ համավճարներից՝ 338.0 հազ դրամ,  և եկամուտներին վերաբերող շնորհներից՝ 

100.0 հազ. դրամ, գումարները, ինչպես նաև կրճատվել են դրամաշնորհից և այլ 

եկամուտներից ստացվող գումարները: Դպրոցում սովորողներին վճարովի ծառայություններ 

չեն մատուցվում: 

Կենտրոն վ/շ-ի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 202,932.2 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 95.8%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 189,896.3 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 93.6%), վճարովի ծառայություններից՝ 1,826.6 հազ. 

դրամ (0.9%), ֆինանսական օգնությունից՝ 1,550.0 հազ. դրամ (0.8%), ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից՝ 9,633.9 հազ. դրամ (4.7%), և բանկի տոկոսից՝ 25.4 հազ. դրամ (0.01%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 5.9%-ով՝ կազմելով 190,991.8 հազ. դրամ, պետական պատվերից՝ 182,483.7 հազ. դրամ, 

և ակտիվներին վերաբերող շնորհներից՝ 3,583.9 հազ. դրամ, գումարների նվազման և  

վճարովի ծառայություններից ու ֆինանսական օգնությունից գումարների կրճատման 

պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, ավելացել են եկամտի նոր աղբյուրներից գումարներ՝ 

դրամաշնորհից՝ 3,074.4 հազ. դրամ, և նախասիրական ուսուցումից՝ 1,825.0 հազ. դրամ: Ի 

տարբերություն 2012թ.-ի, դպրոցում 2013թ.-ին սովորողներին վճարովի ծառայություններ չեն 

մատուցվել: 

Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ-ի թիվ 152 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված 

ընդհանուր եկամուտները կազմել են 41,691.7 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 

100.0%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 41,679.7 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ՝ մոտ 100.0%) և վարձակալությունից՝ 12.0 հազ. դրամ (0.03%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, աճել 

են մոտ 1.7%-ով՝ կազմելով 42,382.5 հազ. դրամ, ի հաշիվ պետական պատվերից գումարի 
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աճի՝ 42,364.5 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի ծառայություններ չեն 

մատուցվում: 

Նոր-Նորք վ/շ-ի Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 48,418.8 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 97.2%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 44,589.3 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 92.1%), վարձակալությունից՝ 86.4 հազ. դրամ (0.2%), 

սպասարկման և կոմունալ համավճարներից՝ 20.0 հազ դրամ (0.04%) և դրամաշնորհից՝ 

3,453.1 հազ. դրամ (7.1%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 3.0%-ով՝ կազմելով 46,980.0 հազ. դրամ, հիմնականում դրամաշնորհից գումարի՝ 

1,505.3 հազ. դրամ, գումարի նվազման պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, մի փոքր աճել 

է  պետական պատվերից գումարը՝ 45,351.9 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին վճարովի 

ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Շենգավիթ վ/շ-ի Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 64,849.5 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 98.5%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 62,230.3 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 96.0%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 80.6 հազ. դրամ 

(0.1%), վարձակալությունից (բուֆետ՝ 45.0քմ, <Սահականուշ> ՍՊԸ)՝ 5.7 հազ. դրամ (0.0%), 

դրամաշնորհից՝ 2,507.4 հազ. դրամ (3.9%) և ֆինանսական օգնությունից՝ 25.5 հազ. դրամ 

(0.04%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 3.4%-ով՝ կազմելով 62,674.9 հազ. դրամ, պետական պատվերից գումարի նվազման՝ 

59,949.9 հազ. դրամ (դպրոցում սովորողների թիվը կրճատվել է 13-ով), ինչպես նաև 

պետական բյուջեից դրամաշնորհի և ուսումնական պրակտիկայից գումարների կրճատման 

պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, որոշ չափով ավելացել են վարձակալությունից՝ 25.0 

հազ. դրամ, և  ֆինանսական օգնությունից՝ 2,700.0 հազ. դրամ, գումարները: Դպրոցում 

սովորողներին վճարովի ծառայություններ չեն մատուցվում: 

Շենգավիթ վ/շ-ի Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 78,287.1 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 100.1%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 77,159.3 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 98.6%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 594.8 հազ. 
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դրամ (0.8%), վարձակալությունից (բուֆետ՝ 228.9քմ, <Սահականուշ>  ՍՊԸ)՝ 80.5 հազ. դրամ 

(0.1%), սպասարկման և կոմունալ համավճարներից՝ 171.5 հազ դրամ (0.2%), և 

դրամաշնորհից՝ 280.0 հազ. դրամ (0.4%):  

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել 

են մոտ 2.8%-ով՝ կազմելով 76,122.9 հազ. դրամ, պետական պատվերից գումարի նվազման՝ 

73,611.1 հազ. դրամ (դպրոցում սովորողների թիվը կրճատվել է 8-ով), և սպասարկման և 

կոմունալ համավճարներից գումարի կրճատման պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, 

որոշ չափով ավելացել են ուսումնական պրակտիկայից՝ 659.8 հազ. դրամ, և  դրամաշնորհից՝ 

1,769.7 հազ. դրամ, գումարները: Դպրոցում սովորողներին վճարովի ծառայություններ չեն 

մատուցվում: 

Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ-ի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 

2012թ. հաստատված ընդհանուր եկամուտները կազմել են 86,128.0 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 100.0%), այդ թվում պետական պատվերից՝ 85,836.0 հազ. դրամ 

(տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 99.7%), ուսումնական պրակտիկայից՝ 100.0 հազ. 

դրամ (0.1%), վճարովի ծառայություններից՝ 128.0 հազ. դրամ (0.15%), վարձակալությունից 

(բուֆետ՝ <Տիգրան և Դիաննա> ՍՊԸ, եռամսակային վճարը՝ 11.4 հազ. դրամ)՝ 51.0 հազ. դրամ 

(0.06%) և սպասարկման և կոմունալ համավճարներից՝ 13.0 հազ դրամ (0.0%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր եկամուտները, 2012թ.-ի համեմատ, աճել 

են մոտ 9.9%-ով՝ կազմելով 94,648.7 հազ. դրամ,  ի հաշիվ պետական պատվերից գումարի 

աճի՝ 92,672.2 հազ. դրամ (դպրոցում սովորողների թիվն աճել է 20-ով), ուսումնական 

պրակտիկայից՝ 120.0 հազ. դրամ, վճարովի ծառայություններից՝ 576.0 հազ. դրամ, 

վարձակալությունից՝ 63.8 հազ. դրամ, գումարների աճի, ինչպես նաև պետական բյուջեից 

դրամաշնորհից նոր գումարի ավելացման՝ 1,203.7 հազ. դրամ: Դպրոցում սովորողներին 

մատուցվող վճարովի ծառայություններն առնչվում են ֆրանսերեն լեզվի խորացված 

ուսուցման հետ՝ <Բիլենգ> երկլեզվյա ուսուցման ծրագրի շրջանակներում: 

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ֆինանսական վիճակը եկամտային առումով 

բնութագրելու, վերլուծելու և գնահատելու, ինչպես նաև դրանք իրար հետ համեմատելու և 

վարկանիշային դասակարգում կատարելու համար դիտարկենք դպրոցների եկամուտների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ոչ միայն բացարձակ ցուցանիշների տեսքով (հավելված 6), 

այլև դրանց հիման վրա հաշվարկված եկամտային հարաբերական ցուցանիշների տեսքով: 

Այդ նպատակով, դիտարկվել են հետևյալ եկամտային հարաբերական ցուցանիշները՝ 
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Եկամտային ցուցանիշ 1. Դպրոցի 2012թ. ընդհանուր եկամուտների փաստացի կատարումը 

(բանաձև՝ (փաստացի ընդհանուր եկամուտներ / հաստատված ընդհանուր 

եկամուտներ) X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 9-ում: 

Աղյուսակ 9. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2012թ. եկամուտների փաստացի կատարման, նվազման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Եկամտային 

ցուցանիշ 1-ի (ԵՑ1) 

արժեքը 

I. Եկամտային փաստացի բարձր կատարողականությամբ դպրոցներ  ԵՑ1 >= 99% 

1. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 100.1 

2. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 100.0 

3. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 100.0 

4. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 100.0 

5. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 99.8 

II. Եկամտային փաստացի միջին կատարողականությամբ դպրոցներ  98% <= ԵՑ1 < 99% 

6. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 98.9 

7. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 98.8 

8. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 98.5 

9. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 98.5 

10. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 98.2 

III. Եկամտային փաստացի ցածր կատարողականությամբ դպրոցներ  ԵՑ1 < 98% 

11. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 97.2 

12. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 95.8 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների 2012թ. եկամուտների 

փաստացի կատարումը հիմնականում միջին և բարձր մակարդակի վրա է եղել (գերազանցել 

է 98.0%-ը), բացառությամբ 2 դպրոցի՝ Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 և 

Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8, որոնց 2012թ. եկամուտների փաստացի կատարումը 

չի գերազանցել  98%-ը: 

 

Եկամտային ցուցանիշ 2. Դպրոցի 2012թ. պետական պատվերից եկամուտների 

մասնաբաժինը ընդհանուր եկամուտների մեջ (բանաձև՝ (պետական 

պատվերից եկամուտներ / հաստատված ընդհանուր եկամուտներ) X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 10-ում: 
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Աղյուսակ 10. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2012թ. պետական պատվերից եկամուտների մասնաբաժնի հաստատված ընդհանուր 

եկամուտներում, աճման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Եկամտային 

ցուցանիշ 2-ի (ԵՑ2) 

արժեքը 

I. Պետական պատվերից եկամուտներից ցածր կախվածություն 

ունեցող դպրոցներ  

ԵՑ2 < 90% 

1. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 76.1 

2. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 88.5 

II. Պետական պատվերից եկամուտներից միջին կախվածություն 

ունեցող դպրոցներ  

90% <= ԵՑ2 < 95% 

3. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 92.1 

4. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 93.4 

5. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 93.6 

III. Պետական պատվերից եկամուտներից բարձր կախվածություն 

ունեցող դպրոցներ  

ԵՑ2 >=  95% 

6. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 96.0 

7. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 97.0 

8. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 98.6 

9. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 98.6 

10. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 99.1 

11. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 99.7 

12. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 100.0 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 7-ը բարձր կախվածություն 

ունեն պետական պատվերից եկամուտներից, 3-ը՝ միջին կախվածություն և 2-ը՝ ցածր 

կախվածություն: Սա նշանակում է, որ Երևանի քիչ թվով դպրոցներ են ջանքեր թափում՝ 

իրենց գործունեության ընթացքում գոյացնելու արտաբյուջետային՝ պետական պատվերից 

(պետական բյուջեից) դուրս, եկամուտներ: 

 

Եկամտային ցուցանիշ 3. Դպրոցի 2013թ. ընդհանուր եկամուտների փոփոխությունը  (աճը / 

նվազումը) 2012թ. ընդհանուր եկամուտների նկատմամբ (բանաձև՝ (2013թ. 

հաստատված  (ճշտված) եկամուտներ – 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

եկամուտներ) / 2012թ. հաստատված ընդհանուր եկամուտներ X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 11-ում: 
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Աղյուսակ 11. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր եկամուտների փոփոխության՝ 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր եկամուտների նկատմամբ, նվազման կարգով (աճը՝ <+> 

նշանով, նվազումը՝  <-> նշանով)  

  

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Եկամտային 

ցուցանիշ 3-ի (ԵՑ3) 

արժեքը 

I. Դպրոցներ, որոնց 2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր 

եկամուտներն աճել են՝ 2012թ.  հաստատված ընդհանուր 

եկամուտների նկատմամբ  

ԵՑ3 >= 0% 

1. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 24.9 

2. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 9.9 

3. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 9.6 

4. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 5.5 

5. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 5.3 

6. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 1.7 

II. Դպրոցներ, որոնց 2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր 

եկամուտները նվազել են՝ 2012թ.  հաստատված ընդհանուր 

եկամուտների նկատմամբ  

ԵՑ3 < 0% 

7. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց -1.0 

8. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց -2.8 

9. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց -3.0 

10. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց -3.4 

11. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց -5.9 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց -9.6 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի 2013թ. հաստատված 

(ճշտված) ընդհանուր եկամուտներն աճել են՝ 2012թ. հաստատված ընդհանուր եկամուտների 

նկատմամբ, իսկ մյուս 6-ինը՝ ընդհակառակը, նվազել են:  

Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոցի 2013թ. ընդհանուր եկամուտների 

կտրուկ աճը 2012թ.-ի նկատմամբ՝ 18,155.4 հազ. դրամով կամ 24.9%-ով, կապված է 

հիմնականում պետական պատվերից եկամուտների թռիչքային աճով՝ 29,930.5 հազ. դրամով 

կամ  53.9%-ով, որն էլ պայմանավորված է դպրոցում սիրիահայ սովորողների համար 

հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպմամբ: 

Ընդհանուր եկամուտների աճ գրանցած 6 դպրոցներից միայն Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. 

Մանուշյանի անվան թիվ 48 և Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոցների 2013թ. ընդհանուր 

եկամուտների աճն է պայմանավորված այդ դպրոցներում սովորողների թվի ավելացմամբ՝ 

մոտ 20-ական աշակերտով, իսկ մյուս 4 դպրոցների 2013թ. ընդհանուր եկամուտների աճը 
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հիմնականում պայմանավորված է հանրապետությունում օրենքով նվազագույն 

աշխատավարձի չափի բարձրացմամբ՝ 2012թ. 35.0 հազ. դրամի փոխարեն 2013թ.-ին 45.0 

հազ. դրամ, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ դպրոցներում ևս սովորողների թիվը 2013թ.-

ին պակասել է՝ 2012թ.-ի հետ համեմատությամբ: 

Ընդհանուր եկամուտների նվազում գրանցած 6 դպրոցներում էլ 2013թ.-ին, 2012թ.-ի 

համեմատ, սովորողների թիվը նվազել է, որի պատճառով նվազել են այդ դպրոցների 

պետական պատվերից եկամուտները, հետևաբար նաև՝ ընդհանուր եկամուտները: 

 Դպրոցների եկամուտների վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվության (հավելված 

6) օգտագործմամբ և կատարված վերլուծության հիման վրա կարելի է սահմանել և 

գնահատել նաև դպրոցների եկամտային այլ ցուցանիշներ՝ կախված կատարվող 

հետազոտության նպատակներից և խնդիրներից: Սույն հետազոտությունում 

սահմանափակվելով վերևում սահմանված և գնահատված ցուցանիշներով, դպրոցների 

եկամուտների առնչությամբ միայն ավելացնենք ևս երկու նկատառում՝ 

 Երևանի մոդելային 12 դպրոցներից միայն 2 դպրոցներն (Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 և 

Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48) են իրականացնում ներառական 

հանրակրթական ծրագիր, որի համար նրանք պետական պատվերից ստանում են 

լրացուցիչ եկամուտներ՝ հանրակրթության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, 

 Երևանի մոդելային 12 դպրոցներից միայն 2 դպրոցներն (Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. 

Մանուշյանի անվան թիվ 48 և Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8) են 

իրականացնում ձեռնարկատիրական գործունեություն (դպրոցի սովորողներին 

համապատասխանաբար ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների խորացված ուսուցման 

կազմակերպման գծով), որի շնորհիվ նրանք կարողանում են ապահովել լրացուցիչ 

եկամուտներ վճարովի ծառայություններից (Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 

դպրոցում 2013թ.-ին այս եկամուտների հոդվածը վերանվանվել է՝ <եկամուտներ 

նախասիրական ուսուցումից>): 
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7.3. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների ծախսերի վերլուծությունը և 

գնահատումը 

 

Ստորև ներկայացվում է Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ծախսերի  

2012թ. հաստատված և փաստացի կատարողական, 2013թ. հաստատված (կամ ճշտված) 

համեմատական ցուցանիշների հակիրճ վերլուծությունն՝ ըստ առանձին հիմնական 

դպրոցների (հավելված 6): 

Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

ծախսերը կազմել են 60,305.9 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 98.1%), այդ թվում 

աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների29) գծով՝ 54,756.7 հազ. 

դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 90.8%), կոմունալ ծախսերի30 և կապի 

գծով՝ 5,174.1 հազ. դրամ (8.6%), սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման 

համակարգի սպասարկման գծով՝ 300.3 հազ. դրամ (0.5%), այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով՝ 74.8 հազ. դրամ (0.1%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

4,257.4 հազ. դրամով կամ 7.1%-ով՝ կազմելով 64,563.3 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 58,305.6 հազ. դրամ, և դրամաշնորհի գումարի վերադարձի 

գծով ծախսերի՝ 1,082.0 հազ. դրամ:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 74.4 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ31), որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 74.4 հազ. դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում նախատեսվել է 

1,019.4 հազ. դրամի վնաս (դեֆիցիտ):  

Դպրոցը 2012թ.-ին կապիտալ ծախսեր չի կատարել, իսկ 2013թ.-ին՝ չի նախատեսել: 

Ավան վ/շ թիվ 171 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

ծախսերը կազմել են 126,248.9 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 92.9%), այդ թվում 

                                                            
29 Համաձայն <Եկամտային հարկի մասին> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգի, 2013թ. հունվարի 1-ից  աշխատողի 

սոցիալական ապահովության վճարների գումարը ներառվել է աշխատողի աշխատավարձից պահվող 

եկամտային հարկի միասնական գումարի մեջ և այլևս առանձին չի հաշվարկվում և հաշվառվում: 
30 Կոմունալ ծախսերի մեջ ներառվել են էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, ջրմուղ-կոյուղու, աղբահանության և 

ախտաբանության գծով ծախսերը 
31 Դպրոցի տարեկան նախահաշվում որպես շահույթ (վնաս, եթե շահույթն ունի բացասական նշան)  
ընդունվում է ընդհանուր եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը: 
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աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների) գծով՝ 102,026.0 հազ. 

դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 80.8%), կոմունալ ծախսերի և կապի 

գծով՝ 11,259.9 հազ. դրամ (8.9%), տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի 

գծով՝ 1,700.0 հազ. դրամ (1.3%), սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման 

համակարգի սպասարկման գծով՝ 223.7 հազ. դրամ (0.2%), հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով՝ 4,000.0 հազ. դրամ (3.2%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 

7,097.0 հազ. դրամ (5.6%), շահութահարկի գծով՝ 166.0 հազ. դրամ (0.13%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

19,418.2 հազ. դրամով կամ 15.4%-ով՝ կազմելով 145,667.1 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 108,757.1 հազ. դրամ, տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 2,500.0 հազ. դրամ, և սպասարկման և կոմունալ համավճարների, 

ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 600.0 հազ. դրամ, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, 

նվազել են այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով ծախսերը՝ 1,250.0 հազ. դրամ, և կրճատվել 

են հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 8,735.5 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 8,735.5 հազ. դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում 

նախատեսվել է 7,289.3 հազ. դրամի վնաս (դեֆիցիտ):  

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր՝ 

15,170.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարել է 14,447.5 հազ. դրամով կամ 95.2%-ով), այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 6,670.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարել է 6,236.5 

հազ. դրամով կամ 93.5%-ով), և հիմնական միջոցների վերանորոգման գծով՝ 8,500.0 հազ. 

դրամ (փաստացի կատարել է 8,211.0 հազ. դրամով կամ 96.6%-ով): 

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում ևս նախատեսել է կապիտալ ծախսեր՝  

21,010.0 հազ. դրամ, այդ թվում հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 9,750.0 հազ. դրամ , 

և հիմնական միջոցների վերանորոգման գծով՝ 11,260.0 հազ. դրամ: 

Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված 

ընդհանուր ծախսերը կազմել են 53,910.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 97.0%), 

այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների) գծով՝ 

45,020.0 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 83.5%), կոմունալ 
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ծախսերի և կապի գծով՝ 5,988.3 հազ. դրամ (11.1%), տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 45.0 հազ. դրամ (0.1%), սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 1,635.0 հազ. դրամ (3.0%), այլ 

ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 850.0 հազ. դրամ (1.6%), շահութահարկի գծով՝ 326.7 

հազ. դրամ (0.6%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

5,199.8 հազ. դրամով կամ 9.6%-ով՝ կազմելով 48,710.2 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 40,650.6 հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով՝ 76.0 հազ. դրամ, ծախսերի նվազման պատճառով:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 850.4 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 850.4 հազ. դրամ:  

Դպրոցը 2012թ.-ին կապիտալ ծախսեր չի կատարել, իսկ 2013թ.-ին՝ չի նախատեսել: 

Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

ծախսերը կազմել են 96,879.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 94.3%), այդ թվում 

աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների) գծով՝ 78,665.0 հազ. 

դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 81.2%), կոմունալ ծախսերի և կապի 

գծով՝ 6,124.4 հազ. դրամ (6.3%), տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի 

գծով՝ 6,600.0 հազ. դրամ (6.8%), տրանսպորտի գծով՝ 250.0 հազ. դրամ (0.3%), ընթացիկ 

վերանորոգման գծով՝ 800.0 հազ. դրամ (0.8%), սպասարկման և կոմունալ համավճարների, 

ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 200.0 հազ. դրամ (0.2%), այլ ծառայությունների 

և ծախսերի գծով՝ 4,179.6 հազ. դրամ (4.3%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

4,834.4 հազ. դրամով կամ 5.0%-ով՝ կազմելով 101,713.4 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 84,650.0 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 

6,947.8 հազ. դրամ, և տրանսպորտի գծով՝ 300.0 հազ. դրամ, ծախսերի աճի, չնայած, դրա հետ 

մեկտեղ, նվազել են տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 5,900.0 

հազ. դրամ, այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 300.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 5,507.0 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որից 1,000.0 հազ. դրամն օգտագործվել է աշխատողներին 
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պարգևատրման գծով, իսկ մնացածը՝ 4,507.0 հազ. դրամ, գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 4,507.0 հազ. դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում 

նախատեսվել է 6,257.5 հազ. դրամի շահույթ (հավելուրդ):  

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 2,700.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարել է 2,709.0 

հազ. դրամով կամ 100.3%-ով):  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում ևս նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝  2,500.0 հազ. դրամ:  

Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված ընդհանուր 

ծախսերը կազմել են 59,658.9 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 96.1%), այդ թվում 

աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների) գծով՝ 51,250.0 հազ. 

դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 85.9%), կոմունալ ծախսերի և կապի 

գծով՝ 5,992.4 հազ. դրամ (10.0%), տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի 

գծով՝ 80.4 հազ. դրամ (0.1%), սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման 

համակարգի սպասարկման գծով՝ 223.7 հազ. դրամ (0.4%), հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով՝ 900.0 հազ. դրամ (1.5%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 1,208.4 

հազ. դրամ (2.0%), շահութահարկի գծով՝ 17.3 հազ. դրամ (0.03%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

598.4 հազ. դրամով կամ 1.0%-ով՝ կազմելով 59,060.5 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 49,594.3 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 

5,643.1 հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 584.4 հազ. դրամ, ծախսերի 

նվազման պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են տնտեսական, գրասենյակային և 

այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 600.0 հազ. դրամ, և հիմնական միջոցների մաշվածության 

գծով՝ 2,400.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 1,622.4 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը գումարվել է մինչև 2012թ. կուտակված շահույթի 

մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը կազմել է՝ 1,622.4 հազ. 

դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում շահույթ չի նախատեսվել:   
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Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգման գծով՝ 383.0 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարել է 100.0%-ով):  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 72,931.6 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 96.0%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 57,913.0 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 79.4%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 10,850.5 հազ. դրամ (14.9%), 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 420.1 հազ. դրամ (0.6%), 

սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 

850.0 հազ. դրամ (1.2%), հիմնական միջոցների մաշվածության գծով՝ 1,000.0 հազ. դրամ 

(1.4%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 270.0 հազ. դրամ (0.4%), շահութահարկի 

գծով՝ 1,628.0 հազ. դրամ (2.2%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

18,155.4 հազ. դրամով կամ 24.9%-ով՝ կազմելով 91,087.0 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 76,253.2 հազ. դրամ, տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 1,001.0 հազ. դրամ, հիմնական միջոցների մաշվածության գծով՝ 

1,800.0 հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 2,617.1 հազ. դրամ, ծախսերի 

աճի, ինչպես նաև ընթացիկ վերանորոգման գծով ծախսերի՝ 300.0 հազ. դրամ, ավելացման, 

չնայած, դրա հետ մեկտեղ, նվազել են կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 7,599.4 հազ. դրամ, 

սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 

638.0 հազ. դրամ, և շահութահարկի գծով՝ 878.3 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 2,069.8 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 2,069.8 հազ. դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում շահույթ չի 

նախատեսվել:   

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգման գծով՝ 8.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարել 

է 100.0%-ով):  
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Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 202,932.2 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 99.5%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 173,257.2 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 85.4%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 15,612.8 հազ. դրամ (7.7%), 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 1,290.3 հազ. դրամ (0.6%), 

ընթացիկ վերանորոգման գծով ծախսերի՝ 388.1 հազ. դրամ (0.2%), հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով՝ 11,685.6 հազ. դրամ (5.8%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 

598.2 հազ. դրամ (0.3%), շահութահարկի գծով՝ 100.0 հազ. դրամ (0.05%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

11,940.4 հազ. դրամով կամ 5.9%-ով՝ կազմելով 190,991.8 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 165,500.0 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 

13,109.7 հազ. դրամ, ընթացիկ վերանորոգման գծով ծախսերի՝ 300.0 հազ. դրամ, հիմնական 

միջոցների մաշվածության գծով՝ 9,782.1 հազ. դրամ, ծախսերի նվազման, ինչպես նաև 

շահութահարկի գծով ծախսերի կրճատման, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 1,500.0 հազ. դրամ, և այլ 

ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 800.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 3,187.9 հազ. դրամի 

տարեվերջյան վնաս, որը գումարվել է մինչև 2012թ. կուտակված շահույթի մնացորդին: 

Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը կազմել է՝ -3,187.9 հազ. դրամ: 

Դպրոցի 2013թ. տարեկան ճշտված նախահաշվում շահույթ չի նախատեսվել:   

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 3,018.0 հազ. դրամ (որը փաստացի կատարել է 

100.0%-ով):  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. հաստատված 

ընդհանուր ծախսերը կազմել են 41,691.7 հազ. դրամ (փաստացի կատարողականը՝ 98.6%), 

այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական ապահովության վճարների) գծով՝ 

38,300.0 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերի մեջ՝ 91.9%), կոմունալ 

ծախսերի և կապի գծով՝ 2,701.7 հազ. դրամ (6.5%), տնտեսական, գրասենյակային և այլ 
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ապրանքների, սննդի գծով՝ 200.0 հազ. դրամ (0.5%), սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 171.4 հազ. դրամ (0.4%), այլ 

ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 316.2 հազ. դրամ (0.8%), շահութահարկի գծով՝ 2.4 հազ. 

դրամ (0.0%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

690.8 հազ. դրամով կամ 1.7%-ով՝ կազմելով 42,382.5 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 39,083.5 հազ. դրամ, և տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 300.0 հազ. դրամ, ծախսերի աճի, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, 

նվազել են կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 2,524.4 հազ. դրամ,  և այլ ծառայությունների և 

ծախսերի գծով՝ 30.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 589.0 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. 

կուտակված շահույթի մնացորդին: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը 

կազմել է՝ 589.0 հազ. դրամ:  

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 118.0 հազ. դրամ, որը փաստացի չի կատարել:  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 48,148.8 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 97.7%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 41,192.1 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 85.6%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 6,121.2 հազ. դրամ (12.7%), 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 100.0 հազ. դրամ (0.2%), 

ընթացիկ վերանորոգման գծով՝ 161.0 հազ. դրամ (0.3%), սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 196.3 հազ. դրամ (0.4%), այլ 

ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 360.9 հազ. դրամ (0.75%), շահութահարկի գծով՝ 17.3 

հազ. դրամ (0.04%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

69.8 հազ. դրամով կամ 0.1%-ով՝ կազմելով 48,079.0 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 39,482.5 հազ. դրամ, և տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 60.0 հազ. դրամ, ընթացիկ վերանորոգման գծով՝ 78.0 հազ. դրամ, 
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ծախսերի նվազման պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են կոմունալ ծախսերի և 

կապի գծով՝ 6,645.2 հազ. դրամ, սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման 

համակարգի սպասարկման գծով՝ 261.4 հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով՝ 1,099.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցը շահույթ չի ունեցել է: 

Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը կազմել է՝ 0.0 հազ. դրամ: Չնայած 

դրան, 2013թ. տարեկան նախահաշվում ծախսերը նախատեսվել են 1,099.0 հազ. դրամ 

վնասով: 

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել և չի կատարել կապիտալ 

ծախսեր: Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում ևս չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 64,849.5 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 98.1%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 58,220.2 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 89.8%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 6,250.7 հազ. դրամ (9.6%), 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 200.0 հազ. դրամ (0.3%), 

սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 

125.7 հազ. դրամ (0.2%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 37.3 հազ. դրամ (0.1%), 

շահութահարկի գծով՝ 13.4 հազ. դրամ (0.02%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

2,174.6 հազ. դրամով կամ 3.4%-ով՝ կազմելով 62,674.9 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 57,322.8 հազ. դրամ, կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 

4,906.1 հազ. դրամ, ծախսերի նվազման և շահութահարկի գծով ծախսերի կրճատման 

պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են սպասարկման և կոմունալ համավճարների, 

ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 155.0 հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և 

ծախսերի գծով՝ 91.0 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է շահույթ՝ 314.0 հազ. 

դրամ, որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. կուտակված շահույթի մնացորդին: 

Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը կազմել է՝ 314.0 հազ. դրամ: 

Դպրոցի 2013թ. տարեկան հաստատված նախահաշվում շահույթ չի նախատեսվել: 
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Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 322.0 հազ. դրամ, որը փաստացի չի կատարել:  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 78,287.1 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 98.4%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 71,313.0 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 91.1%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 6,442.6 հազ. դրամ (8.2%), 

տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 73.0 հազ. դրամ (0.1%), 

սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 

318.5 հազ. դրամ (0.4%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 130.0 հազ. դրամ (0.2%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, նվազել են 

2,164.2 հազ. դրամով կամ 2.8%-ով՝ կազմելով 76,122.9 հազ. դրամ, հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 68,763.6 հազ. դրամ, և սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների, ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով՝ 284.0 հազ. դրամ, ծախսերի 

նվազման պատճառով, չնայած, դրա հետ մեկտեղ, աճել են կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 

6,468.2 հազ. դրամ, տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 265.8 

հազ. դրամ, և այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 284.0 հազ. դրամ, ծախսերը, ինչպես 

նաև ավելացել են շահութահարկի գծով ծախսերը՝ 52.3 հազ. դրամ:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է շահույթ՝ 1,311.0 հազ. 

դրամ, որը չի օգտագործվել և գումարվել է մինչև 2012թ. կուտակված շահույթի մնացորդին: 

Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ շահույթը կազմել է՝ 1,311.0 հազ. դրամ: 

Դպրոցի 2013թ. տարեկան հաստատված նախահաշվում շահույթ չի նախատեսվել: 

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 840.0 հազ. դրամ, որը փաստացի կատարել է 100%-

ով: Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում չի նախատեսել կապիտալ ծախսեր: 

Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հիմնական դպրոց. Դպրոցի 

2012թ. հաստատված ընդհանուր ծախսերը կազմել են 86,128.0 հազ. դրամ (փաստացի 

կատարողականը՝ 99.8%), այդ թվում աշխատավարձի (ներառյալ սոցիալական 

ապահովության վճարների) գծով՝ 78,332.1 հազ. դրամ (տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ՝ 90.9%), կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 4,701.2 հազ. դրամ (5.5%), 
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տնտեսական, գրասենյակային և այլ ապրանքների, սննդի գծով՝ 1,650.0 հազ. դրամ (1.9%), 

տրանսպորտի գծով՝ 112.0 հազ. դրամ (0.1%), ընթացիկ վերանորոգման գծով՝ 900.0 հազ. 

դրամ (1.0%), սպասարկման և կոմունալ համավճարների, ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով՝ 204.9 հազ. դրամ (0.2%), այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 217.6 

հազ. դրամ (0.3%) և շահութահարկի գծով՝ 10.2 հազ. դրամ (0.0%): 

Դպրոցի 2013թ. նախահաշվում ընդհանուր ծախսերը, 2012թ.-ի համեմատ, աճել են 

11,052.2 հազ. դրամով կամ 12.8%-ով՝ կազմելով 97,180.2 հազ. դրամ, ի հաշիվ հիմնականում 

աշխատավարձի գծով ծախսերի՝ 80,968.3 հազ. դրամ, տնտեսական, գրասենյակային և այլ 

ապրանքների, սննդի գծով՝ 3,040.0 հազ. դրամ, տրանսպորտի գծով՝ 200.0 հազ. դրամ, 

ընթացիկ վերանորոգման գծով՝ 5,276.8 հազ. դրամ, այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով՝ 

356.0 հազ. դրամ,և շահութահարկի գծով՝ 24.2 հազ. դրամ, ծախսերի աճի, չնայած, դրա հետ 

մեկտեղ, նվազել են կոմունալ ծախսերի և կապի գծով՝ 4,551.6 հազ. դրամ, ծախսերը:  

Դպրոցի 2012թ. փաստացի կատարողականով դպրոցն ունեցել է 206.0 հազ. դրամի 

տարեվերջյան մնացորդ (շահույթ), որը գումարվել է մինչև 2012թ. կուտակված շահույթի 

մնացորդին և օգտագործվել է աշխատողներին պարգևատրման գծով՝ 450.0 հազ. դրամ, և այլ 

գծով՝ 75.6 հազ. դրամ: Արդյունքում, 2013թ. տարեսկզբին դպրոցի զուտ վնասը կազմել է՝ 319.6 

հազ. դրամ: Դպրոցի 2013թ. տարեկան հաստատված նախահաշվում նախատեսվել է 39.5 

հազ. դրամի շահույթ (հավելուրդ):  

Դպրոցը 2012թ.-ի տարեկան նախահաշվում նախատեսել է կապիտալ ծախսեր 

հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝ 700.0 հազ. դրամ (փաստացի կատարել է 676.8 հազ. 

դրամով կամ 96.7%-ով):  

Դպրոցը 2013թ. տարեկան նախահաշվում ևս նախատեսել է կապիտալ ծախսեր՝ 

2,503.8 հազ. դրամ, այդ թվում հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով՝  500.0 հազ. դրամ, և 

հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգման գծով՝ 2,003.8 հազ. դրամ:  

Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ֆինանսական վիճակը ծախսային առումով 

բնութագրելու, վերլուծելու և գնահատելու, ինչպես նաև դրանք իրար հետ համեմատելու և 

վարկանիշային դասակարգում կատարելու համար, դիտարկենք դպրոցների ծախսերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ոչ միայն բացարձակ ցուցանիշների տեսքով (հավելված 6), 

այլև դրանց հիման վրա հաշվարկված ծախսային հարաբերական ցուցանիշների տեսքով: 

Այդ նպատակով, դիտարկվել, հաշվարկվել և գնահատվել են հետևյալ ծախսային 

հարաբերական ցուցանիշները՝ 
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Ծախսային ցուցանիշ 1. Դպրոցի 2012թ. ընդհանուր ծախսերի փաստացի կատարումը 

(բանաձև՝ (փաստացի ընդհանուր ծախսեր / հաստատված ընդհանուր ծախսեր) 

X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 12-ում: 

Աղյուսակ 12. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2012թ. ծախսերի փաստացի կատարման, նվազման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ծախսային 

ցուցանիշ 1-ի (ԾՑ1) 

արժեքը 

I. Ծախսային փաստացի բարձր կատարողականությամբ դպրոցներ  ԾՑ1 >= 99% 

1. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 99.8 

2. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 99.5 

II. Ծախսային փաստացի միջին կատարողականությամբ դպրոցներ  98% <= ԾՑ1 < 99% 

3. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 98.6 

4. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 98.4 

5. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 98.1 

6. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 98.1 

III. Ծախսային փաստացի ցածր կատարողականությամբ դպրոցներ  ԾՑ1 < 98% 

7. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 97.7 

8. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 97.0 

9. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 96.1 

10. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 96.0 

11. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 94.3 

12. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 92.9 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 2-ի 2012թ. ծախսերի 

փաստացի կատարումը բարձր մակարդակի վրա է եղել (գերազանցել է 99.0%-ը), 4-ինը՝ 

միջին մակարդակի (գերազանցել է 98.0%-ը), իսկ 6-ինը՝ ցածր մակարդակի (չի գերազանցել 

98.0%-ը): 

 

Ծախսային ցուցանիշ 2. Դպրոցի 2012թ. աշխատողների աշխատավարձի գծով ծախսերի 

մասնաբաժինը ընդհանուր ծախսերի մեջ (բանաձև՝ (աշխատավարձի գծով 

ծախսեր / հաստատված ընդհանուր ծախսեր) X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 13-ում: 
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Աղյուսակ 13. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2012թ. աշխատավարձի գծով ծախսերի մասնաբաժնի հաստատված ընդհանուր 

ծախսերում, աճման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ծախսային 

ցուցանիշ 2-ի (ԾՑ2) 

արժեքը 

I. Ընդհանուր ծախսերում աշխատավարձի ցածր մասնաբաժին 

ունեցող դպրոցներ  

ԾՑ2 < 85% 

1. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 79.4 

2. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 80.8 

3. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 81.2 

4. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 83.5 

II. Ընդհանուր ծախսերում աշխատավարձի միջին մասնաբաժին 

ունեցող դպրոցներ  

85% <= ԾՑ2 < 90% 

5. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 85.4 

6. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 85.6 

7. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 85.9 

8. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 89.8 

III. Ընդհանուր ծախսերում աշխատավարձի բարձր մասնաբաժին 

ունեցող դպրոցներ  

ԾՑ2 >=  95% 

9. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 90.8 

10. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 90.9 

11. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 91.1 

12. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 91.9 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 4-ի աշխատավարձի գծով 

ծախսերը ընդհանուր ծախսերի մեջ չեն գերազանցում 85%-ը (ցածր մասնաբաժին), 4-ի՝ այդ 

ծախսերը գտնվում են 85-90% միջակայքում (միջին մասնաբաժին) և 4-ի՝ այդ ծախսերը 

գերազանցում են 90%-ը (բարձր մասնաբաժին): Սա նշանակում է, որ Երևանի հիմնական 

դպրոցների մի մասն իրենց հատկացված ֆինանսական միջոցները ծախսում են 

առավելապես աշխատողների աշխատավարձի գծով, որի պատճառով միջոցներ չեն մնում՝ 

դպրոցի զարգացման գծով այլ ծախսեր ու ծրագրեր իրականացնելու համար: 

 

Ծախսային ցուցանիշ 3. Դպրոցի 2013թ. ընդհանուր ծախսերի փոփոխությունը  (աճը / 

նվազումը) 2012թ. ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ (բանաձև՝ (2013թ. 

հաստատված  (ճշտված) ծախսեր – 2012թ. հաստատված ընդհանուր ծախսեր) / 

2012թ. հաստատված ընդհանուր ծախսեր X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 14-ում: 
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Աղյուսակ 14. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր ծախսերի փոփոխության՝ 2012թ. 

հաստատված ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ, նվազման կարգով (աճը՝ <+> նշանով, 

նվազումը՝  <-> նշանով)  
  

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ծախսային 

ցուցանիշ 3-ի (ԾՑ3) 

արժեքը 

I. Դպրոցներ, որոնց 2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր 

ծախսերն աճել են՝ 2012թ.  հաստատված ընդհանուր ծախսերի 

նկատմամբ  

ԾՑ3 >= 0% 

1. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 24.9 

2. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 15.4 

3. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 12.8 

4. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 7.1 

5. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 5.0 

6. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 1.7 

II. Դպրոցներ, որոնց 2013թ. հաստատված  (ճշտված)  ընդհանուր 

ծախսերը նվազել են՝ 2012թ.  հաստատված ընդհանուր ծախսերի 

նկատմամբ  

ԾՑ3 < 0% 

7. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց -0.1 

8. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց -1.0 

9. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց -2.8 

10. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց -3.4 

11. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց -5.9 

12. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց -9.6 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի 2013թ. հաստատված 

(ճշտված)  ընդհանուր ծախսերն աճել են՝ 2012թ. հաստատված ընդհանուր ծախսերի 

նկատմամբ, իսկ մյուս 6-ինը՝ ընդհակառակը, նվազել են: Համեմատելով աղյուսակ 14-ում 

կատարված դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ ընդհանուր ծախսերի 

փոփոխության 2012-13թթ. ընթացքում, աղյուսակ 11-ում կատարված դպրոցների 

վարկանիշային դասակարգման հետ՝ ըստ ընդհանուր եկամուտների փոփոխության 2012-

13թթ. ընթացքում, տեսնում ենք, որ դպրոցների դասավորության արդյունքները 

հիմնականում համընկնում են (որոշ աննշան տարբերություններով): Սա նշանակում է, որ 

դպրոցի ծախսերի ծավալն ուղիղ համեմատական կապի մեջ է դպրոցի եկամուտների 

ծավալի հետ՝ եթե դպրոցի ընդհանուր եկամուտները պակասել կամ ավելացել են 

սովորողների  թվի նվազման/աճի կամ այլ պատճառներով, ապա, բնականաբար, դա 

համապատասխանաբար ազդում է դպրոցի ծախսերի ծավալի վրա: 
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Ծախսային ցուցանիշ 4. Դպրոցի 2012թ. կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինը ընդհանուր 

ծախսերի մեջ (բանաձև՝ (փաստացի կապիտալ ծախսեր / փաստացի 

ընդհանուր ծախսեր) X 100%) 

Այս ցուցանիշով մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային 

դասակարգումն՝ ըստ խմբերի, բերված է աղյուսակ 15-ում: 

Աղյուսակ 15. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վարկանիշային դասակարգումն՝ ըստ դրանց 

2012թ. փաստացի կապիտալ ծախսերի մասնաբաժնի փաստացի ընդհանուր 

ծախսերում, նվազման կարգով 

ՀՀ Դպրոցի անվանումը Ծախսային 

ցուցանիշ 4-ի (ԾՑ4) 

արժեքը 

I. Ընդհանուր ծախսերում կապիտալ ծախսեր ունեցող դպրոցներ  ԾՑ4 > 0% 

1. Ավան վ/շ թիվ 171 հ/դպրոց 12.3 

2. Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 հ/դպրոց 3.0 

3. Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հ/դպրոց 1.5 

4. Շենգավիթ վ/շ Ա. Սախարովի անվան թիվ 69 հ/դպրոց 1.1 

5. Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հ/դպրոց 0.8 

6. Էրեբունի վ/շ թիվ 64 հ/դպրոց 0.7 

7. Կենտրոն վ/շ Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հ/դպրոց 0.01 

II. Ընդհանուր ծախսերում կապիտալ ծախսեր չունեցող դպրոցներ  ԾՑ4 = 0% 

8. Աջափնյակ վ/շ թիվ 185 հ/դպրոց 0.0 

9. Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 հ/դպրոց 0.0 

10. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ թիվ 152 հ/դպրոց 0.0 

11. Նոր-Նորք վ/շ Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 հ/դպրոց 0.0 

12. Շենգավիթ վ/շ Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 հ/դպրոց 0.0 

Այսպիսով, Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 5-ը 2012թ.-ին կապիտալ 

ծախսեր ընդհանրապես չի կատարել, 3-ի կատարած կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինն 

ընդհանուր ծախսերում չի գերազանցում 1%, 2-ինը՝ գտնվում է 1-2% միջակայքում, 1-ինը՝ 

կազմում է ընդամենը 3% և միայն 1-ինը՝ գերազանցում է 10%-ը: Սա նշանակում է, որ 

Երևանում կան միայն եզակի հիմնական դպրոցներ, որոնք կարող են տարիների ընթացքում 

առաջացած շահույթներից կուտակել որոշակի ֆինանսական միջոցներ և կատարել 

կապիտալ ծախսեր՝ հիմնականում դպրոցի հիմնական միջոցների ձեռքբերման և/կամ շենքի 

հիմնանորոգման գծով: 

Դպրոցների ծախսերի վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվության (հավելված 6) 

օգտագործմամբ և կատարված վերլուծության հիման վրա կարելի է սահմանել և գնահատել 

նաև դպրոցների ծախսային այլ ցուցանիշներ՝ կախված կատարվող հետազոտության 
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նպատակներից և խնդիրներից: Սույն հետազոտությունում մենք սահմանափակվել ենք 

միայն վերոնշյալ 4 ծախսային ցուցանիշների գնահատմամբ և մոդելային 12 հիմնական 

դպրոցների վարկանիշային դասակարգմամբ:  

 

7.4. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների ֆինանսական կառավարման 

խնդիրները 

 

Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշիվը, հաջորդ տարվա 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտը յուրաքանչյուր տարի կազմում են տնօրենը և 

ֆինանսիստ-հաշվապահը՝ ուսումնասիրելով դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախորդ 

տարվա նախահաշվի ու դրա փաստացի կատարողական ֆինանսական ցուցանիշները և 

կատարելով համապատասխան հաշվարկներ՝ հիմնվելով հանրակրթության բնագավառում 

գործող օրենսդրությամբ սահմանված նորմ-նորմատիվների ու սահմանափակումների վրա: 

Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի հաշվարկման համար ելակետային է համարվում դպրոցի 

սովորողների փաստացի թիվը, որի ընթացիկ տարվա սեպտեմբեր ամսին ճշտման հիման 

վրա համապատասխան փոփոխություններ և/կամ լրացումներ են կատարվում 

եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվում:  

Դպրոցի աշխատողների աշխատավարձի գծով ծախսերը հաշվարկվում են՝ 

ուսումնական տարվա սկզբին դպրոցի խորհրդի կողմից քննարկված ու հավանության 

արժանացած և Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված դպրոցի հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակների հիման վրա: Ուսումնասիրելով Երևանի մոդելային 12 

հիմնական դպրոցների հաստիքային ցուցակները՝ հարկ ենք համարում արձանագրել, որ 

դպրոցի հաստիքային ցուցակի մանկավարժական անձնակազմի կազմում ներառված չեն 

դպրոցում աշխատող ուսուցիչների հաստիքները, որոնց դասաժամաքանակային 

ծանրաբեռնվածությունը և վարձատրությունը որոշվում է դպրոցի տարիֆիկացիոն 

ցուցակով: Փաստորեն, դպրոցի ուսուցիչների հաստիքների թվաքանակը, աշխատավարձերի 

ամսական դրույքաչափերը և տարեկան գումարները չեն արտացոլվում դպրոցի 

հաստիքային ցուցակում: Այն օգտագործվում է միայն վարչական և սպասարկող 

անձնակազմերի, ինչպես նաև մանկավարժական անձնակազմի այն աշխատողների 

(օրինակ, դաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպիչ, գրադարանավար, նախնական 

զինվորական պատրաստության ուսուցիչ, լոգոպետ, լաբորանտ, հոգեբան և այլն) 
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հաստիքները և դրույքաչափերը ներկայացնելու համար, որոնց աշխատանքային 

ծանրաբեռնվածությունը և դրույքաչափը կախված չեն դպրոցի ուսումնական պլանով 

սահմանված դասաժամերի քանակից: Սակայն, մյուս կողմից, անհրաժեշտ ենք համարում 

դպրոցի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների կապի ապահովումը և հաստիքային 

ցուցակում դպրոցի բոլոր աշխատողների հաստիքների և աշխատավարձերի դրույքաչափերի 

արտացոլումը: 

Եթե դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթության ծրագիր (մասնավորապես, 

Դավիթաշեն վ/շ թիվ 200 և Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 հիմնական 

դպրոցները), ապա առանձին հաշվարկվում են ներառական կրթության համար 

նախատեսվող ծախսերը (մանկավարժական և ոչ մանկավարժական աշխատակազմի 

աշխատավարձի, կոմունալ ծախսերի, սովորողների սննդի, տրանսպորտի, տնտեսական և 

գրասենյակային ապրանքների և այլ գծով), որոնք գումարվում են նույն ծախսային 

հոդվածներով հաշվարկված դպրոցի ծախսերին: Այստեղ հարկ ենք համարում նշել, որ 

վերոնշյալ 2 դպրոցների ամենամյա նախահաշիվներում ոչ բոլոր ծախսային հոդվածներով 

են առանձնացված դպրոցի կողմից իրականացվող ընդհանուր և ներառական 

հանրակրթությունների համար նախատեսվող ծախսերը: Դա համարում ենք անհրաժեշտ 

այն պարզ պատճառով, որ ՀՀ օրենսդրությամբ դրանց իրականացման համար գործում են 

տարբեր նորմեր ու նորմատիվներ: 

Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվն ու ամենամյա ֆինանսավորման 

հայտը, դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ, քննարկվում են դպրոցի խորհրդի կողմից և 

ներկայացվում Երևանի քաղաքապետի հաստատմանը: Երևանի քաղաքապետարանի 

ֆինանսական վարչության նախաձեռնությամբ, այդ փաստաթղթերում կարող են 

առաջարկվել փոփոխություններ ու լրացումներ՝ կապված բյուջետային (եկամտային և 

ծախսային) ուղղությունների և գումարների չափերի հետ: Քանի որ ամեն ուսումնական 

տարվա սկզբին (սեպտեմբեր ամսին) փոփոխվում է դպրոցի աշակերտների փաստացի թիվը, 

անհրաժեշտություն է առաջանում՝ ճշտելու արդեն հաստատված ամենամյա նախահաշիվն 

ու ֆինանսավորման հայտը և նորից ներկայացնելու Երևանի քաղաքապետի հաստատմանը: 

Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվի և ֆինանսավորման 

հայտի (եռամսյակային բաշխմամբ) հաստատումից հետո Երևանի քաղաքապետի և դպրոցի 

միջև կնքվում են հանրակրթական ծրագրերի (ընդհանուր տարրական, ընդհանուր միջին, 

ներառական տարրական, ներառական միջին) իրականացման առանձին պայմանագրեր, 
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որոնք իրավական հիմք են հանդիսանում բյուջետային տարվա ընթացքում դպրոցի 

ֆինանսավորման (պետական բյուջետային, արտաբյուջետային միջոցներից) համար: 

Դպրոցի ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջեից կատարվում է ըստ ամիսների: 

Երևանի մոդելային 12 դպրոցների ներկայացուցիչների ներկայացմամբ, դպրոցների 

ֆինանսավորումը պետական բյուջեից կատարվում է ժամանակին, առանց որևէ 

ուշացումների ու խնդիրների: Դպրոցի կողմից հանրակրթական ծրագրերն իրականացնելիս, 

բյուջետային տարվա ընթացքում դպրոցի ֆինանսիստ-հաշվապահն իրականացնում է 

ամենամյա նախահաշվով հաստատված եկամուտների հաշվապահական հաշվառումը և 

ծախսերի ֆինանսավորումը, որոնք մշտապես վերահսկվում են դպրոցի տնօրենի կողմից:  

Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ դպրոցի տնօրենի և 

ֆինանսիստ-հաշվապահի կողմից կազմվում են եռամսյակային և տարեկան 

հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվում են դպրոցի խորհրդի քննարկմանը և Երևանի 

քաղաքապետարան: Եթե բյուջետային տարվա վերջին դպրոցի ֆինանսատնտեսական 

գործունեության արդյունքում առաջանում է շահույթ (տարեվերջյան մնացորդ), դպրոցի 

տնօրենի ներկայացմամբ, դպրոցի խորհուրդը քննարկում և որոշում է կայացնում շահույթի 

օգտագործման ուղղությունների և չափերի վերաբերյալ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 

սահմանած կարգի32: Ուսումնասիրելով Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների 2012թ. 

գործունեությունից առաջացած շահույթի օգտագործման հարցը՝ նշենք, որ դպրոցները 

առաջացած շահույթը հիմնականում օգտագործել են, հաստատված կարգին 

համապատասխան, 3 ուղղություններով՝ պահուստային ֆոնդ (մինչև 15%-ի չափով), 

կուտակման ֆոնդ (մինչև 35%-ի չափով) և սպառման ֆոնդ (մինչև 50%-ի չափով): Մի քանի 

տարիների ընթացքում կուտակման ֆոնդում հավաքված միջոցների հաշվին որոշ դպրոցներ 

(տե՛ս հավելված 6 և աղյուսակ 15) կատարել են կապիտալ ծախսեր՝ հիմնական միջոցների 

ձեռքբերման և վերանորոգման ուղղություններով: Չնայած հաստատված կարգով սպառման 

ֆոնդը ներառում է օգտագործման 4 հիմնական ենթաուղղություններ (տե՛ս 6-րդ բաժինը), 

մոդելային 12 դպրոցներում ավելի տարածված է դրա օգտագործման միայն մեկ 

ենթաուղղությունը՝ աշխատողների նյութական խրախուսումը մասնագիտական և 

բարեխիղճ աշխատանքի համար (տե՛ս հավելված 6): Եվ դա ինչ-որ տեղ հասկանալի է, քանի 

որ, ընդհանուր առմամբ, չի կարելի ասել, թե դպրոցի աշխատողների (հատկապես՝ 

                                                            
32 ՀՀ կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 2-ի <Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն> 

ՊՈԱԿ-ի շահույթի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին> հ. 1579-Ն որոշում 
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ուսուցիչների) աշխատավարձերի դրույքաչափերը բարձր են, հետևապես նրանք կարիք 

ունեն ոչ միայն բարոյական աջակցության, այլև՝ նյութական խրախուսման: Ինչ վերաբերում 

է դպրոցների աշխատողների խրախուսման գործընթացի թափանցիկությանը և 

հրապարակայնությանը, ապա այստեղ նկատվում են որոշ խնդիրներ: Խրախուսման 

ներկայացվող աշխատողների ցանկի որոշումը հիմնականում կախված է դպրոցի տնօրենի 

սուբյեկտիվ կարծիքից և անձնական վերաբերմունքից այս կամ այն աշխատողի նկատմամբ: 

Այս հարցի քննարկումը դպրոցի խորհրդի կողմից շատ դեպքերում ֆորմալ բնույթ է կրում, 

քանի որ խորհրդի անդամները մոտիկից չեն ճանաչում դպրոցի բոլոր աշխատողներին և 

պատկերացում չունեն նրանց մասնագիտական կարողությունների և բարեխիղճ 

աշխատանքի մասին: Այստեղ դրական տեղաշարժ կարելի է ակնկալել այդ գործընթացում 

դպրոցի խորհրդակցական մարմիններին (մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական 

խորհուրդներին) մասնակից դարձնելու, հարցի հրապարակային քննարկման և 

արդյունքների հրապարակման դեպքում: Այսպիսի գործընթացների և ընթացակարգերի 

պակաս դպրոցներում, կարծում ենք, կա և այդ ուղղությամբ դպրոցները բավականին 

աշխատանք ունեն կատարելու: 

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության 

հաշվետվությունների քննարկման թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը ևս բարձր 

մակարդակի վրա չէ:  Նախ, դպրոցի խորհրդի անդամներից ոչ բոլորն են մասնագիտորեն 

պատրաստված և քաջատեղյակ ֆինանսական կառավարման բնագավառի, 

մասնավորապես՝ բյուջետավարման, ֆինանսական պլանավորման և ֆինանսական 

հաշվետվողականության, գործընթացների նրբություններին, գործիքներին, այդ պատճառով 

նրանք շատ դեպքերում չեն կարողանում, երբեմն էլ՝ պարզապես չեն ցանկանում, խորանալ 

ֆինանսական հարցերի մեջ, և, այդ ամենի արդյունքում, խորհրդի որոշումներն ընդունվում 

են, կարելի է ասել, դպրոցի տնօրենի ցանկությամբ, երբեմն էլ՝ թելադրանքով: Երկրորդ, 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ճնշող մեծամասնությունն ընդհանրապես չի 

հրապարակում ոչ եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշիվը և ոչ էլ դպրոցի 

ֆինանսատնտեսական գործունեության եռամսյակային և/կամ տարեկան 

հաշվետվությունները: Եթե դպրոցները նոր-նոր են սկսում ստեղծել իրենց համացանցային 

(ինտերնետային) պաշտոնական կայքերը և առայժմ հնարավորություն չունեն տեղադրելու 

դպրոցի ուսումնամեթոդական և ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները և այլ 

փաստաթղթերն այդ կայքերում, ապա դա կարելի է հեշտությամբ անել դպրոցում լայնորեն 
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տարածված ցուցատախտակների վրա, որը հնարավորություն կտար ցանկացողներին 

(դպրոցի անձնակազմ, աշակերտներ, ծնողներ, բարերարներ և այլն) ծանոթանալու դպրոցի 

գործունեությանը, իրազեկ լինելու դպրոցի խնդիրներին, դժվարություններին և այլն: 

Դպրոցի կառավարման մարմիններն իրենց գործունեության ընթացքում մշտապես 

առնչվում են Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության, ֆինանսական, գնումների, 

ներքին աուդիտի և վերահսկողության վարչությունների, ընտանիքի, կանանց և երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի և այլ ստորաբաժանումների հետ, որոնց հետ 

ստեղծված են նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ և, անհրաժեշտության դեպքում, 

նրանք ստանում են իրենց կարիքներին ու բարձրացված հարցերին համապատասխան 

մասնագիտական, ուսումնամեթոդական, օպերատիվ օգնություն ու օժանդակություն: 

Դպրոցները Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների հետ 

փոխհարաբերություններում որևէ խնդիրներ չեն ունենում, նրանք որոշ դժվարություններ 

ունենում են դպրոցների գնումները կազմակերպելիս, հատկապես ոչ բարձրարժեք 

ապրանքներ և ծառայություններ գնելիս՝ հիմնականում դպրոցների հաստիքային 

ցուցակներում գնումների մասնագետի հաստիքի բացակայության պատճառով: Դպրոցում 

գնումների հարցերով ստիպված զբաղվում է ֆինանսիստ-հաշվապահը, որը 

մասնագիտական առումով հաճախ դժվարություններ է ունենում՝ ապահովելու <Գնումների 

մասին> ՀՀ օրենքի բոլոր պահանջները, իրականացնելու գնումների կազմակերպման 

բավականին բարդ գործընթացներն ու ընթացակարգերը: 

Երևանի քաղաքապետարանն իր ենթակայության դպրոցին ամրացված պետական 

սեփականություն համարվող գույքի օգտագործման և պահպանության նկատմամբ իր 

վերահսկողությունն իրականացնում է դպրոցի կողմից եռամսյակը մեկ ներկայացված 

հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ուսումնասիրման միջոցով: Վերջին տարիներին դպրոցին 

ամրացված պետական սեփականություն համարվող գույքի օտարման խոշոր գործարքներ 

չեն կնքվել: Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ, դպրոցների շենք-շինությունները 

տրամադրվում են վարձակալության տարբեր կազմակերպություններին, որի շնորհիվ 

դպրոցները ձևավորում են արտաբյուջետային եկամուտներ: Սակայն, կան դեպքեր (օրինակ, 

Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցի դեպքը, տե՛ս 6.2 կետը), երբ դպրոցի տարածքն 

ապօրինաբար զբաղեցնում են կազմակերպություններ (առավելապես՝ կրթության ոլորտի 

կամ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության)՝ առանց համապատասխան 

պայմանագրի և վարձակալական վճարների վճարման: 
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Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ եթե մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից կան 

դպրոցներ (Աջափնյակ վ/շ թիվ 185, Արաբկիր վ/շ Րաֆֆու անվան թիվ 36, Դավիթաշեն վ/շ 

թիվ 200, Էրեբունի վ/շ թիվ 64, Կենտրոն վ/շ Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8, Նոր Նորք վ/շ Հ. 

Մաթևոսյանի անվան թիվ 96), որտեղ վերջին 3 տարիների ընթացքում Երևանի 

քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից կատարվել է ֆինանսական աուդիտ 

(վերստուգում), սակայն արտաքին աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից 

նմանատիպ վերստուգումներ այդ դպրոցներում երբևէ չեն իրականացվել:  

Բացի վերոնշյալից, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դպրոցներում դեռևս 

կիրառություն չի գտել <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված՝ 

ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման (ներքին և արտաքին) 

համակարգը, կարելի է եզրակացություն անել, որ Երևանի հիմնական դպրոցներում ցածր 

մակարդակի վրա է ֆինանսական գործունեության հաշվետվողականությունը՝ ինչպես 

ներքին, այնպես էլ արտաքին: Այդ բացը մասնակիորեն ծածկվում է Երևանի 

քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից իրականացվող ներքին աուդիտի 

միջոցով, սակայն դա բավարար չենք համարում՝ դպրոցների ֆինանսատնտեսական 

գործունեության լիարժեք գնահատման և ֆինանսական հաշվետվողականության 

մակարդակի բարձրացման համար: 
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8. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների խորհուրդների նիստերի 

վերլուծությունը և գնահատումը 
 

8.1. Հիմնական դպրոցների խորհուրդների ձևավորման գործող կարգը 

 

ՀՀ կառավարության կողմից <Պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն> ՊՈԱԿ հիմնվելու դեպքում, ՀՀ ԿԳՆ, մարզպետը և Երևանի քաղաքապետը 

(լիազորված մարմին) 30-օրյա ժամկետում, ըստ ենթակայության` կազմակերպում և 

ապահովում են այդ ուսումնական հաստատության (Հաստատության) կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի (Խորհրդի) անդամների ընտրության գործընթացը33: 

Հաստատություններում Խորհուրդը կազմվում է 8 անդամից: Խորհրդի անդամներին 

առաջադրում են՝ 1) ՀՀ ԿԳ նախարարը, 2) լիազորված մարմինը, 3) մանկավարժական 

խորհուրդը, 4) ծնողական խորհուրդը: 

Մարզային և Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ Հաստատություններում 

ՀՀ ԿԳ նախարարը առաջադրում է Խորհրդի 1 անդամ: Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայությամբ Հաստատությունների Խորհուրդներում Երևանի քաղաքապետն 

առաջադրում է 3 անդամ: 

Հաստատության մանկավարժական խորհուրդն իր կազմից փակ քվեարկությամբ 

տվյալ Հաստատությունում առնվազն 3 տարվա մանկավարժական գործունեության ստաժ 

ունեցող անդամներից ընտրում է Խորհրդի 2 անդամ: Հաստատության ծնողական խորհուրդն 

իր կազմից, փակ քվեարկությամբ, ընտրում է Հաստատության Խորհրդի 2 անդամ: 

Խորհրդի անդամի լիազորությունները, դրանց դադարեցման հիմքերը, 

պարտավորությունները սահմանվում են ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

Հաստատության տնօրենը չի կարող լինել տվյալ Հաստատության Խորհրդի կազմում: 

Լիազորված մարմինը, հիմք ընդունելով Հաստատության մանկավարժական, 

ծնողական խորհուրդների որոշումները, 10-օրյա ժամկետում, ըստ ենթակայության` 

հաստատում է Խորհրդի անվանական կազմը կամ սահմանված կարգի պահանջների 

խախտման դեպքում` մերժում է  առաջարկված անձի կամ անձանց թեկնածությունը: 

                                                            
33 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի <Հայաստանի Հանրապետության 

<Պետական ուսումնական հաստատություն> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի`խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ ԿԳ նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 8-

ի N 981-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 113-Ն հրաման՝ լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 

2010թ. հունիսի 15-ի N 579-Ն հրամանով 
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8.2. Հիմնական դպրոցների խորհուրդների նիստերի գումարումը 

 

Խորհրդի առաջին նիստը վարում է տարիքով ավագ Խորհրդի անդամը: Խորհուրդը 

փակ քվեարկությամբ ընտրում է Խորհրդի նախագահ` Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 

ձայների մեծամասնությամբ:  

Խորհրդի նիստերը գումարվում են Հաստատության կանոնադրությամբ 

նախատեսված ժամկետներում (յուրաքանչյուր եռամսյակը առնվազն մեկ անգամ) և 

դեպքերում`ըստ հաստատված ժամանակացույցի, խորհրդի նախագահի կողմից` սեփական 

նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև լիազորված մարմնի, Հաստատության տնօրենի, կամ 

Խորհրդի անդամների1/3-ի նախաձեռնությամբ34: 

Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից 

ավելին, իսկ տնօրենի ընտրության ժամանակ` առնվազն 6 անդամ: Խորհրդի որոշումներն 

ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: 

Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են, իսկ տնօրենի ընտրության նիստը կարող է նաև 

ձայնագրվել: 

 

8.3. Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների խորհուրդների նիստերի 

մշտադիտարկումը և գնահատումը 
 

Ծրագրի շրջանակներում 2013թ. նոյեմբեր – 2014թ. հունվար ժամանակահատվածում 

վարված հարցազրույցներից հետո՝ որոշ ժամանակ անց, իրականացվել է այդ դպրոցների 

խորհուրդների նիստերի մշտադիտարկում (մոնիթորինգ): Վերջինիս իրականացման 

նպատակն է եղել՝ ուսումնասիրել, վերլուծել և գնահատել Երևանի հիմնական դպրոցների 

խորհուրդների գործունեության թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը և 

հաշվետվողականությունը: 

Սակայն, անհրաժեշտ ենք համարում արձանագրել այն փաստը, որ Երևանի 

մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից վերոնշյալ ժամանակահատվածում միայն 3-ը 

գումարեցին խորհրդի նիստեր կամ տեղեկացրին նիստի անցկացման մասին: Դրանք են՝ 

Կենտրոն վ/շ-ի Նար-Դոսի անվան թիվ 14 դպրոցը, Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ-ի թիվ 152 

                                                            
34 Ներկայումս գործող օրինակելի կանոնադրությունը հաստատված է ՀՀ կառավարության 2010թ. հուլիսի 15-ի 

հ. 954-Ն որոշմամբ 
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դպրոցը և Դավիթաշեն վ/շ-ի թիվ 200 դպրոցը: Մյուս 9 հիմնական դպրոցների մի քանի 

տնօրենների ներկայացմամբ, սպասվում էին որոշակի փոփոխություններ հանրակրթական 

դպրոցների ֆինանսավորման կարգում, և այդ հարցի առնչությամբ Երևանի 

քաղաքապետարանի համապատասխան պարզաբանումից է կախված եղել դպրոցների 

խորհուրդների հերթական նիստերի հրավիրումը: Որոշ դպրոցների տնօրեններ կամ 

խորհրդի ներկայացուցիչներ էլ անորոշ ժամանակով հետաձգում էին իրենց դպրոցների 

խորհուրդների նիստերի գումարումը: Ինչևիցե, ստորև ներկայացվում են վերոնշյալ 3 

դպրոցների խորհուրդների կայացած նիստերի մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքները: 

Կենտրոն վ/շ-ի Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հիմնական դպրոց 

Նար-Դոսի անվան թիվ 14 հիմնական դպրոցի խորհրդի նիստը կայացել է 2013թ. 

նոյեմբերի 29-ին: Նիստին մասնակցում էին խորհրդի բոլոր 8 անդամները:  Նիստի 

օրակարգային հարցերն էին՝ 

1. Դպրոցի սովորողների ծնողների դիմումների քննարկում՝ կապված <Շախմատ> 

առարկայի լրացուցիչ ուսուցման հետ:  

2. Վարձակալությամբ տրված դպրոցի տարածքների մասին: 

3. Դպրոցի ֆինանսավորման 2013թ. նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու 

մասին: 

Օրակարգային 1-ին հարցի առնչությամբ, դպրոցի տնօրեն Ա. Բարսեղյանը 

ներկայացրեց դպրոցի սովորողների ծնողների դիմումները՝ <Շախմատ> առարկան վճարովի 

ուսուցանելու խնդրանքով: Խորհրդի անդամ Գ. Վարդգեսյանի կարծիքով՝ <Շախմատ>  

առարկայում խորանալ ցանկացող երեխաներին կարելի է ուղղորդել դեպի <Երևանի 

շախմատի տուն>, որտեղ երեխաները նաև կստանան ավարտական վկայական: Իսկ 

խորհրդի անդամ Գ. Գևորգյանի առաջարկությամբ, ընդհակառակը, պետք է հարգել 

ծնողների դիմումները և, հնարավորության դեպքում, թույլատրել շախմատի ուսուցչին 

դասերից հետո պարապել աշակերտների հետ՝ վարձավճարի չափը համաձայնեցնելով 

Երևանի քաղաքապետարանի հետ: Այսպիսով, խորհուրդը որոշեց՝ հիմք ընդունելով դպրոցի 

սովորողների ծնողների դիմումները և դպրոցի կանոնադրությունը՝ թույլատրել դպրոցում 

շախմատի վճարովի պարապմունքների կազմակերպումը: 

Օրակարգային 2-րդ հարցի առնչությամբ, դպրոցի տնօրեն Ա. Բարսեղյանը 

ներկայացրեց, որ դպրոցը 2013թ. ընթացքում ունեցել է վարձակալությամբ տրված 
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տարածքներ: Բոլոր վարձակալների հետ պայմանագրերի ժամկետները լրացել են և կնքված 

պայմանագրերը լուծարվել են: Սակայն, վարձակալներից մեկը՝ Ռ. Մինասյանը, 

հրաժարվում է պայմանագիրը լուծարել և տարածքն ազատել՝ պնդելով, որ այդ տարածքը նա 

պատրաստվում է սեփականացնել: Դպրոցի խորհուրդը որոշեց՝ խորհրդի անունից 

համապատասխան գրություն գրել Երևանի քաղաքապետին՝ վերը նշված կարևոր խնդիրը ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխան կարգավորելու համար: 

Օրակարգային 3-րդ հարցը ներկայացրեց դպրոցի տնօրեն Ա. Բարսեղյանը: Նա ասաց, 

որ հանրակրթության օրենսդրությամբ 2013թ. սեպտեմբերից կրճատվել են սովորողների 

գրավորների ստուգման համար մանկավարժներին վճարվող գումարներն ամբողջությամբ, 

ինչպես նաև դասղեկության համար վճարվող գումարները՝ 50%-ով: Արտահայտվեցին 

խորհրդի անդամներ Մ. Ռուբենյանը և Կ. Պիվազյանը, որոնք փոխանցեցին դպրոցի 

մանկավարժների դժգոհությունն այդ առթիվ: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ խորհուրդը 

որոշեց՝ խորհրդի անունից միջնորդություն ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանի 

ֆինանսական վարչությանը՝ միջնորդելու և, հնարավորության սահմաններում, 2014թ. 

հունվարից վերականգնելու մանկավարժներին վճարումները վերոնշյալ ուղղություններով: 

Դավիթաշեն վ/շ-ի թիվ 200 հիմնական դպրոց 

2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ թիվ 200 հիմնական դպրոցի խորհրդի 

նիստը՝ 6 անդամների մասնակցությամբ: Օրակարգում դրված էին հետևյալ հարցերը՝ 

1. Դպրոցի խորհրդի անդամների փոփոխության մասին: 

2. Դպրոցի աշխատողներին Նոր տարվա կապակցությամբ պարգևատրելու մասին: 

3. Հատուկ կրթություն ստացող աշակերտների անվճար սննդի գնանշման 

հայտարարության մասին: 

4. Այլ հարցեր՝  

ա) 2013-14 ուսումնական տարում կատարված ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների մասին,  

բ) 2013-14 ուսումնական տարում կատարված ֆինանսատնտեսական 

աշխատանքների մասին: 

Խորհրդի նիստում ընթացած քննարկումների արդյունքում որոշվեց. 

1. Հավանություն տալ Երևանի քաղաքապետի 06.11.13թ. N 5542-Ա որոշմանը՝ դպրոցի 

խորհրդի կազմում թվով 2 անդամների փոփոխություն կատարելու, և նոր անդամներ 
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Մարինե Խաչիկյանին և Քրիստինե Վարդանյանին հանձնարարել՝ պատշաճ 

կատարելու խորհրդի անդամի իրենց պարտականությունները: 

2. Հավանություն տալ և հաստատել Նոր տարվա կապակցությամբ դպրոցի 

աշխատողներին տնօրենի կողմից առաջարկվող պարգևատրումներին՝ ըստ ցուցակի: 

3. Հավանություն տալ գնանշումով հատուկ կրթություն ստացող աշակերտների սննդի 

հարցը կազմակերպելու՝ տնօրենի առաջարկությանը  (մեկ տարի ժամկետով): 

4. Բավարար համարել և հավանություն տալ 2013-14 ուսումնական տարվա 3 ամիսների 

ընթացքում դպրոցում կատարված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին: 

5. Բավարար համարել և հավանություն տալ նույն 3  ամիսների ընթացքում դպրոցում 

կատարված ֆինանսատնտեսական աշխատանքներին:  

 Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ-ի թիվ 152 հիմնական դպրոց  

Թիվ 152 հիմնական դպրոցի խորհրդի հերթական նիստը տեղի ունեցավ 2013 

թվականի դեկտեմբերի 12-ին՝ խորհրդի 7 անդամների մասնակցությամբ: Նիստը վարում էր 

դպրոցի խորհրդի նախագահ Ա. Հարությունյանը: Նիստի օրակարգը նախօրոք 

նախապատրաստվել էր խորհրդի նախագահի կողմից՝ դպրոցի տնօրենի առաջարկությամբ: 

Խորհրդի նիստում քննարկման դրվեցին օրակարգային հետևյալ հարցերը՝ 

1. Դպրոցի 2013-2014 ուսումնական տարվա II կիսամյակի հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակների մասին:  

2. Դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը դպրոցի 2013թ. ծախսերի կատարման 

վերաբերյալ: 

3. Դպրոցի 2013-2014 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների պլանի մասին: 

4. Դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնների մասին: 

Օրակարգի 1-ին հարցի վերաբերյալ հանդես եկավ դպրոցի տնօրեն Մ. Ասատրյանը: 

Նշվեց, որ դպրոցում ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովը՝ հաշվի առնելով դպրոցի 

ֆինանսական հնարավորությունները, առարկայական մեթոդական միավորումների 

առաջարկությունները՝ կապված դպրոցի ուսպլանով սահմանված պարտադիր 

ժամաքանակի բաշխման հետ, կազմել է դպրոցի 2013-2014 ուսումնական տարվա II 

կիսամյակի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակները, որոնք և ներկայացվում են 

խորհրդի հավանությանը: Խորհրդի անդամները՝ մինչև նիստի գումարումը, 
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հնարավորություն ունեցել են նախապես ծանոթանալ դրանց հետ և հարցեր չտվեցին 

զեկուցողին: Խորհուրդը 7 <կողմ> ձայներով որոշեց՝ հավանություն տալ դպրոցի 2013-2014 

ուսումնական տարվա II կիսամյակի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակներին և 

ներկայացնել Երևանի քաղաքապետի հաստատմանը: 

Օրակարգի 2-րդ հարցը վերաբերում էր դպրոցի 2013թ.-ին կատարված ծախսերին: 

Տնօրենի կողմից ներկայացվեցին դպրոցի կատարած բոլոր ծախսերն՝ ըստ բյուջետային 

հոդվածների, վերոնշյալ տարվա համար: Հարցին անդրադարձավ խորհրդի անդամ Լ. 

Գևորգյանը: Նա նշեց, որ դպրոցի 2013թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կազմմանը 

ինքը, որպես դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն, նույնպես մասնակցել է և տեղյակ է 

նախահաշվում տնտեսված գումարների չափին և այլն: Մասնավորապես, դպրոցի  նախորդ 

տարիների միջոցների տնտեսումների հաշվին այս ամռանը հնարավորություն են ունեցել 

վերանորոգել դպրոցի սանհանգույցները: Բացի այդ, դպրոցի տնօինությունը առաջարկում է, 

տարվա վերջում առաջացած շահույթի հաշվին, նախատոնական պարգևատրում տալ 

դպրոցի աշխատակազմին: Նախահաշվով դրա համար առանձնացվել է ընդամենը 500.0 

հազար դրամ՝ կից ներկայացնելով պարգևատրվող անձանց ցուցակը: Օրակարգի 2-րդ 

հարցի վերաբերյալ հանդես եկավ նաև խորհրդի անդամ Ե. Մանուկյանը: Նրա փաստմամբ, 

վերջին տարիներին դպրոցի ղեկավարության ճիշտ ֆինանսական-հաստիքային 

քաղաքականության շնորհիվ, ոչ միայն բարելավվել են դպրոցի շենքային պայմանները, այլև 

պարբերաբար տրվել են պարգևատրումներ դպրոցի անձնակազմին՝ ամսական 

հավելավճարների տեսքով, երբեմն էլ՝ դպրոցի առանձին աշխատողների՝ հաշվի առնելով 

նրանց բարեխիղճ աշխատանքը: Ավելին, դպրոցի ղեկավարության կողմից դպրոցի ծախսերի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2013թ. վերջին ևս կլինեն տնտեսումներ: Հետևաբար, 

նրա կողմից առաջարկություն արվեց՝ 2013թ. տարեմուտին տալ ամսական հավելավճարներ՝ 

դպրոցի պահակներին, քարտուղար-մեքենագրուհուն, ուսումնական գծով փոխտնօրենին, 

գլխավոր հաշվապահին և տնօրենին՝ հաշվի առնելով վերը նշված աշխատողների 

աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը, աշխատանքային ժամերից դուրս նրանց 

կատարած լրացուցիչ աշխատանքները: Խորհուրդը միաձայն հաստատեց դպրոցի 2013թ. 

եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ դպրոցի տնօրենի կողմից ներկայացված 

հաշվետվությունը:  

Մոտավորապես նույնպիսի ընթացք ունեցան նաև խորհրդի նիստի օրակարգային 3-

րդ և 4-րդ հարցերի քննարկումները, ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ: 
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 

Հետազոտությունում կատարված ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և 

գնահատումների հիման վրա ստորև ներկայացվում են հիմնական եզրակացությունները՝ 

1. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ հանրակրթական մոդելային 12 

հիմնական դպրոցների ընտրությունը կատարվել է՝ օգտագործելով նախօրոք 

սահմանված չափանիշներ, որի շնորհիվ ապահովվել է հիմնական դպրոցների 

բազմազանությունը և հավասարաչափ ներկայացվածությունն՝ ըստ Երևան քաղաքի 

վարչական շրջանների: 

2. Երևանի հանրակրթական մոդելային 12 հիմնական դպրոցները բոլորն էլ ունեն ՊՈԱԿ-

ի իրավական-կազմակերպական ձև և իրականացնում են պետական հանրակրթական 

հիմնական (տարրական և միջին) ընդհանուր ծրագրեր: Սակայն, դրանց մեջ կան 

հիմնական դպրոցներ, որոնք, պետական հիմնական ծրագրերի շրջանակներում, 

իրականացնում են նաև հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրեր, որոնք 

նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների 

նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Դրա հետ 

մեկտեղ, կան եզակի (12-ից 2-ը) հիմնական դպրոցներ, որոնք իրականացնում են նաև 

ձեռնարկատիրական գործունեության ծրագրեր (հիմնականում լեզուների լրացուցիչ 

ուսուցման գծով): Սակայն, Երևանի մոդելային հիմնական դպրոցների գերակշռող 

մասում օրենքով թույլատրված ձեռնարկատիրական գործունեությունն առանձնապես 

լայն տարածում չունի, որը նշանակում է, որ այդ դպրոցների մեծամասնությունը չի 

օգտվում, պետական միջոցներից բացի, արտաբյուջետային միջոցներ ձևավորելու և 

դպրոցի համար լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու՝ օրենսդրությամբ նրանց տրված 

հնարավորությունից: 

3. Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների շենքային և գույքային պայմանների 

ուսումնասիրությունը և գնահատումը ցույց է տվել, որ դրանցից 4-ն ունեն շենքերի 

հիմնանորոգման կարիք, իսկ 3-ի շենքային պայմանները խիստ անբավարար են: 

Սանհանգույցները անմխիթար վիճակում են հիմնականում այն դպրոցներում, որտեղ 

վատ են շենքային պայմանները: Մոդելային 4 դպրոցների սանհանգույցները կապիտալ 

նորոգման կարիք ունեն, 5 դպրոցներ՝ մարզադահլիճի հիմնանորոգման, ևս 4-ը՝ 

մարզադահլիճի ներքին հարդարման և ընթացիկ նորոգման, 7 դպրոցներ՝ 
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հանդիսությունների դահլիճների հիմնանորոգման, և այլն: Դպրոցական գույքի 

թարմացման կարիք ունեն 7 դպրոցներ: Դպրոցներում հիմնականում չկան մարզական 

գույք և պարագաներ: Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների շենքային և գույքային 

պայմանների ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքներով, կարելի է անել 

հետևյալ եզրակացությունները՝ 

 մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն իրարից բավականին տարբերվում են իրենց 

շենքային և գույքային պայմաններով, այդ առումով նրանք անհավասար 

պայմաններում են գտնվում՝ հանրակրթության պատշաճ մակարդակ ապահովելու 

տեսանկյունից, 

 դպրոցի շենքի հիմնանորոգման և հիմնական գույքի ձեռքբերման աշխատանքներն 

ավելի արդյունավետ և որակյալ են կատարվում դպրոցի խնայված միջոցների, 

բարեգործությունների և նվիրատվությունների հաշվին, քան ՀՀ պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին, 

 ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցների կանխատեսելիության 

մակարդակը ցածր է, որը ստեղծում է լրացուցիչ դժվարություններ դպրոցի համար՝ 

շենքի ընթացիկ վերանորոգման և գույքի թարմացման աշխատանքների 

պլանավորման հարցում: 

4. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վիճակը բնութագրելու և վերլուծելու, ինչպես նաև 

դրանք իրար հետ համեմատելու և վարկանիշային դասակարգում կատարելու համար 

ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ է գտնվել՝ դիտարկելու դպրոցների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ոչ միայն բացարձակ ցուցանիշների տեսքով, այլև 

դրանց հիման վրա հաշվարկված և գնահատված հարաբերական ցուցանիշների 

տեսքով: Այդ նպատակով, հետազոտությունում դիտարկվել, հաշվարկվել և գնահատվել 

են կոնկրետ հարաբերական ցուցանիշներ՝ դասակարգելով դրանք ըստ խմբերի՝ 

որոշակի տրամաբանությամբ: 

5. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 9-ը բավականին նկատելի թերբեռնված են 

(նախագծային հզորության 1/3-ից մինչև 2/3 չափով) և այս փաստը հանրակրթության 

բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմինների համար լուրջ 

մտահոգության ու անհանգստության պատճառ պետք է հանդիսանա: Դպրոցների 

թերբեռնվածությունը ՀՀ հանրակրթության բնագավառի լրջագույն հիմնախնդիրներից 

մեկն է և անհրաժեշտություն է առաջացել այն դարձնել, մասնավորապես, դպրոցների 
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գործունեության արդյունավետության և հաշվետվողականության բարձրացման և, 

ընդհանրապես, բնագավառի հետագա զարգացման քաղաքականությունների և 

ռազմավարությունների մշակման, քննարկման և ընդունման առարկա: 

6. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի դասարանների խտությունը պակաս է ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված ներքին շեմից (25 սովորողից), հետևապես այդ 

դպրոցներում նման դասարանների բացման ֆինանսավորումը պետք է կատարվի 

դպրոցի լրացուցիչ ֆինանսավորման (արտաբյուջետային) միջոցների հաշվին: 

7. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 դասարանին ընկնող աշխատողների միջին 

թվի ցուցանիշի, հիմնականում համարվում են փաստացի աշխատողներով  ցածր (3 

դպրոց) և միջին (7 դպրոց) ծանրաբեռվածության: Դրանցից միայն 2-ն են համարվում 

փաստացի աշխատողներով բարձր ծանրաբեռնվածության դպրոցներ (Մալաթիա-

Սեբաստիայի թիվ 152 և Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36): 

8. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներն՝ ըստ 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին 

թվի ցուցանիշի, հիմնականում բաշխվել են հավասարաչափ (4-ական բարձր, միջին և 

ցածր ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով), եթե պայմանականորեն ընդունենք, որ  

փաստացի սովորողներով միջին ծանրաբեռնվածությամբ աշխատողներով դպրոց 

համարվում է այն դպրոցը, որտեղ 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին թիվը մեծ 

է կամ հավասար 7 սովորողից և փոքր է կամ հավասար 9 սովորողից: 

9. Ուսումնասիրելով Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների կառավարման և 

խորհրդակցական մարմինների գործունեությունը և դրանց լիազորությունների 

իրականացման ժամանակ ծագող խնդիրները՝ բացահայտվել են հետևյալ 

թերությունները և բացթողումները՝ 

 Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48, Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 

36 դպրոցների խորհուրդների կազմում ներկա պահին կան փոփոխություններ, բայց 

այդ խորհուրդների նոր կազմերն առայժմ չեն հաստատվել, 

 Կենտրոնի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցում տարրական դասարանների 

առանձին մեթոդական միավորում չի ստեղծվել, իսկ տարրական դասարանների 

մանկավարժները ներգրավվել են առարկայական մեթոդական միավորումներում, 

 մոդելային 12 հիմնական դպրոցները զգալիորեն տարբեր մոտեցումներ են հանդես 

բերել դպրոցի ծնողական և աշակերտական խորհուրդները ձևավորելիս. կան և՛ 
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չափից քիչ անդամներով, և՛ չափից շատ անդամներով ծնողական և աշակերտական 

խորհուրդներ, 

 մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ում ստեղծված չեն և չեն գործում 

հոգաբարձուների խորհուրդներ, իսկ Շենգավիթի Մ. Գորգիսյանի անվան թիվ 158 

դպրոցում հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը 4 է, որը չի 

համապատասխանում ՀՀ հանրակրթության օրենսդրության այն պահանջին, որ 

հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 5 

հոգաբարձուներից, 

 Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներում վարված հարցազրույցների տվյալների 

համաձայն, դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական բոլոր մարմինների 

գործունեության արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը հարցվողների կողմից գնահատվել են հիմնականում 

շատ բարձր՝ 8-10 բալ (1-10 բալ սանդղակով), որը թողնում է այնպիսի 

տպավորություն, որ դպրոցի կառավարման մարմինները (տվյալ դեպքում՝ տնօրենը 

և խորհրդի ներկայացուցիչը), համարյա առանց բացառության, հարցին մոտենում 

են միայն ֆորմալ տեսանկյունից և առանձնապես չեն էլ խորանում դպրոցի 

խորհրդի և խորհրդակցական մարմինների գործունեության բովանդակային մասի 

մեջ: Կարելի է նույնիսկ պնդել, որ հատկապես դպրոցի խորհրդակցական 

մարմինների, բացառությամբ թերևս մանկավարժական խորհրդի և 

առարկարկայական մեթոդական միավորումների, գոյությունը և գործունեությունը 

հիմնականում ձևական բնույթ է կրում, իհարկե՝ որոշ բացառություններով: 

 Համաձայն <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի, 2012թ. օգոստոսի 

1-ից ուժի մեջ է մտել ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման 

օրենսդրական պահանջը: Սակայն, դպրոցի գործունեության գնահատման կարգ ՀՀ 

կառավարության կողմից առայժմ չի սահմանվել, որի պատճառով դպրոցների 

գործունեության գնահատումն առայժմ կիրառություն չի գտել: Դա է պատճառը, որ 

մոդելային 12 դպրոցների խորհուրդներն առայժմ չեն մասնակցում դպրոցի ներքին 

և արտաքին գնահատման գործընթացին և իրենց նիստերի օրակարգերում չեն 

դրվում դրանց արդյունքների քննարկման հարցեր: 

10. Անդրադառնալով հանրակրթական դպրոցների կողմից պետական հանրակրթական 

ծրագրերի ֆինանսավորման սկզբունքին և առանձնահատկություններին, դպրոցների 
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ներկայացուցիչները հավաստում են, որ հանրակրթության ոլորտում գործող ՀՀ 

օրենսդրությունն ամբողջությամբ չի կարգավորում դպրոցների ֆինանսավորման բոլոր 

հարցերը, իսկ սովորողների թվով ֆինանսավորման գործող բանաձևը լիարժեք 

համահունչ չէ դպրոցների իրական վիճակին: Հատկապես դա վերաբերում է 

սովորողներով թերբեռնված դպրոցների դասարանների խտությանը և կիսմանն 

առնչվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի ապահովմանը, որոնք ոչ միշտ է 

հնարավոր լինում պաշտպանել և հաճախ հանգեցնում են դպրոցների զգալի 

ֆինանսական անբավարարության: Հարցվողների կարծիքով, գերադասելի կլինի, եթե 

դպրոցի ֆինանսավորումն իրականացվի ոչ թե ըստ սովորողների թվի, այլ ըստ 

ձևավորվող դասարանների թվի: Այդ դեպքում թերբեռնված դպրոցները գոնե 

կկարողանան հոգալ իրենց նվազագույն ծախսերը՝ հակառակ գործող օրենսդրությամբ 

դպրոցների ֆինանսավորման սկզբունքի, որն իրեն չի արդարացնում հատկապես քիչ 

թվով սովորողներ ունեցող դպրոցների պարագայում: Ավելին, այս դեպքում դպրոցների 

ներկայացուցիչներն առաջարկում են նվազեցնել նաև դասարանների խտության գործող 

սահմանափակումները (նորմատիվները)՝ հիմնական դպրոցի համար գործող 25-35 

սովորողի փոխարեն սահմանելով 15-25 սովորող: 

11. Դպրոցների ֆինանսավորման գործող սկզբունքի մյուս կարևոր թերությունը կայանում է 

նրանում, որ ֆինանսավորման բանաձևում դպրոցի պահպանության նվազագույն 

ծախսերը բոլոր դպրոցների համար յուրաքանչյուր տարի միևնույն չափով են 

սահմանվում՝ հաշվի չառնելով դրանց զբաղեցրած տարածքի չափը և սովորողների 

թիվը: Ըստ դպրոցների ներկայացուցիչների, անհրաժեշտ է դպրոցներին ցուցաբերել 

տարբերակված մոտեցում և դրանց պահպանության համար հատկացվող գումարը 

սահմանել որոշակի սանդղակով՝ կախված դպրոցի շենք-շինությունների ու հողամասի 

տարածքների չափերից և/կամ սովորողների թվից: 

12. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ֆինանսական վիճակը եկամտային և ծախսային 

առումով բնութագրելու, վերլուծելու և գնահատելու, ինչպես նաև դրանք իրար հետ 

համեմատելու և վարկանիշային դասակարգում կատարելու համար դպրոցների 

եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դիտարկվել է ոչ միայն 

բացարձակ ցուցանիշների տեսքով, այլև դրանց հիման վրա հաշվարկված և 

գնահատված եկամտային և ծախսային հարաբերական ցուցանիշների տեսքով: 
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13. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցների 2012թ. եկամուտների փաստացի կատարումը 

հիմնականում միջին և բարձր մակարդակի վրա է եղել (գերազանցել է 98.0%-ը), 

բացառությամբ 2 դպրոցի՝ Նոր-Նորքի Հ. Մաթևոսյանի անվան թիվ 96 և Կենտրոնի Ա. 

Պուշկինի անվան թիվ 8, որոնց 2012թ. եկամուտների փաստացի կատարումը չի 

գերազանցել  98%-ը: 

14. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 7-ը բարձր կախվածություն ունեն պետական 

պատվերի գծով եկամուտներից, 3-ը՝ միջին կախվածություն և 2-ը՝ ցածր 

կախվածություն: Սա նշանակում է, որ Երևանի քիչ թվով հիմնական դպրոցներ են 

ջանքեր թափում՝ իրենց գործունեության ընթացքում գոյացնելու արտաբյուջետային՝ 

պետական պատվերից (պետական բյուջեից) դուրս, եկամուտներ: 

15. Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի 2013թ. հաստատված (ճշտված)  

ընդհանուր եկամուտներն աճել են՝ 2012թ. հաստատված ընդհանուր եկամուտների 

նկատմամբ, իսկ մյուս 6-ինը՝ ընդհակառակը, նվազել են: Ընդհանուր եկամուտների աճ 

գրանցած 6 դպրոցներից միայն Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48 և 

Ավանի թիվ 171 դպրոցների 2013թ. ընդհանուր եկամուտների աճն է պայմանավորված 

այդ դպրոցներում սովորողների թվի ավելացմամբ՝ մոտ 20-ական աշակերտով, իսկ 

մյուս 4 դպրոցների 2013թ. ընդհանուր եկամուտների աճը հիմնականում 

պայմանավորված է հանրապետությունում օրենքով նվազագույն աշխատավարձի չափի 

բարձրացմամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ դպրոցներում ևս սովորողների թիվը 

2013թ.-ին պակասել է՝ 2012թ.-ի հետ համեմատությամբ: Ընդհանուր եկամուտների 

նվազում գրանցած 6 դպրոցներում էլ 2013թ.-ին, 2012թ.-ի համեմատ, սովորողների թիվը 

նվազել է, որի պատճառով նվազել են այդ դպրոցների պետական պատվերից գծով 

եկամուտները, հետևաբար նաև՝ ընդհանուր եկամուտները: 

16. Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 2-ի 2012թ. ծախսերի փաստացի 

կատարումը բարձր մակարդակի վրա է եղել (գերազանցել է 99.0%-ը), 4-ինը՝ միջին 

մակարդակի (գերազանցել է 98.0%-ը), իսկ 6-ինը՝ ցածր մակարդակի (չի գերազանցել 

98.0%-ը): 

17. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 4-ի աշխատավարձի գծով ծախսերն ընդհանուր 

ծախսերի մեջ չեն գերազանցում 85%-ը (ցածր մասնաբաժին), 4-ի՝ այդ ծախսերը 

գտնվում են 85-90% միջակայքում (միջին մասնաբաժին) և 4-ի՝ այդ ծախսերը 

գերազանցում են 90%-ը (բարձր մասնաբաժին): Սա նշանակում է, որ Երևանի 
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հիմնական դպրոցների մի մասն իրենց հատկացված ֆինանսական միջոցները ծախսում 

են առավելապես աշխատողների աշխատավարձի գծով, որի պատճառով միջոցներ չեն 

մնում՝ դպրոցի զարգացման գծով այլ ծախսեր ու ծրագրեր իրականացնելու համար: 

18. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 6-ի 2013թ. հաստատված (ճշտված)  ընդհանուր 

ծախսերն աճել են՝ 2012թ. հաստատված ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ, իսկ մյուս 6-

ինը՝ ընդհակառակը, նվազել են: Դպրոցի ծախսերի ծավալն ուղիղ համեմատական 

կապի մեջ է դպրոցի եկամուտների ծավալի հետ՝ դպրոցի եկամուտների աճը/նվազումը 

համապատասխանաբար ազդում է դպրոցի ծախսերի  աճի/նվազման վրա: 

19. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներից 5-ը 2012թ.-ին կապիտալ ծախսեր ընդհանրապես 

չի կատարել, 3-ի կատարած կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինն ընդհանուր 

ծախսերում չի գերազանցում 1%-ը, 2-ինը՝ գտնվում է 1-2% միջակայքում, 1-ինը՝ 

կազմում է ընդամենը 3% և միայն 1-ինը՝ գերազանցում է 10%-ը: Սա նշանակում է, որ 

Երևանում կան միայն եզակի հիմնական դպրոցներ, որոնք տարիների ընթացքում 

առաջացած շահույթներից կուտակում են որոշակի ֆինանսական միջոցներ և 

կատարում կապիտալ ծախսեր՝ հիմնականում դպրոցի հիմնական միջոցների 

ձեռքբերման և/կամ շենքի հիմնանորոգման գծով: 

20. Ուսումնասիրելով Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների հաստիքային 

ցուցակները՝ արձանագրվել է, որ դպրոցի հաստիքային ցուցակի մանկավարժական 

անձնակազմի կազմում ներառված չեն դպրոցում աշխատող ուսուցիչների 

հաստիքները, որոնց դասաժամաքանակային ծանրաբեռնվածությունը և 

վարձատրությունը որոշվում է դպրոցի տարիֆիկացիոն ցուցակով: Փաստորեն, դպրոցի 

ուսուցիչների հաստիքների թվաքանակը, աշխատավարձերի ամսական 

դրույքաչափերը և տարեկան հաշվարկային գումարները չեն արտացոլվում դպրոցի 

հաստիքային ցուցակում: Այն օգտագործվում է միայն վարչական և սպասարկող 

անձնակազմերի, ինչպես նաև մանկավարժական անձնակազմի այն աշխատողների 

հաստիքները և դրույքաչափերը ներկայացնելու համար, որոնց աշխատանքային 

ծանրաբեռնվածությունը և դրույքաչափը կախված չեն դպրոցի ուսումնական պլանով 

սահմանված դասաժամերի քանակից: 

21. Ներառական կրթության ծրագիր իրականացնող հիմնական դպրոցների (Դավիթաշենի 

թիվ 200 և Քանաքեռ-Զեյթունի Մ. Մանուշյանի անվան թիվ 48) ամենամյա եկամուտների 

և ծախսերի նախահաշիվներում ոչ բոլոր եկամտային և ծախսային հոդվածներով են 
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առանձնացված դպրոցի կողմից իրականացվող ընդհանուր և ներառական 

հանրակրթությունների համար նախատեսվող եկամուտները և ծախսերը, որոնց 

կատարման համար ՀՀ օրենսդրությամբ գործում են տարբեր նորմեր ու նորմատիվներ: 

22. Ուսումնասիրելով Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների 2012թ. 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունից առաջացած շահույթի օգտագործման հարցը՝ 

արձանագրվել է, որ դպրոցներն առաջացած շահույթը հիմնականում օգտագործել են, ՀՀ 

կառավարության կողմից հաստատված կարգին համապատասխան, 3 

ուղղություններով՝ պահուստային ֆոնդ (մինչև 15%-ի չափով), կուտակման ֆոնդ (մինչև 

35%-ի չափով) և սպառման ֆոնդ (մինչև 50%-ի չափով): Մի քանի տարիների ընթացքում 

կուտակման ֆոնդում հավաքված միջոցների հաշվին որոշ դպրոցները կատարել են 

կապիտալ ծախսեր (հավելված 6, աղյուսակ 15): Չնայած հաստատված կարգով 

սպառման ֆոնդը ներառում է օգտագործման 4 հիմնական ենթաուղղություններ (6-րդ 

բաժին), մոդելային 12 դպրոցներում ավելի տարածված է դրա օգտագործման միայն մեկ 

ենթաուղղությունը՝ աշխատողների նյութական խրախուսումը մասնագիտական և 

բարեխիղճ աշխատանքի համար (հավելված 6): Սակայն,  որոշ խնդիրներ են նկատվում՝ 

կապված դպրոցների աշխատողների խրախուսման գործընթացի թափանցիկության և 

հրապարակայնության հետ: Խրախուսման ներկայացվող աշխատողների ցուցակի 

որոշումը հիմնականում կախված է դպրոցի տնօրենի սուբյեկտիվ կարծիքից և 

անձնական վերաբերմունքից այս կամ այն աշխատողի նկատմամբ: Այս հարցի 

քննարկումը դպրոցի խորհրդի կողմից շատ դեպքերում ֆորմալ բնույթ է կրում, քանի որ 

խորհրդի անդամները մոտիկից չեն ճանաչում դպրոցի բոլոր աշխատողներին և 

պատկերացում չունեն նրանց մասնագիտական կարողությունների և բարեխիղճ 

աշխատանքի մասին: Նմանատիպ խնդիրներ դպրոցներում, կարծում ենք, կա և այդ 

ուղղությամբ դպրոցները բավականին աշխատանք ունեն կատարելու: 

23. Մոդելային հիմնական դպրոցների ֆինանսատնտեսական գործունեության եռամսյա և 

տարեկան հաշվետվությունների քննարկման թափանցիկությունը և 

հրապարակայնությունը ևս բարձր մակարդակի վրա չէ:  Նախ, դպրոցի խորհրդի 

անդամներից ոչ բոլորն են մասնագիտորեն պատրաստված և քաջատեղյակ 

ֆինանսական կառավարման բնագավառի, մասնավորապես՝ բյուջետավարման, 

ֆինանսական պլանավորման և ֆինանսական հաշվետվողականության, 

գործընթացների նրբություններին, գործիքներին, այդ պատճառով նրանք շատ 
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դեպքերում չեն կարողանում, երբեմն էլ՝ պարզապես չեն ցանկանում, խորանալ 

ֆինանսական հարցերի մեջ, և, այդ ամենի արդյունքում, խորհրդի որոշումներն 

ընդունվում են, կարելի է ասել, դպրոցի տնօրենի ցանկությամբ, երբեմն էլ՝ 

թելադրանքով: Երկրորդ, մոդելային 12 հիմնական դպրոցների ճնշող 

մեծամասնությունն ընդհանրապես չի հրապարակում ոչ եկամուտների և ծախսերի 

ամենամյա նախահաշիվը և ոչ էլ դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության 

եռամսյակային և/կամ տարեկան հաշվետվությունները: 

24. Մոդելային հիմնական դպրոցները Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների 

հետ փոխհարաբերություններում որևէ խնդիրներ չեն ունենում, նրանք որոշ 

դժվարություններ ունենում են դպրոցների գնումները կազմակերպելիս, հատկապես ոչ 

բարձրարժեք ապրանքներ և ծառայություններ գնելիս՝ հիմնականում դպրոցների 

հաստիքային ցուցակներում գնումների մասնագետի հաստիքի բացակայության 

պատճառով: Դպրոցում գնումների հարցերով ստիպված զբաղվում է ֆինանսիստ-

հաշվապահը, որը մասնագիտական առումով հաճախ դժվարություններ է ունենում՝ 

ապահովելու <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի բոլոր պահանջները, իրականացնելու 

գնումների կազմակերպման բավականին բարդ գործընթացներն ու ընթացակարգերը: 

25. Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ, դպրոցների շենք-շինությունները 

տրամադրվում են վարձակալության տարբեր կազմակերպություններին, որի շնորհիվ 

դպրոցները ձևավորում են արտաբյուջետային եկամուտներ: Սակայն, կան դեպքեր 

(օրինակ, Արաբկիրի Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցի դեպքը), երբ դպրոցի տարածքն 

ապօրինաբար զբաղեցնում են կազմակերպություններ (առավելապես՝ կրթության 

ոլորտի կամ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության)՝ առանց համապատասխան 

պայմանագրի և վարձակալական վճարների վճարման: 

26. Մոդելային 12 հիմնական դպրոցներում Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի 

բաժնի կողմից պարբերաբար կատարվում է ֆինանսական աուդիտ (վերստուգում), 

սակայն արտաքին աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից նմանատիպ 

վերստուգումներ այդ դպրոցներում երբևէ չեն իրականացվել:  

27. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դպրոցներում դեռևս կիրառություն չի գտել 

դպրոցի գործունեության գնահատման (ներքին և արտաքին) համակարգը, կարելի է 

եզրակացնել, որ Երևանի հիմնական դպրոցներում ցածր մակարդակի վրա է 

ուսումնադաստիարակչական և ֆինանստնտեսական գործունեության 
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հաշվետվողականությունը՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին: Այդ բացը 

մասնակիորեն ծածկվում է Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի 

կողմից իրականացվող ներքին աուդիտի միջոցով, սակայն դա բավարար չենք 

համարում՝ դպրոցների գործունեության լիարժեք գնահատման, մասնավորապես՝ 

ֆինանսական հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացման համար: 

28. Երևանի Կենտրոն վ/շ-ի Նար-Դոսի անվան թիվ 14, Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ-ի թիվ 152 

և Դավիթաշեն վ/շ-ի թիվ 200 հիմնական դպրոցների  խորհուրդների նիստերի 

մշտադիտարկման արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ որոշ դպրոցների 

խորհուրդների նիստերը կազմակերպվում և անցկացվում են բավարար մակարդակով: 

Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, որոշ դպրոցների խորհուրդների նիստերը ձևական բնույթ 

են կրում: Նման եզրակացության ենք հանգել՝ ելնելով մի շարք հանգամանքներից՝  

 Ինչպես ցույց են տալիս մեր դիտարկումները դպրոցների խորհուրդների 

անվանական կազմերի վերաբերյալ, խորհուրդների նախագահները հիմնականում 

հանդիսանում են այդ դպրոցների մանկավարժները, ինչը և, բնականաբար, 

խորհրդին կախման մեջ է դնում դպրոցի տնօրինությունից: 

 Հաճախ դպրոցի խորհրդի անդամներ են առաջադրվում և հաստատվում կրթության 

բնագավառում ոչ մասնագետներ, մասնավորապես՝ ծնողներից, Երևանի վարչական 

շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատակիցներից, որոնք 

խորությամբ չեն պատկերացնում դպրոցի կառավարման հարցերը, խորհրդի դերն 

ու նշանակությունը: Մեր կարծիքով, խորհրդում պարտադիր պետք է ընդգրկվեն 

ֆինանսական, իրավաբանական և մանկավարժական կրթությամբ մասնագետներ, 

որոնք դպրոցի հետ որոշակի առնչություն ունեն, ծանոթ են հանրակրթության 

օրենսդրությանը և պատրաստակամ են մասնակցելու խորհրդի աշխատանքներին: 

 Մեր կարծիքով, դպրոցների խորհուրդներում ՀՀ ԿԳՆ և ՏԻՄ-երի 

ներկայացուցիչների թվաքանակը՝ 8-ից 4-ը, մեծ է, իսկ սովորողների ծնողներինը՝ 8-

ից 2-ը, փոքր, որի պատճառով սովորողների ծնողները չեն կարողանում որևէ 

ազդեցություն ունենալ դպրոցի խորհրդի որոշումների վրա: Դպրոցի տնօրենը 

հիմնականում կարողանում է անցկացնել խորհրդի այն որոշումները, որոնք իրեն է 

ցանկալի կամ ձեռնտու:  
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Հետազոտությունում կատարված ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և 

գնահատումների, ինչպես նաև արված հիմնական եզրակացությունների հիման վրա ստորև 

ներկայացվում են մեր հիմնական առաջարկությունները՝ 

1. Հաշվի առնելով Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների մեծամասնության 

զգալի թերբեռնվածությունը (դպրոցի փաստացի սովորողների թվի և նախագծային 

հզորության հարաբերակցությունը)՝ մշակել, քննարկել և ընդունել Երևանի վարչական 

շրջաններում հանրակրթական դպրոցների օպտիմալ տեղաբաշխման և Երևանում 

հանրակրթության բնագավառի հետագա զարգացման նոր ռազմավարություն: 

2. Հաշվի առնելով Երևանի հանրակրթական հիմնական դպրոցների շենքային և գույքային 

անհավասար պայմանները՝ ուսումնասիրել և գնահատել Երևանի հիմնական 

դպրոցների շենքային և գույքային առկա կարիքները, ակտիվացնել հանրակրթության 

բնագավառի պետական լիազորված մարմինների կողմից գործադրվող ջանքերը և 

միջոցներ ձեռնարկել՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում գտնելու ֆինանսավորման 

համապատասխան աղբյուրներ (պետական, միջազգային և տեղական դոնոր 

կազմակերպությունների ծրագրեր, գործարարների և բարերարների ներդրումներ և 

այլն) և դպրոցներում կատարելու շենքերի կապիտալ նորոգման և գույքի թարմացման 

աշխատանքներ: Այդ ուղղությամբ ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող 

կապիտալ ծրագրերի և ծախսերի նպատակայնությունը, կանխատեսելիությունը և 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով՝ առաջարկել ՀՀ ԿԳ և ֆինանսների 

նախարարություններին՝ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող 

հանրակրթական դպրոցներում դրանց իրականացումը պատվիրակելու 

հանրակրթության օրենսդրությամբ սահմանված լիազոր մարմնին՝ Երևանի 

քաղաքապետարանին: 

3. Հիմք ընդունելով ՀՀ հանրակրթության օրենսդրությամբ ուսումնական 

հաստատություններին ընձեռված լայն հնարավորությունները՝ առաջարկել Երևանի 

հանրակրթական դպրոցների կառավարման մարմիններին (խորհուրդ, տնօրեն)՝ 

ընդլայնելու իրենց դպրոցների կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի 

շրջանակները (պետական լրացուցիչ ծրագրեր և ձեռնարկատիրական գործունեություն 

իրականացնելու առումով) և դպրոցի զարգացման համար ձևավորելու բյուջետային և 

արտաբյուջետային լրացուցիչ միջոցներ: 
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4. Առաջարկել ՀՀ ԿԳՆ-անը և Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևանի հանրակրթական 

դպրոցներում ամբողջովին և լիարժեք ներդնելու ծրագրային բյուջետավորման 

համակարգը՝ ընդունելով դպրոցի ուսումնադաստիարակչական և 

ֆինանսատնտեսական գործունեության (աշխատանքների) պլանավորման, 

իրականացման, վերահսկման և գնահատման կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը: 

Այդ համակարգը, մասնավորապես, նաև կներառի՝  

 դպրոցի  միջավայրը բնութագրող (ոչ ֆինանսական) և ֆինանսական ցուցանիշների 

համակարգը, որի կիրառմամբ նպատակային և արդյունավետ ձևով կպլանավորվեն 

և կիրականացվեն հանրակրթական տարբեր ծրագրերը, դպրոցի ընդհանուր, 

եկամտային և ծախսային քաղաքականությունները, 

 ծրագրերի և աշխատանքների իրականացման մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և 

գնահատման համակարգը, որի կիրառման համար անհրաժեշտ կլինի նաև 

հստակեցնել  տեղեկատվության հավաքագրման և օգտագործման մեթոդներն ու 

ձևերը: 

5. <Հանրակրթության մասին> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջներն ապահովելու 

նպատակով, առաջարկել ՀՀ ԿԳՆ-անը՝ մշակելու հանրակրթական դպրոցի 

գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման կարգ և ներկայացնելու ՀՀ 

կառավարության քննարկմանը և ընդունմանը: Դպրոցի ֆինանսատնտեսական 

գործունեության մոնիթորինգի և գնահատման գործում կարող են կիրառելի լինել և 

օգտագործվել սույն հետազոտության մեթոդաբանությունը և դրա կիրառումից 

ստացված  արդյունքները: 

6. Հաշվի առնելով հանրակրթական դպրոցների պետական ֆինանսավորման գործող 

սկզբունքի թերությունները՝ կապված մինչև 300 սովորող ունեցող դպրոցների 

ֆինանսական անբավարարության հետ, առաջարկել ՀՀ ֆինանսների և ԿԳ 

նախարարություններին՝ լրամշակելու և փոփոխություններ մտցնելու ֆինանսավորման 

բանաձևում հետևյալ սկզբունքներով՝ 

 300-ից ավելի սովորող ունեցող դպրոցների ֆինանսավորումն իրականացնել 

ներկայումս գործող կարգին համապատասխան՝ ըստ փաստացի սովորողների թվի, 

 300-ից քիչ սովորող ունեցող դպրոցների ֆինանսավորումն իրականացնել՝ ըստ 

փաստացի ձևավորվող դասարանների թվի, ընդ որում դասարանների խտությունն 

այս դեպքում սահմանելով 15-25 սովորող՝ ներկայումս գործող 25-35-ի փոխարեն, 
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 դպրոցներին ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում՝ դրանց պահպանության 

ծախսերը սահմանելով ոչ թե հավասար չափով, այլ հիմնավորված որոշակի 

սանդղակով՝ կախված դպրոցի շենք-շինությունների ու հողամասի տարածքների 

չափերից և/կամ սովորողների թվից: 

6. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին՝ ապահովելու հանրակրթական հիմնական 

դպրոցների հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների կապը՝ հաստիքային 

ցուցակներում արտացոլելով նաև մանկավարժական անձնակազմում աշխատող բոլոր 

ուսուցիչների հաստիքների թվաքանակը, աշխատավարձերի ամսական 

դրույքաչափերը և տարեկան հաշվարկային գումարները: 

7. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին՝ հանրակրթական դպրոցների հաստիքային 

ցուցակներում ներառելու դպրոցի կողմից ապրանքների և ծառայությունների գնումներ 

կատարող մասնագետների հաստիքներ և դպրոցները համալրելու գնումներ 

կատարելու լիցենզիա (տրված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից) ունեցող 

մասնագետներով: 

8. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին՝ խիստ վերահսկողություն սահմանելու 

հանրակրթական դպրոցների շենք-շինությունների տարածքները վարձակալության 

տրամադրման նկատմամբ և կանխելու տարբեր կազմակերպությունների կողմից 

դպրոցների տարածքներն ապօրինաբար (առանց համապատասխան պայմանագրի) 

զբաղեցնելու փորձերը: 

9. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին՝ խիստ վերահսկողություն սահմանելու 

հանրակրթական դպրոցների խորհուրդների և խորհրդակցական մարմինների 

ձևավորման, անդամների թվաքանակի, անվանակազմի (համապատասխան 

մասնագիտական տվյալներով օժտված և շահագրգիռ անձանցով համալրման), 

նախագահների ու քարտուղարների ընտրության նկատմամբ, ապահովելու ՀՀ 

հանրակրթության օրենսդրությամբ և դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված նրանց 

լիազորությունների իրականացման պատշաճ մակարդակ և օգնություն ցուցաբերելու 

դպրոցներին հոգաբարձուների խորհուրդների ձևավորման, օժանդակման և կայացման 

հարցում: 

10. Որպես դպրոցի տնօրենին հակակշռման և զսպման մեխանիզմի՝ ավելի գործուն և 

հանրային շահին նպաստող դպրոցի խորհուրդ ձևավորելու նպատակով, առաջարկել 

ՀՀ ԿԳ նախարարին՝ փոփոխություն կատարելու իր 2010թ. մարտի 18-ի <Հայաստանի 
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Հանրապետության <Պետական ուսումնական հաստատություն> ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի`խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ ԿԳ 

նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 8-ի N 981-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին> N 113-Ն հրամանում՝  սահմանելով ուսումնական հաստատության ծնողական 

խորհրդի կազմից առաջադրվող հաստատության խորհրդի անդամների թիվը 3 (գործող 

կարգում՝ 2), իսկ ՀՀ ԿԳ նախարարի և ՏԻՄ-երի կողմից առաջադրվող հաստատության 

խորհրդի անդամների թիվը՝ երկուսը միասին՝ 3 (գործող կարգում՝ 4): 

11. Առաջարկել ներառական կրթության ծրագիր իրականացնող (հանրակրթական 

ընդհանուր ծրագրին զուգահեռ) հիմնական դպրոցներին՝ իրենց ամենամյա 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվներում առանձնացված հոդվածներով 

արտացոլելու դպրոցի կողմից իրականացվող ընդհանուր և ներառական 

հանրակրթական ծրագրերի համար նախատեսվող եկամուտները և ծախսերը՝ դրանց 

հաշվարկները կատարելով առանձին-առանձին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

համապատասխան նորմերով ու նորմատիվներով: 

12. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հանրակրթական դպրոցների 

գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և հաշվետվողականության 

մակարդակը զգալիորեն բարձրացնելու նպատակով, առաջարկել Երևանի 

քաղաքապետարանին և բոլոր դպրոցներին՝ ստեղծելու (եթե դեռ ստեղծված չեն) և 

աստիճանաբար զարգացնելու դպրոցների պաշտոնական համացանցային 

(ինտերնետային) կայքերը, որոնց շնորհիվ նոր հնարավորություններ կստեղծվեն՝ 

հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելու դպրոցների ինչպես 

ուսումնադաստիարակչական, այնպես էլ ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերաբերյալ, հրապարակելու դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների 

կարևոր որոշումները և փաստաթղթերը, ուղիղ և հետադարձ կապ ապահովելու դպրոցի 

կողմից մատուցվող հանրակրթական ծառայություններից օգտվող շահառուների՝ 

սովորողների և նրանց ծնողների հետ, ինչպես նաև էլեկտրոնային շփում ապահովելու 

արտաքին աշխարհի հետ՝ փորձի փոխանակության, ուսումնամեթոդական առաջավոր 

փորձը յուրացնելու և դպրոցում ներդնելու, դպրոցի կարիքների համար 

ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ գտնելու և լրացուցիչ միջոցներ հայթայթելու և այլ 

նպատակներով: 
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Հավելված 1 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
 

«Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ 

«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ կողմից իրականացվող «Բյուջետային 

թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության 

համակարգում» ծրագրի շրջանակներում Երևանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենի, խորհրդի 

նախագահի (անդամի) և ֆինանսիստ-հաշվապահի հետ վարվող հարցազրույցի 

 
Հարցաթերթը կազմվել է Ծրագրի ավագ փորձագետ Վահրամ Շահբազյանի կողմից: Հարցաթերթի հետ կապված 

հարցեր առաջանալու դեպքում դիմել նրան հետևյալ կոնտակտային տվյալներով` 

 

Հասցե:  0009, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 15 շենք 131 բն., «ՀՖՄ» ՀԿ 

Հեռախոս: (+374 10) 53 13 97, (+374 93) 54 18 70  

Ֆաքս:   (+374 10) 53 13 97  

E-mail:  vahram.shahbazyan@yahoo.com , vshahbazyan@mail.ru  

 
Հարցազրույցը վարող փորձագետի անուն ազգանունը ________________________________ 

 

Հաստատության անվանումը  Երևանի _______________ անվան թիվ ____ հիմնական դպրոց  

 

Հաստատության գտնվելու վարչական շրջանը  ______________________________________ 

 

Հաստատության հասցեն ________________________________________________________ 

 

Հարցվողի անուն ազգանունը   
 

Տնօրեն՝                               _______________________________________________________  

Խորհրդի ներկայացուցիչ՝  _______________________________________________________  

Ֆինանսիստ-հաշվապահ  ՝_______________________________________________________ 

 

Հեռախոսների համարները _______________________________________________________ 

 

E-mail հասցեն _________________________________________________________________ 

 

 

Խնդրում ենք Ձեր հաստատության կառավարման և ֆինանսավորման վերաբերյալ հարցերին 

պատասխանել 2013-2014թթ. ուսումնական տարվա տվյալների հիման վրա: 
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1. Ինչ հանրակրթական պետական ծրագրեր է իրականացնում Ձեր հաստատությունը. 

 տարրական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 

 հիմնական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 

 միջնակարգ հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ): 
 

2. Ձեր հաստատության կողմից իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերը 

ներառում են արդյոք հետևյալ մասերը. 

 ուսումնամեթոդական, փորձարարական, հետազոտական աշխատանքներ. 

 մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման միջոցառումներ. 

 սովորողների համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպում. 

 սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումներ. 

 սովորողների սննդի կազմակերպում. 

 սովորողների` տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումներ. 

 սովորողների երկարoրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի կազմակերպում. 

 ուսումնաարտադրական բազաներում, մարզաառողջարարական ճամբարներում 

սովորողների  ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպում: 
 

3. Ձեռնարկատիրական գործունեության ինչ տեսակներ է իրականացնում Ձեր 

հաստատությունը. 

 լրացուցիչ  հանրակրթական ծրագրերի իրականացում. 

 համակարգչային ծրագրերի և լեզուների լրացուցիչ ուսուցման կազմակերպում. 

 ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում. 

 արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում. 

 այլ: 

Եթե կան այդպիսիք, ապա ձեռնարկատիրական գործունեության վճարների ինչ 

դրույքաչափեր են սահմանված դպրոցում, ով է դրանք սահմանել. 

 

4. Ներկայացրեք, խնդրեմ, Ձեր դպրոցի վերաբերյալ հետևյալ հիմնական ցուցանիշները. 

Հ/ հ Ցուցանիշի անվանումը Ցուցանիշի 

արժեքը 

1. Դպրոցի կառուցման տարեթիվը  

2. Դպրոցի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը, քառ. մ   

3. Դպրոցի շենք-շինությունների ընդհանուր տարածքը, քառ. մ  

4. Դպրոցի մասնաշենքերի քանակը, հատ  

5. Դպրոցում ջեռուցման համակարգի առկայությունը, կա / կա մասնակի / չկա  

6. Դպրոցի նախագծային հզորությունը, սովորողների թիվը  

7. Դպրոցում սովորողների ընդհանուր փաստացի թիվը, այդ թվում՝  

 - տարրական դպրոցում /1-4 դասարաններ/  

 - միջին դպրոցում /5-9 դասարաններ/  

 - ավագ դպրոցում /10-12 դասարաններ/  

8. Դպրոցում դասարանների ընդհանուր փաստացի թիվը, այդ թվում՝  
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 - տարրական դպրոցում /1-4 դասարաններ/  

 - միջին դպրոցում /5-9 դասարաններ/  

 - ավագ դպրոցում /10-12 դասարաններ/  

9. Դպրոցի աշխատողների հաստիքների ընդհանուր թիվը, այդ թվում՝  

 - վարչական անձնակազմ  

 - մանկավարժական անձնակազմ  

 - սպասարկող անձնակազմ  

10. Դպրոցի աշխատողների ընդհանուր փաստացի թիվը, այդ թվում՝    

 - վարչական անձնակազմ  

 - մանկավարժական անձնակազմ  

 - սպասարկող անձնակազմ  

*) Խնդրում ենք տրամադրել Ձեր դպրոցի 2013թ. կառուցվածքի և հաստիքային ցուցակի պատճենները 
 

5. Ինչ խնդիրներ են ծագում դպրոցի խորհրդի առջև՝ օրենքով և դպրոցի կանոնադրու-

թյամբ սահմանված իր հետևյալ լիազորությունների իրականացման ժամանակ. 

 հավանություն է տալիս ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրին. 

 քննարկում և հավանություն է տալիս ուսումնական հաստատության հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակներին. 

 կարող է սահմանել պակաս խտությամբ դասարան` ուսումնական հաստատության լրացուցիչ 

միջոցների հաշվին. 

 քննարկում է ուսումնական հաստատության ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, հաջորդ 

տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը և ներկայացնում պետական լիազորված 

մարմին. 

 քննարկում է ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության 

հաշվետվությունները. 

 որոշում է մասնակցել արտաքին գնահատման, քննարկում է ներքին և արտաքին գնահատման 

արդյունքները. 

 վերահսկում է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի կատարումը. 

 հիմնադրի սահմանած կարգով սահմանում է ուսումնական հաստատության շահույթի 

տնօրինման հիմնական ուղղությունները: 
 

6. Ինչ խնդիրներ են ծագում դպրոցի տնօրենի առջև՝ օրենքով և դպրոցի կանոնադրությամբ 

սահմանված իր հետևյալ լիազորությունների իրականացման ժամանակ. 

 խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցի զարգացման ծրագիրը, 

 կազմում էդպրոցի հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և դպրոցի խորհրդի 

հավանությամբ ներկայացնում պետական լիազորված մարմին. 

 խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում դպրոցի ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունը, 

արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ տարվա 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտը. 

 ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ 

աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների արդյունավետ 

օգտագործումը: 
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7. Ստորև թվարկված խորհրդակցական մարմիններից որոնք են գործում Ձեր դպրոցում. 

 մանկավարժական խորհուրդ.   (նշել անդամների թիվը) 

 առարկայական մեթոդական միավորումներ. (նշել քանակը) 

 տարրական կրթության մեթոդական միավորում. (նշել անդամների թիվը) 

 դպրոցի ծնողական խորհուրդ.   (նշել անդամների թիվը) 

 դասարանների ծնողական խորհուրդներ.  (նշել քանակը) 

 աշակերտական խորհուրդ.    (նշել անդամների թիվը) 

 հոգաբարձուների խորհուրդ    (նշել անդամների թիվը) 

8. Ինչ աշխատանքներ է կատարել Ձեր դպրոցի հոգաբարձուների խորհուրդը դպրոցի 

կանոնադրությամբ սահմանված իր հետևյալ լիազորություններն իրականացնելիս. 

 օժանդակում է հանրակրթական դպրոցի համար ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը, 

նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը, արտաբյուջետային ֆոնդի ձևավորմանը. 

 նպաստում է հանրակրթական դպրոցի կողմից իրականացվող լրացուցիչ, ինչպես նաև  

օրենքին և հանրակրթական դպրոցի  կանոնադրությանը չհակասող այլ  ծրագրերի 

իրականացմանը. 

 աջակցում է սոցիալական ծրագրերի իրականացմանն ու սովորողների ամառային հանգստի  

կազմակերպմանը. 

 լսում է իր հատկացրած միջոցների նպատակային ծախսման վերաբերյալ տնօրենի 

հաշվետվությունը. 

 մասնակցում է հանրակրթական դպրոցի զարգացման ծրագրերի քննարկմանը. 

 իր կազմից ընտրում է հանրակրթական դպրոցի մանկավարժական խորհրդի անդամ. 

 օժանդակում է այլ ուսումնական հաստատությունների հետ հանրակրթական դպրոցի 

համագործակցությանը, միջազգային կապերի ստեղծմանը: 
 

9. Գնահատեք, խնդրեմ, Ձեր դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների 

գործունեության արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը (1-ից 10 բալի սահմաններում): 

Դպրոցի կառավարման կամ 

խորհրդակցական մարմնի 

անվանումը 

Գործունեության 

արդյունավետու-

թյունը /1-10 բալ/

Գործունեությա

ն թափանցիկու-

թյունը /1-10 

բալ/ 

Գործունեության 

հաշվետվողականու

-թյունը /1-10 բալ/ 

Խորհուրդ    

Տնօրեն    

Մանկավարժական խորհուրդ    

Առարկայական մեթոդական 

միավորումներ 

   

Տարրական կրթության 

մեթոդական միավորում 

   

Դպրոցի ծնողական խորհուրդ    

Դասարանների ծնողական 

խորհուրդներ 

   

Աշակերտական խորհուրդ    

Հոգաբարձուների խորհուրդ    
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10. Ինչ կարծիքի եք ՀՀ պետական բյուջեից ըստ սովորողների թվի դպրոցի ֆինանսավորման 

սկզբունքի և կիրառվող բանաձևի վերաբերյալ. 

11. Որոնք են դպրոցի  լրացուցիչ ֆինանսավորման  աղբյուրները. 

 մրցութային հիմունքներով ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում. 

 վճարովի կրթական ծառայությունների մատուցումից ստացված միջոցները. 

 բարեգործական, նպատակային ներդրումները, ՀՀ և oտարերկրյա կազմակերպությունների 

ու քաղաքացիների նվիրատվությունները. 

 ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված և կանոնադրությանը չհակասող գործունեությունից 

ստացված միջոցները: 

12. Ով և ինչ հիմնավորումներով (կամ հաշվարկներով) է կազմում  դպրոցի եկամուտների և 

ծախսերի ամենամյա նախահաշիվը, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման 

հայտը, ովքեր և ինչ ընթացակարգով են դրանք քննարկում և ներկայացնում Երևանի 

քաղաքապետի հաստատմանը. 
 

*) Հարցազրույցի վերջում դպրոցի ֆինանսիստ-հաշվապահի հետ առանձին քննարկել դպրոցի 2012թ.  

եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվում բյուջետային առանձին հոդվածներով 

նախատեսված և կատարված համեմատական ցուցանիշները: 

**) Խնդրում ենք տրամադրել Ձեր դպրոցի 2013թ. եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվի 

պատճենը: 

13. Ընդհանրապես ինչ խնդիրներ են ծագում Ձեր դպրոցի և Երևանի քաղաքապետարանի  

փոխհարաբերություններում, մասնավորապես՝ Ձեր դպրոցի ամենամյա եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշիվը,  հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակները, հաջորդ տարվա 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտը ներկայացնելու և Երևանի քաղաքապետի կողմից 

դրանք հաստատելու գործընթացներում: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

հատկապես որ ստորաբաժանումների (վարչությունների, բաժինների) հետ են առնչվում 

այդ խնդիրները: 

14. Երբևիցե դպրոցի գույքը հանձնվել է արդյոք վարձակալության, կնքվել են արդյոք գույքի 

օտարման և (կամ) ձեռքբերման խոշոր գործարքներ: Եթե այո, ներկայացրեք, խնդրեմ, 

երբ, ում (ից) և ինչ պայմաններով: 

15. Ինչպես է Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում իր վերահսկողությունը Ձեր  

դպրոցին ամրացված պետական սեփականություն համարվող գույքի  օգտագործման և 

պահպանության նկատմամբ:  

16. Ինչ ընթացակարգով է Ձեր դպրոցը ֆինանսավորվում ՀՀ պետական բյուջեից, ինչ 

խնդիրներ են ծագում դպրոցի ֆինանսավորման ժամանակ. 

17. Ով է կազմում դպրոցի ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները (ամենամսյա, 

եռամսյա, ամենամյա), ում քննարկմանը և հաստատմանն են դրանք ներկայացվում և ինչ 

ընթացակարգով. 
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18. Հրապարակվում են արդյոք դպրոցի ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները և 

որտեղ. 

19. Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինչ վերստուգումներ (աուդիտ) և ում կողմից են 

կատարվել Ձեր դպրոցում, որոնք են դրանց արդյունքները. 

20. Ինչ մտահոգություններ, առաջարկություններ, ցանկություններ ունեք՝ կապված Ձեր 

դպրոցի ֆինանսական կառավարման (պլանավորման, ֆինանսավորման, վերահսկման) 

գործառույթների ավելի արդյունավետ, թափանցիկ և հաշվետվողական կազմակերպման 

և իրականացման հետ. 

 

 

*) Հարցազրույցի վերջում դպրոցի տնօրենի և խորհրդի ներկայացուցչի հետ պայմանավորվել 

դպրոցի խորհրդի առաջիկա նիստին մասնակցելու համար: 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
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Հավելված 2 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների կողմից իրականացվող հանրակրթական հիմնական լրացուցիչ  

ծրագրերը և ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

Հհ Հանրակրթական հիմնական լրացուցիչ 

ծրագրի անվանումը 

Թ. 

185 

Թ. 

171 

Թ.  

36 

Թ. 

200 

Թ.  

64 

Թ.  

14 

Թ.  

8 

Թ.  

152 

Թ.  

96 

Թ.  

158 

Թ.  

69 

Թ. 

48  

Ընդ. 

դպ. 

քան. 

1. Ուսումնական հաստատության կողմից 

իրականացվող ուսումնամեթոդական, 

փորձարարական, հետազոտական 

աշխատանքներ 

V V V V V V   V V V  9 

2. Մանկավարժական աշխատողների 

մասնագիտական կատարելագործման 

միջոցառումներ 

  V V V    V V V V 7 

3. Սովորողների համար հանրակրթական 

լրացուցիչ դասընթացների 

կազմակերպում 

   V  V       2 

4. Սովորողների առողջության 

պահպանման միջոցառումներ 
V V V V V V V  V V V V 11 

5. Սովորողների սննդի կազմակերպում    V  V V    V V 5 

6. Սովորողների տրանսպորտային 

կազմակերպված փոխադրումներ 
   V        V 2 

7. Սովորողների երկարօրյա ուսուցման և 

(կամ) գիշերակացի կազմակերպում 
       V   V V 3 

8. Ուսումնաարտադրական բազաներում, 

մարզաառողջարարական ճամբարներում 

սովորողների ուսուցման, դաստիարա-

կության ու հանգստի կազմակերպում 

          V V 2 

9. Ներառական կրթություն    V        V 2 

10. Ձեռնարկատիրական գործունեություն       V     V 2 
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Հավելված 3 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ բացարձակ ցուցանիշների տեսքով 

Հհ Բացարձակ ցուցանիշի անվանումը Թիվ  

185 

Թիվ 

171 

Թիվ  

36 

Թիվ 

200 

Թիվ  

64 

Թիվ  

14 

Թիվ 

8 

Թիվ  

152 

Թիվ 

96 

Թիվ  

158 

Թիվ  

69 

Թիվ 

48  

1. Դպրոցի կառուցման տարեթիվը 1985 1977 1954 1991 1951 1984 1937 1971 1971 1973 1977 1947 

2. Դպրոցի զբաղեցրած ընդհ. տարածքը, քմ  15523 8157 10989 20000 9024 11800 15000 10380 7200 10331 9602 7403 

3. Դպրոցի շենք-շին. ընդհ. տարածքը, քմ 7895 5184 9212 8422 4127 11450 7610 3792 3861 9131 6667 4121 

4. Դպրոցի մասնաշենքերի քանակը, հատ 6 6 4 2 2 3 3 1 1 7 7 2 

5. Դպրոցում ջեռուցման համակարգի 

առկայությունը, “+”`կա / “-“`չկա 
+ + + + + + + + + + + + 

6. Դպրոցի նախագծային հզորությունը, 

սովորողների թիվը 
1125 1008 700 750 800 1176 950 450 480 800 800 860 

7. Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ 373 1192 225 788 373 644 1586 238 248 429 520 658 

 - տարրական դպրոցում /1-4 դասարան./ 202 709 110 625 180 275 828 102 117 231 235 350 

 - միջին դպրոցում /5-9 դասարաններ/ 171 483 115 163 193 369 758 136 131 198 285 308 

8. Դպրոցում դասարանների փաստացի թիվը 18 38 11 26 16 25 55 10 11 16 21 23 

 - տարրական դպրոցում /1-4 դասարան./ 9 22 5 19 8 12 28 4 5 8 9 12 

 - միջին դպրոցում /5-9 դասարաններ/ 9 16 6 7 8 13 27 6 6 8 12 11 

9. Դպրոցի աշխատողների հաստիքների թիվը 21 30,5 26,5 38,5 21,5 30 40,5 21 24.8 23.5 34 27 

 - վարչական անձնակազմ 4 5 3 4,5 4 5 8 3 3 4 4,5 4,5 

 - մանկավարժական անձնակազմ 3 3 1 13,5 2 3 7,5 4 3,5 4 13,5 6,5 

 - սպասարկող անձնակազմ 14 22,5 23,5 20,5 15,5 22 25 14 18,3 15.5 16 16 

10. Դպրոցի աշխատողների փաստացի թիվը*  56 87 47 80 49 66 155 36 36 51 64 79 

 - վարչական անձնակազմ 4 5 3 5 4 5 8 3 3 4 4 5 

 - մանկավարժական անձնակազմ /հաստ/ 3 3 1 13,5 2 3 7,5 4 3,5 4 13 6 

 - մանկավարժական անձնակազմ/տար./* 37 57 31 42,5 35 40 117,5 20 18,5 29 31 57 

 - սպասարկող անձնակազմ 12 22 12 19 8 18 22 9 11 14 16 11 

*) Մանկավարժական անձնակազմի փաստացի թիվը հաշվարկվում է՝ դպրոցի հաստիքային ցուցակի մանկավարժների հաստիքների թվին 

գումարելով դպրոցի տարիֆիկացիոն ցուցակում ընդգրկված  մանկավարժների թիվը, որոնց ծանրաբեռվածությունը հաշվարկվում է նրանց 

շաբաթական դասաժամաքանակով (մանկավարժական 1 դրույքի ծանրաբեռնվածությունը կազմում է շաբաթական 22 դասաժամ): 
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Հավելված 4 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն` հարաբերական ցուցանիշների տեսքով 

Հհ Հարաբերական ցուցանիշի անվանումը Թիվ 

185 

Թիվ 

171 

Թիվ 

36 

Թիվ 

200 

Թիվ 

64 

Թիվ 

14 

Թիվ 

8 

Թիվ 

152 

Թիվ 

96 

Թիվ 

158 

Թիվ 

69 

Թիվ 

48  

1. Դպրոցի փաստացի ծանրաբեռնվածությունը (սովորող-

ների փաստացի թիվ / նախագծային հզորություն) 
0.33 1.18 0.32 1.05 0.47 0.55 1.67 0.53 0.52 0.54 0.65 0.77 

2. Դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին թիվը 

(սովորողների թիվ / դասարանների թիվ)  
20.7 31.4 20.5 30.3 23.3 25.8 28.8 23.8 22.5 26.8 24.8 28.6 

3. Տարրական դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին 

թիվը (տարրական դպրոցի սովորողների թիվ / 

տարրական դպրոցի դասարանների թիվ)  

22.4 32.2 22 32.9 22.5 22.9 29.6 25.5 23.4 28.9 26.1 29.2 

4. Միջին դպրոցի 1 դասարանի սովորողների միջին թիվը 

(միջին դպրոցի սովորողների թիվ / միջին դպրոցի 

դասարանների թիվ)  

19 30.2 19.2 23.3 24.1 28.4 28.1 22.7 21.8 24.8 23.8 28 

5. Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող աշխատողների միջին 

թիվը (աշխատողների թիվ / դասարանների թիվ)  
3.1 2.3 4.3 3.1 3.1 2.6 2.8 3.6 3.3 3.2 3.0 3.4 

6. Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող մանկավարժների միջին 

թիվը (մանկավարժների թիվ / դասարանների թիվ)  
2.2 1.6 2.9 2.2 2.3 1.7 2.3 2.4 2.0 2.1 2.1 2.7 

7. Դպրոցի 1 դասարանին ընկնող ոչ մանկավարժական 

աշխատողների միջին թիվը (ոչ մանկավարժական 

աշխատողների թիվ / դասարանների թիվ)  

0.9 0.7 1.4 0.9 0.8 0.9 0.5 1.2 1.3 1.1 0.9 0.7 

8. Դպրոցի 1 աշխատողին ընկնող սովորողների միջին 

թիվը (սովորողների թիվ / աշխատողների թիվ) 
6.7 13.7 4.9 9.9 7.6 9.8 10.2 6.6 6.9 8.4 8.1 8.3 

9. Դպրոցի 1 մանկավարժին ընկնող սովորողների միջին 

թիվը (սովորողների թիվ / մանկավարժների թիվ) 
9.3 19.9 7.0 14.1 10.1 15.0 12.7 9.9 11.3 13.0 11.8 10.4 

10. Դպրոցի 1 ոչ մանկավարժական աշխատողին ընկնող 

սովորողների միջին թիվը (սովորողների թիվ / ոչ 

մանկավարժական աշխատողների թիվ) 

23.3 44.1 15.0 32.8 31.1 28.0 52.9 19.8 17.7 23.8 26.0 41.1 
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Հավելված 5 

Երևանի մոդելային 12 հիմնական դպրոցներում գործող կառավարման և խորհրդակցական մարմինների քանակը կամ 

անդամների թիվը 

Հհ Կառավարման կամ խորհրդակցական 

մարմնի անվանումը 

Թիվ  

185 

Թիվ 

171 

Թիվ  

36 

Թիվ 

200 

Թիվ  

64 

Թիվ  

14 

Թիվ 

8 

Թիվ  

152 

Թիվ 

96 

Թիվ  

158 

Թիվ  

69 

Թիվ 

48  

1. Դպրոցի խորհրդի անդամների թիվը 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2. Մանկավարժական խորհրդի անդամների 

թիվը 
35 39 38 44 35 43 74 27 27 33 31 46 

3. Առարկայական մեթոդական 

միավորումների քանակը 
6 6 4 6 6 3 6 4 3 7 6 9 

4. Տարրական կրթության մեթոդական 

միավորման անդամների թիվը 
8 22 5 14 7 12 - 5 5 8 9 11 

5. Դպրոցի ծնողական խորհդի անդամների 

թիվը 
18 11 9 26 59 7 55 10 7 16 21 23 

6. Դասարանների ծնողական խորհուրդների 

քանակը 
18 38 27 26 16 32 55 10 11 16 21 23 

7. Աշակերտական խորհրդի անդամների 

թիվը 
7 12 15 10 22 15 23 3 11 15 15 8 

8. Հոգաբարձուների խորհդի անդամների 

թիվը 
5 5 - - - 11 - 5 5 4 - - 
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Հավելված 6 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վ/շ-ի թիվ 185 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի 

2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված նախահաշվի 

համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 60305.9 59223.9 -1082.0 63543.9 3238.0 

1 Պետական պատվերից 56330.7 56330.7 0.0 58206.1 1875.4 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 81.0 81.0 0.0 81.0 0.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
18.0 18.0 0.0 18.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 3876.2 2794.2 -1082.0 1522.9 -2353.3 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 3715.9 3715.9 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 60305.9 59149.5 -1156.4 64563.3 4257.4 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 45587.4 45441.7 -145.7 58305.6 12718.2 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
9169.3 9133.6 -35.7 0.0 -9169.3 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 760.0 642.5 -117.5 562.4 -197.6 

4 Ջեռուցման գծով 4000.0 3314.9 -685.1 3965.5 -34.5 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 126.0 111.4 -14.6 139.5 13.5 

6 Աղբահանության գծով 226.3 226.3 0.0 226.3 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 61.8 61.8 0.0 59.2 -2.6 

8.1 բաժանորդային վճար 57.6 57.6 0.0 57.6 0.0 

8.2 րոպեավճար 4.2 4.2 0.0 1.6 -2.6 

8.3 ինտերնետ կապ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0  1.4 1.4 5.0 5.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
18.0 18.0 0.0 18.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
282.3 181.7 -100.6 155.6 -126.7 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.1 անհատույց ստացված 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
74.8 0.0  -74.8 28.0 -46.8 

24 Շահութահարկի գծով 0.0  16.2 16.2 16.2 16.2 

25  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0  1082.0 1082.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 74.4 74.4 -1019.4 -1019.4 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1     

2          

3          

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 74.4 74.4 -1019.4 -1019.4 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով     

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Ավան վ/շ-ի թիվ 171 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. 

հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված նախահաշվի 

համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 126248.9 125984.7 -264.2 138377.8 12128.9 

1 Պետական պատվերից 124418.9 124418.9 0.0 135455.2 11036.3 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 0.0 0.0 0.0 2322.6 2322.6 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
1000.0 1000.0 0.0 0.0 -1000.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 830.0 565.8 -264.2 600.0 -230.0 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 126248.9 117249.2 -8999.7 145667.1 19418.2 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 85516.0 85359.4 -156.6 108757.1 23241.1 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 6000.0 6000.0 0.0 8325.7 2325.7 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
16510.0 15962.2 -547.8 0.0 -16510.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 1157.0 1110.0 -47.0 1295.0 138.0 

4 Ջեռուցման գծով 9109.0 6908.0 -2201.0 9054.2 -54.8 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 393.6 262.8 -130.8 485.6 92.0 

6 Աղբահանության գծով 270.0 269.1 -0.9 270.0 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 120.0 20.0 -100.0 120.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 210.3 157.8 -52.5 205.2 -5.1 

8.1 բաժանորդային վճար 120.3 120.3 0.0 115.2 -5.1 

8.2 րոպեավճար 90.0 37.5 -52.5 90.0 0.0 

8.3 ինտերնետ կապ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 900.0 900.0 0.0 1500.0 600.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 800.0 800.0 0.0 1000.0 200.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
223.7 223.7 0.0 600.0 376.3 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
4000.0 4192.0 192.0 0.0 -4000.0 

20.1 անհատույց ստացված 1000.0 1000.0 0.0 0.0 -1000.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
7097.0 1194.7 -5902.3 1250.0 -5847.0 

24 Շահութահարկի գծով 166.0 113.2 -52.8 120.0 -46.0 

 25 Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 8735.5 8735.5 -7289.3 -7289.3 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 Պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2         

3         

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 8735.5 8735.5 -7289.3 -7289.3 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 15170.0 14447.5 -722.5 21010.0 5840.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 6670.0  6236.5  -433.5 9750.0 3080.0  

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
 8500.0 8211.0  -289.0 11260.0 2760.0  
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Արաբկիր վ/շ-ի Րաֆֆու անվ. թիվ 36 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու 

ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված 

նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 53910.0 53119.0 -791.0 48710.0 -5200.0 

1 Պետական պատվերից 47729.0 47729.0 0.0 42225.8 -5503.2 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 300.0 226.0 -74.0 275.0 -25.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 1400.0 1393.0 -7.0 1513.0 113.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
1320.0 1318.0 -2.0 1420.0 100.0 

6 Դրամաշնորհից 2328.0 1619.0 -709.0 1547.5 -780.5 

7 Ֆինանսական օգնությունից 818.0 819.0 1.0 1728.9 910.9 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

11 Այլ եկամուտներից 15.0 15.0 0.0 0.0  -15.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 53910.0 52268.6 -1641.4 48710.2 -5199.8 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 37207.0 36883.2 -323.8 40650.6 3443.6 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 150.0 0.0 -150.0 275.0 125.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
7813.0 7921.2 108.2 0.0 -7813.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 31.5 0.0  -31.5 0.0 -31.5 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 650.0 634.4 -15.6 453.0 -197.0 

4 Ջեռուցման գծով 4916.3 4262.4 -653.9 5085.0 168.7 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 100.0 51.0 -49.0 78.7 -21.3 

6 Աղբահանության գծով 200.0 200.0 0.0 200.0 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 122.0 116.6 -5.4 122.0 0.0 

8.1 բաժանորդային վճար 115.2 109.8 -5.4 115.2 0.0 

8.2 րոպեավճար 6.8 6.8 0.0 6.8 0.0 

8.3 ինտերնետ կապ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 45.0 0.0 -45.0 0.0  -45.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 45.0 45.0 0.0 75.0 30.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
1320.0 1318.0 -2.0 1420.0 100.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
315.0 312.3 -2.7 187.3 -127.7 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.1 անհատույց ստացված 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 55.0 55.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
850.0 200.5 -649.5 76.0 -774.0 

24 Շահութահարկի գծով 326.7 324.0 -2.7 302.6 -24.1 

 25 Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0  850.4 850.4 - 0.2 - 0.2 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1        

2          

3          

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 850.4 850.4 - 0.2 - 0.2 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով     

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Դավիթաշեն վ/շ-ի թիվ 200 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի 

2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված նախահաշվի 

համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 96879.0 96879.0 0.0 102171.9 5292.9 

1 Պետական պատվերից 95960.7 95960.7 0.0 99951.1 3990.4 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 140.2 140.2 0.0 103.5 -36.7 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 652.1 652.1 0.0 1774.1 1122.0 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 126.0 126.0 0.0 180.0 54.0 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 161.4 161.4 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 96879.0 91372.0 -5507.0 101713.4 4834.4 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 66200.0 64712.9 -1487.1 84650.0 18450.0 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
12465.0 12464.8 -0.2 0.0 -12465.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 1100.0 1129.8 29.8 1100.0 0.0 

4 Ջեռուցման գծով 4200.0 4056.5 -143.5 4700.0 500.0 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 191.2 194.9 3.7 523.4 332.2 

6 Աղբահանության գծով 323.2 323.0 -0.2 323.2 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 310.0 325.7 15.7 301.2 -8.8 

8.1 բաժանորդային վճար 66.4 66.4 0.0 115.2 48.8 

8.2 րոպեավճար 147.6 163.3 15.7 90.0 -57.6 

8.3 ինտերնետ կապ 96.0 96.0 0.0 96.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 60.0 60.0 0.0 60.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 800.0 614.9 -185.1 800.0 0.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 800.0 666.6 -133.4 600.0 -200.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 5000.0 4926.5 -73.5 4500.0 -500.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 250.0 223.8 -26.2 300.0 50.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 250.0 223.8 -26.2 300.0 50.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 800.0 638.0 -162.0 800.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
200.0 225.3 25.3 200.0 0.0 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.1 անհատույց ստացված 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 7.4 7.4 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
4179.6 784.1 -3395.5 300.0 -3879.6 

24 Շահութահարկի գծով 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4 

25  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0  5507.0 5507.0 485.5  485.5  

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
-1211.0 -1000.0 211.0 0.0 1211.0 

1 Պարգևատրման գծով 1000.0 1000.0 0.0 0.0  -1000.0 

2  Ջրմուղ-կոյուղու գծով 52.6 0.0  -52.6 0.0  -52.6 

3  Այլ 158.4 0.0  -158.4 0.0  -158.4 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ -1211.0 4507.0 5718.0 6257.5 7468.5 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 2700.0 2709.0 9.0 2500.0 -200.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 2700.0 2709.0 9.0 2500.0 -200.0  

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Էրեբունի վ/շ-ի թիվ 64 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. 

հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված նախահաշվի 

համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 59658.9 58958.9 700.0 59060.5 -598.4 

1 Պետական պատվերից 57858.7 57858.7 0.0 56535.3 -1323.4 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 700.0 0.0 -700.0 1425.1 725.1 

7 Ֆինանսական օգնությունից 200.0 200.0 0.0 100.0 -100.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
900.0 900.0 0.0 1000.0 100.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.2 0.2 0.0 0.1 -0.1 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 59658.9 57336.5 -2322.4 59060.5 -598.4 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 42650.0 42617.9 -32.1 49594.3 6944.3 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
8600.0 8578.1 -21.9 0.0 -8600.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 400.0 416.6 16.6 440.8 40.8 

4 Ջեռուցման գծով 5090.0 3852.2 -1237.8 4698.9 -391.1 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 55.0 50.1 -4.9 60.0 5.0 

6 Աղբահանության գծով 196.2 196.2 0.0 196.2 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 251.2 251.2 0.0 247.2 -4.0 

8.1 բաժանորդային վճար 115.2 115.2 0.0 115.2 0.0 

8.2 րոպեավճար 46.0 46.0 0.0 60.0 14.0 

8.3 ինտերնետ կապ 90.0 90.0 0.0 72.0 -18.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 4.0 5.0 1.0 5.0 1.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 80.4 80.4 0.0 300.0 219.6 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
223.7 223.7 0.0 223.7 0.0 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
900.0 900.0 0.0 2400.0 1500.0 

20.1 անհատույց ստացված 900.0 900.0 0.0 1000.0 100.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 55.0 55.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
1208.4 165.1 -1043.3 584.4 -624.0 

24 Շահութահարկի գծով 17.3 17.3 0.0 13.0 -4.3 

  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 1622.4 1622.4 0.0 0.0 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1      

2        

3        

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 1622.4 1622.4 0.0 0.0 

  

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 383.0  383.0  0.0 0.0 -383.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
383.0  383.0  0.0 0.0 -383.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Կենտրոն վ/շ-ի Նար-Դոսի անվ. թիվ 14 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու 

ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված 

նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 72931.6 72119.9 -811.7 91087.0 18155.4 

1 Պետական պատվերից 55526.7 55526.7 0.0 85457.2 29930.5 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 800.0 1046.4 246.4 800.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 8014.3 8002.4 -11.9 4391.3 -3623.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
600.0 731.0 131.0 338.0 -262.0 

6 Դրամաշնորհից 6865.5 5364.5 -1501.0 0.0 -6865.5 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
1000.0 1000.0 0.0 100.0 -900.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.1 0.4 0.3 0.5 0.4 

11 Այլ եկամուտներից 125.0 448.5 323.5 0.0 -125.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 72931.6 70050.1 -2881.5 91087.0 18155.4 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 48113.0 48002.8 -110.2 76253.2 28140.2 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
9800.0 9750.0 -50.0 0.0 -9800.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 2200.0 1895.8 -304.2 1895.8 -304.2 

4 Ջեռուցման գծով 7640.7 4723.0 -2917.7 4723.0 -2917.7 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 134.6 188.4 53.8 188.4 53.8 

6 Աղբահանության գծով 550.0 467.1 -82.9 467.0 -83.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 325.2 401.4 76.2 325.2 0.0 

8.1 բաժանորդային վճար 115.2 115.2 0.0 115.2 0.0 

8.2 րոպեավճար 90.0 166.2 76.2 90.0 0.0 

8.3 ինտերնետ կապ 120.0 120.0 0.0 120.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 130.0 240.4 110.4 339.1 209.1 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 240.1 256.1 16.0 411.9 171.8 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 50.0 36.7 -13.3 250.0 200.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
600.0 731.0 131.0 338.0 -262.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
250.0 312.4 62.4 300.0 50.0 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
1000.0 1000.0 0.0 1800.0 800.0 

20.1 անհատույց ստացված 1000.0 1000.0 0.0 100.0 -900.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
270.0 241.7 -28.3 2617.1 2347.1 

24 Շահութահարկի գծով 1628.0 1803.3 175.3 878.3 -749.7 

 25 Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 2069.8 2069.8 0.0 0.0 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1        

2          

3          

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 2069.8 2069.8 0.0 0.0 

  

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 8.0 8.0 0.0 0.0 -8.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 8.0 8.0 0.0 0.0 -8.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Կենտրոն վ/շ-ի Ա. Պուշկինի անվ. թիվ 8 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների 

ու ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված 

նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 202932.2 198675.7 -4256.5 190991.8 -11940.4 

1 Պետական պատվերից 189896.3 189896.3 0.0 182483.7 -7412.6 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  1826.6 1826.6 0.0 0.0 -1826.6 

4 Վարձակալությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 0.0 0.0 0.0 3074.4 3074.4 

7 Ֆինանսական օգնությունից 1550.0 1550.0 0.0 0.0 -1550.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
9633.9 5377.4 -4256.5 3583.7 -6050.2 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 25.4 25.4 0.0 25 -0.4 

11 
Այլ եկամուտներից /նախասիրական 

ուսուցումից/ 
0.0 0.0 0.0 1825.0 1825.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 202932.2 201863.6 -1068.6 190991.8 -11940.4 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 146688.7 146592.7 -96.0 165500 18811.3 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 1600.0 1600.0 0.0 1789 189.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 1440.0 1440.0 0.0 1500 60.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
26568.5 26534.9 -33.6 0.0 -26568.5 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0  100.0 100.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 7157.7 7157.7 0.0 4000 -3157.7 

4 Ջեռուցման գծով 6885.9 6885.9 0.0 7500 614.1 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 585.5 585.5 0.0 600 14.5 

6 Աղբահանության գծով 365.3 365.3 0.0 365.3 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 24.0 24.0 0.0 24 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 594.4 594.4 0.0 620.4 26.0 

8.1 բաժանորդային վճար 230.4 230.4 0.0 230.4 0.0 

8.2 րոպեավճար 124.0 124.0 0.0 150 26.0 

8.3 ինտերնետ կապ 240.0 240.0 0.0 240 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 581.0 581.0 0.0 700 119.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 709.3 709.3 0.0 800 90.7 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 388.1 388.1 0.0 300 -88.1 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
11685.6 10776.6 -909.0 9782.1 -1903.5 

20.1 անհատույց ստացված 9633.9 5377.4 -4256.5 3583.7 -6050.2 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
598.2 618.2 20.0 800 201.8 

24 Շահութահարկի գծով 100.0 50.0 -50.0 0.0 -100.0 

25  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 -3187.9 -3187.9 0.0 0.0 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1     0.0  0.0 

2       0.0  0.0 

3       0.0  0.0 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 -3187.9 -3187.9 0.0 0.0 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 3018.0 3018.0 0.0 0.0 0.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 3018.0 3018.0 0.0 0.0 0.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ-ի թիվ 152 հիմնական դպրոցի  բյուջեի եկամուտների ու 

ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. ճշտված 

նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 41691.7 41686.2 -5.5 42382.5 690.8 

1 Պետական պատվերից 41679.7 41679.7 0.0 42364.5 684.8 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 12.0 6.5 -5.5 18.0 6.0 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Դրամաշնորհից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 41691.7 41097.2 -594.5 42382.5 690.8 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 32100.0 32298.2 198.2 39083.5 6983.5 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
6200.0 6240.1 40.1 0.0 -6200.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 320.0 296.1 -23.9 320.0 0.0 

4 Ջեռուցման գծով 2000.0 1253.7 -746.3 1819.4 -180.6 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 30.0 17.2 -12.8 30.0 0.0 

6 Աղբահանության գծով 114.5 114.5 0.0 115.0 0.5 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 237.2 237.2 0.0 240.0 2.8 

8.1 բաժանորդային վճար 115.2 115.2 0.0 115.2 0.0 

8.2 րոպեավճար 50.0 50.0 0.0 52.8 2.8 

8.3 ինտերնետ կապ 72.0 72.0 0.0 72.0 0.0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 100.0 100.0 0.0 150.0 50.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 100.0 100.0 0.0 150.0 50.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
171.4 171.2 -0.2 170.0 -1.4 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.1 անհատույց ստացված 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
316.2 268.0 -48.2 300.0 -16.2 

24 Շահութահարկի գծով 2.4 1.0 -1.4 3.6 1.2 

25  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 589.0 589.0 0.0 0.0 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1     0.0  0.0 

2       0.0  0.0 

3       0.0  0.0 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 589.0 589.0 0.0 0.0 

  

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 118.0 0.0 -118.0 0.0 -118.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով  118.0 0.0  - 118.0 0.0  - 118.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Նոր-Նորքի վ/շ-ի Հ. Մաթևոսյանի անվ. թիվ 96 հիմնական դպրոցի  բյուջեի 

եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. 

ճշտված նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

ճշտված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ)  

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 48418.8 47057.8 1091.0 46980.0 -1438.8 

1 Պետական պատվերից 44589.3 44589.3 0.0 45351.9 762.6 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Վարձակալությունից 86.4 86.4 0.0 64.8 -21.6 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
20.0 20.0 0.0 18.0 -2.0 

6 Դրամաշնորհից 3453.1 2362.1 -1091.0 1505.3 -1947.8 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

10 Բանկի տոկոսից 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 

11 Այլ եկամուտներից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 48148.8 47057.8 -1091.0 48079.0 -69.8 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 34352.1 33590.0 -762.1 39482.5 5130.4 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
6840.0 6575.7 -264.3 0.0 -6840.0 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 886.0 894.4 8.4 1000.0 114.0 

4 Ջեռուցման գծով 4867.8 4794.8 -73.0 5191.2 323.4 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 95.9 95.9 0.0 92.7 -3.2 

6 Աղբահանության գծով 127.0 127.0 0.0 127.0 0.0 

7 Ախտաբանության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 144.5 144.5 0.0 234.3 89.8 

8.1 բաժանորդային վճար 96.0 96.0 0.0 115.2 19.2 

8.2 րոպեավճար 25.5 25.5 0.0 25.5 0.0 

8.3 ինտերնետ կապ 23.0 23.0 0.0 93.6 70.6 

9 Բանկային ծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 30.0 30.0 0.0 30.0 0.0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 70.0 70.0 0.0 30.0 -40.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.3 վառելիքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Գործուղման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Դեղորայքի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 161.0 161.0 0.0 78.0 -83.0 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
20.0 20.0 0.0 18.0 -2.0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
176.3 176.3 0.0 243.4 67.1 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.1 անհատույց ստացված 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.1 սննդի գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0 0.0 0.0 55.0 55.0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.4 աշխատանքների գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.5 այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
360.9 360.9 0.0 1099.0 738.1 

24 Շահութահարկի գծով 17.3 17.3 0.0 13.0 -4.3 

  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0  0.0 0.0 -1099.0  -1099.0  

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 

1     0.0   0.0 

2       0.0   0.0 

3       0.0   0.0 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0  0.0 0.0 -1099.0  -1099.0  

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վ/շ-ի Մ. Գորգիսյանի անվ. թիվ 158 հիմնական դպրոցի  բյուջեի 

եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. 

ճշտված նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 64,849.5          63,908.4   -941.1 62,674.9  - 2,174.6 

1 Պետական պատվերից 62,230.3          62,230.3      0.0   59,949.9  -2,280.4 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 80.6                 67.6              -13.0  0.0         -80.6 

3 Վճարովի ծառայություններից       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

4 Վարձակալությունից                  5.7                  4.8      -0.9 25.0                 19.3 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

6 Դրամաշնորհից 2,507.4            1,583.4  -924.0 0.0    -2,507.4 

7 Ֆինանսական օգնությունից 25.5                 22.3  -3.2 2,700.0            2,674.5 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

10 Բանկի տոկոսից      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

11 Այլ եկամուտներից      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 64,849.5          63,594.4  -1,255.1 62,674.9  -2,174.6 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 48,689.1          49,149.2               460.1  57,322.8            8,633.7 

1.1 վճարովի ծառայության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

1.2 ներառական կրթության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

1.3 պարգևատրման գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
9,531.1            9,041.4              489.7  0.0    -9,531.1 

2.1 վճարովի ծառայության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

2.2 ներառական կրթության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 1,233.3            1,035.8  -197.5 900.0  -333.3 

4 Ջեռուցման գծով 4,599.6            3,556.5  -1,043.1 3,600.0  -999.6 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 114.3               123.1                  8.8  100.0  -14.3 

6 Աղբահանության գծով 238.5               238.5               0.0   238.5               0.0   

7 Ախտաբանության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

8 Կապի գծով, այդ թվում`             65.0                 64.2   -0.8          67.6                  2.6 

8.1 բաժանորդային վճար                57.6                57.6      0.0   57.6      0.0   

8.2 րոպեավճար                  7.4                  6.6   -0.8 10.0                  2.6 
8.3 ինտերնետ կապ      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

9 Բանկային ծառայության գծով                  2.2                  0.2  -2.0      0.0    -2.2 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 100.0               100.0      0.0   100.0      0.0   

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 100.0               100.0      0.0   100.0      0.0   

12 Արագամաշ առարկաների գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

13 Սննդի գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

14.1 ավտոծառայության գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

14.2 պահեստամասերի գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

14.3 վառելիքի գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

15 Գործուղման գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

16 Դեղորայքի գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
125.7                 75.3  -50.4 155.0                 29.3 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

20.1 անհատույց ստացված      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21.1 սննդի գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21.3 արագամաշ առարկաների գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21.4 աշխատանքների գծով      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

21.5 այլ      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0   

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
37.3                 95.7                 58.4  91.0                 53.7 

24 Շահութահարկի գծով 13.4                 14.5                  1.1  0.0   -13.4 

25  Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 314.0 314.0 0.0 0.0 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 Պարգևատրման գծով 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2        

3  Այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0 314.0 314.0 0.0 0.0 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 322.0 0.0 322.0 0.0 -322.0 

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 322.0 0.0 322.0 0.0 -322.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վ/շ-ի Ա. Սախարովի անվ. թիվ 69 հիմնական դպրոցի  բյուջեի 

եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. 

ճշտված նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում,     78,287.1    78,353.4          66.3      76,122.9       -2,164.2 

1 Պետական պատվերից     77,159.3    77,159.3 0.0       73,611.1 -3,548.2 

2 Ուսումնական պրակտիկայից         594.8         774.8         180.0           659.8              65.0 

3 Վճարովի ծառայություններից  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

4 Վարձակալությունից           80.5           80.5 0.0              80.5 0.0   

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
        171.5 0.0       -171.5 0.0   -171.5 

6 Դրամաշնորհից         280.0 0.0       -280.0       1,769.7         1,489.7 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0.0           171.5         171.5  0.0   0.0   

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

10 Բանկի տոկոսից             1.0            1.7            0.7              1.8               0.8 

11 Այլ եկամուտներից 0.0          165.6         165.6  0.0   0.0   

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում,     78,287.1    77,042.4 -1,244.7     76,122.9 -2,164.2 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝     59,651.6    59,385.8 -265.8     68,763.6         9,112.0 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0   0.0   0.0           480.8           480.8 

1.2 ներառական կրթության գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

1.3 պարգևատրման գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
    11,661.4    11,579.6     -81.8 0.0   -11,661.4 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

2.2 ներառական կրթության գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով      1,060.0      1,064.5            4.5           793.2 -266.8 

4 Ջեռուցման գծով      4,800.0      4,125.9 -674.1       5,194.9            394.9 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով         160.0           97.2 -62.8          100.0 -60.0 

6 Աղբահանության գծով         320.0         320.0 0.0            320.0 0.0   

7 Ախտաբանության գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

8 Կապի գծով, այդ թվում`         102.6           60.2  -42.4            60.1  -42.4 

8.1 բաժանորդային վճար           57.6           57.6 0.0              57.6 0.0   

8.2 րոպեավճար           45.0            2.6  -42.4             2.5  -42.5 

8.3 ինտերնետ կապ 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

9 Բանկային ծառայության գծով           10.0            5.0          -5.0             5.0          -5.0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով           43.0           43.0 0.0            165.8            122.8 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով           30.0           30.0 0.0            100.0              70.0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

13 Սննդի գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

14.1 ավտոծառայության գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

14.2 պահեստամասերի գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

14.3 վառելիքի գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

15 Գործուղման գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

16 Դեղորայքի գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
        171.5 0.0    -171.5 0.0    -171.5 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
        147.0         144.0 -3.0          284.0            137.0 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

20.1 անհատույց ստացված 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21.1 սննդի գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21.4 աշխատանքների գծով 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

21.5 այլ 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
        130.0         170.8          40.8           284.0            154.0 

24 Շահութահարկի գծով 0.0             16.4          16.4             52.3              52.3 

 25 Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0        1,311.0      1,311.0  0.0   0.0   

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

1         

2           

3           

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0.0        1,311.0      1,311.0  0.0   0.0   

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 840.0 840.0 0.0   0.0   0.0   

1 հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 840.0 840.0 0.0 0.0 0.0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վ/շ-ի Մ. Մանուշյանի անվ. թիվ 48 հիմնական դպրոցի  բյուջեի 

եկամուտների ու ծախսերի 2012թ. հաստատված նախահաշվի,  փաստացի կատարողականի և 2013թ. 

ճշտված նախահաշվի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 

հ/հ Հոդվածների անվանումը 

2012թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

2012թ. 

փաստացի 

կատարողական 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն  

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

2013թ. 

հաստատված 

նախահաշիվ 

(հազ. դրամ) 

Տարբերություն   

ավելացում (+) 

նվազեցում (-) 

I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում, 86128,0 86134,0 6,0 94648,7 8520,7 

1 Պետական պատվերից 85836,0 85836,0 0,0 92672,2 6836,2 

2 Ուսումնական պրակտիկայից 100,0 95,0 -5,0 120,0 20,0 

3 Վճարովի ծառայություններից  128,0 128,0 0,0 576,0 448,0 

4 Վարձակալությունից 51,0 62,0 11,0 63,8 12,8 

5 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարներից 
13,0 13,0 0,0 13,0 0,0 

6 Դրամաշնորհից 0,0 0,0 0,0 1203,7 1203,7 

7 Ֆինանսական օգնությունից 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներից 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհներից 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Բանկի տոկոսից 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Այլ եկամուտներից 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում, 86128,0 85928,0 -200,0 97180,2 11052,2 

1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 65201,8 65630,6 428,8 80968,3 15766,5 

1.1 վճարովի ծառայության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 ներառական կրթության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 պարգևատրման գծով 650,0 650,0 0,0 1500,0 850,0 

2 
Սոց.ապահովության վճարների 

գծով, որից՝ 
13130,3 13081,3 -49,0 0,0 -13130,3 

2.1 վճարովի ծառայության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 ներառական կրթության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 550,0 522,4 -27,6 522,4 -27,6 

4 Ջեռուցման գծով 3572,0 3127,4 -444,6 3500,0 -72,0 

5 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 180,0 173,3 -6,7 130,0 -50,0 

6 Աղբահանության գծով 152,0 152,0 0,0 152,0 0,0 

7 Ախտաբանության գծով 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 

8 Կապի գծով, այդ թվում` 237,2 214,6 -22,6 237,2 0,0 

8.1 բաժանորդային վճար 115,2 115,2 0,0 115,2 0,0 

8.2 րոպեավճար 50,0 27,4 -22,6 50,0 0,0 

8.3 ինտերնետ կապ 72,0 72,0 0,0 72,0 0,0 

9 Բանկային ծառայության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Տնտեսական ապրանքների գծով 270,0 270,0 0,0 220,0 -50,0 

11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 280,0 265,9 -14,1 220,0 -60,0 

12 Արագամաշ առարկաների գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Սննդի գծով 1100,0 1037,2 -62,8 2600,0 1500,0 
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14 Տրանսպորտի գծով, այդ թվում՝ 112,0 103,2 -8,8 200,0 88,0 

14.1 ավտոծառայության գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.2 պահեստամասերի գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.3 վառելիքի գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.4 այլ տրանսպորտային ծախսեր 112,0 103,2 -8,8 0,0  -112,0 

15 Գործուղման գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Դեղորայքի գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 900,0 890,0 -10,0 5276,8 4376,8 

18 
Սպասարկման և կոմունալ 

համավճարների գծով 
13,0 0,0 -13,0 13,0 0,0 

19 
Ջեռուցման համակարգի 

սպասարկման գծով 
191,9 246,6 54,7 200,0 8,1 

20 
Հիմնական միջոցների 

մաշվածության գծով, որից՝ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.1 անհատույց ստացված 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 
Եկամուտներին վերաբերող 

շնորհների գծով, այդ թվում՝ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.1 սննդի գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.2 
տնտեսական և գրասենյակային ապրանքների 

գծով 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.3 արագամաշ առարկաների գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.4 աշխատանքների գծով 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.5 այլ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 
Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների գծով  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 
Այլ ծառայությունների և ծախսերի 

գծով 
217,6 189,0 -28,6 356,0 138,4 

24 Շահութահարկի գծով 10,2 14,5 4,3 24,2 14,0 

 25 Դրամաշնորհի գումարի վերադարձ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ 0,0 206,0 206,0 39,5 39,5 

IV 
Կուտակված շահույթի մնացորդի 

օգտագործում՝ այդ թվում, 
-550,0 -525,6 24,4 0,0  550,0 

1 Պարգևատրման գծով 450,0 450,0 0,0 0,0 -450,0 

2          

3  Այլ 100,0 75,6 -24,4 0,0 -100,0 

V ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ -550,0 -319,6 230,4 0,0 550,0 

       

  Կապիտալ, այդ թվում՝ 700,0 676,8 -23,2 0,0  -700,0 

1 
հիմնական միջոցների ձեռք բերման 

գծով 
700,0 676,8 -23,2 500,0 -200,0 

2 
հիմնական միջոցների հիմնական 

վերանորոգման գծով 
0,0  0,0  0,0  2003,8 2003,8 

 

 


