
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2017թ.  մարտի   20 -ի  նիստի  

(արձանագրություն   N6) 

 

 

 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 41-րդ կետի 16-րդ 

ենթակետով. 

  

Համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է` 

1. Հաստատել «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի և «Դեմարկո» ՍՊԸ միջև 21 փետրվարի 2017 

թվականին կնքված «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար 2017 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2018 

թվականի դեկտեմբերի 30-ը մաքրման ծառայությունների մատուցման N ՀՊՄՀ-ԲԸԾՁԲ-17/1 

գնման պայմանագիրը` 99 000 000 (իննսուն ինը միլիոն) դրամ ընդհանուր գումարով: 

 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                       ԳԱԼՈՒՍՏ    ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 



 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2017թ.  մարտի   20 -ի  նիստի  

(արձանագրություն   N6) 

 

 

 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 41-րդ կետի 6-րդ 

ենթակետով. 

  

Համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է` 

1. Համալսարանի Ռեժիսուրայի ամբիոնում բացել ամբիոնի վարիչի տեղակալի 0.5 դրույք 

հաստիք՝ ամսական 122500(հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր) դրամ 

աշխատավարձով: 

2. Համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի ուսումնական ստուդիայում բացել 1 դրույք 

հնչյունային օպերատորի հաստիք ամսական 111700(մեկ հարյուր տասնմեկ հազար յոթ 

հարյուր) դրամ աշխատավարձով: 

3. Համալսարանի սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում բացել ամբիոնի 

վարիչի տեղակալի 0.5 դրույք հաստիք՝ ամսական 50000(հիսուն հազար) դրամ 

աշխատավարձով: 

4. Համալսարանի երաժշտության ամբիոնում բացել ամբիոնի վարիչի տեղակալի 0.5 

դրույք հաստիք՝ ամսական 40000(քառասուն հազար) դրամ աշխատավարձով: 

5. Համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի մասնագետի 

հաստիքը կրճատել և բացել ավագ մասնագետի հաստիք ՝ ամսական 148000(մեկ 

հարյուր քառասունութ հազար) դրամ աշխատավարձով: 



6. Էլեկտրոնային կրթության կառավարման բաժնին հատկացնել հետևյալ հաստիքները. 

 Բաժնի պետ – 1 դրույք ամսական 251900 (երկու հարյուր հիսունմեկ հազար 

ինը հարյուր ) դրամ  աշխատավարձով 

 Մասնագետ –1 դրույք ամսական 109400(մեկ հարյուր ինը հազար չորս 

հարյուր ) 

7. Կրճատել համալսարանի Գիտահետազոտական կենտրոնի Գիտաուսումնական 

աշխատանքների համակարգման բաժնի մագիստրոսական կրթության գծով գիտական 

աշխատողի հաստիքը: 

 

 

 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                             ԳԱԼՈՒՍՏ    ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2017թ.  մարտի   20 -ի  նիստի  

(արձանագրություն   N6) 

 

 

 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 41-րդ կետի 7-րդ 

ենթակետով. 

  

Համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է` 

1. Հաստատել «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան» հիմնադրամի 2016թ. գործունեության հաշվետվությունը: 

2. Հաստատել «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան» հիմնադրամի 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: 

 

 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                       ԳԱԼՈՒՍՏ    ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 



 

 


