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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Վանաձոր համայնքի «Մշակութային համալիր» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող մշակութային-

կրթադաստիարակչական ծրագրեր իրականացնող հաստատություն է, 

որը կոչված է բավարարելու Վանաձոր համայնքի բնակչության 

մշակութային պահանջները, ապահովելու մշակութային 

միջոցառումների բազմազանությունը, տարբեր գեղարվեստական 

խմբակների գործունեությունը, ղեկավարելու և մեթոդական օգնություն 

ցույց տալու Վանաձոր համայնքի մշակույթի տներին (կառույցներին): 

Վանաձոր համայնքի «Մշակութային համալիր» համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը, այսուհետ՝ Կազմակերպություն, 

վերակազմակերպվել է  Վանաձոր համայնքի «Թիվ 1 մշակույթի տուն» 

ՀՈԱԿ-ի (գործունեության հասցեն, ՀՀ Լոռու մարզ ք. Վանաձոր 

Նարեկացի 43), Վանաձոր համայնքի «Թիվ 2 մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի, 

(գործունեության հասցեն, ՀՀ Լոռու մարզ ք. Վանաձոր Ուսանողական 6), 

Վանաձոր համայնքի «Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն» 

ՀՈԱԿ-ի, (գործունեության հասցեն, ՀՀ Լոռու մարզ ք. Վանաձոր 

Զորավար Անդրանիկի 38), միաձուլման արդյունքում և հանդիսանում է 

նրանց իրավահաջորդը: 

2. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է 

ՀՀ օրենսդրությամբ, Վանաձոր համայնքի ավագանու և համայնքի 

ղեկավարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ: 

3. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է`  

Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան 

Մեծի 2 : 

4. Կազմակերպությունը, որպես սեփականություն ունի առանձնացված 

գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ 

գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու 

իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել 



պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող: 

5. Կազմակերպությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվամբ կլոր կնիք, կարող է 

ունենալ խորհրդանիշ, ձևաթղթեր և այլ անհատականացված միջոցներ: 

6. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ: 

7. Կազմակերպությունն այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ 

մասնակից կարող է հանդիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ: 

8. Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող 

է համագործակցել օտարերկրյա մշակութային և կրթական 

հաստատությունների ու կազմակերպությունների հետ: 

9. Կազմակերպությունում աշխատանքային լեզուն հայերենն է: 

10. Կազմակերպությունում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական 

կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը: 

11. Կազմակերպության լրիվ անվանումն է՝ Վանաձոր համայնքի «Շառլ 

Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատ» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություն, կրճատ՝ Վանաձորի «Շառլ Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատ» ՀՈԱԿ: 

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

12. Կազմակերպության գործունեության առարկան համայնքի 

բնակչության ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց 

հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմանների ստեղծումն է, 

նպատակը՝ ստեղծագործական ունակությունների գեղագիտական, 

մշակութային, մտավոր և ֆիզիկական զարգացումը, 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, բնապահպանական ու 

կիրառական գիտելիքների ձեռք բերումը, հիմնադրի կողմից ըստ 

անհրաժեշտության համայնքային միջոցառումների գեղարվեստական 

սպասարկումը: 



Կազմակերպությունն իր կրթական գործունեությունն իրականացնում է ի 

շահ անհատի, հասարակության և պետության: 

13. Կազմակերպությունն ապահովում է երեխաների գեղագիտական 

նախասիրությունների, ունակությունների զարգացումը, երեխաների 

առողջության պահպանումը:  

14. Կազմակերպության գործունեությունը հիմնվում է 

ժողովրդավարության և մարդասիրության, հանրամատչելիության, 

ազգային ու  համամարդկային արժեքների զուգորդման, անձի ազատ 

զարգացման, անհատականության և կրթության ու մշակույթի աշխարհիկ 

բնույթի սկզբունքների վրա: 

15. Կազմակերպությունը լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակով կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա: 

16. Կազմակերպությունը ելնելով իր գործունեության տեսակներից, 

կարող է կազմակերպել բնակչության համար վճարովի ծառայություններ: 

3.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

17. Կազմակերպությունն իրականացնում է մշակութային, կիրառական 

արվեստների, արտադպրոցական ուսուցման և դաստիարակչական և այլ 

բնույթի գործունեություն: 

18. Կազմակերպությունում ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքները կազմակերպվում են ուսումնական պլանների, 

ուսումնական ծրագրերի ժամանակացույցին համապատասխան: 

19. Կազմակերպությունը մշակում է գործունեության իր ծրագիրը՝ հաշվի 

առնելով սաների հետաքրքրություններն ու հակումները, ընտանեկան և 

կրթական համակարգի պահանջները: 

20. Սաները կարող են ընդգրկվել Կազմակերպության նույն կամ տարբեր 

տարիքային խմբակներում: 

21. Կազմակերպությունում յուրաքանչյուր խմբակի պարապմունք պետք 

է լինի շաբաթական 2-3 անգամ, յուրաքանչյուր խմբակում պետք է 

ընդգրկել առնվազն 5 երեխա: 



22. Կազմակերպությունը գործում է ամբողջ տարվա ընթացքում:  

23. Ըստ հետաքրքրությունների՝ Կազմակերպությունում կարող են գործել 

հետևյալ խմբակները. 

- Պարարվեստի (ժողովրդական, ժամանակակից պարեր) 

- Երաժշտական (երգ, երաժշտական գործիքներ) 

- Թատերական (դերասանի վարպետություն, ասմունք) 

- Նկարչություն (գծանկար, յուղանկար, մանրանկար) 

- Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (դիզայն, ասեղնագործություն, 

հելունագործություն, մաքրամե, գոբելեն, կարուձև): 

24. Կազմակերպության որևէ խմբակում ընդգրկվում են դիմումով` 

(անչափահասի դեպքում դիմումատու հանդիսանում է ծնողը, օրինական 

ներկայացուցիչը կամ օրենքով սահմանված հիմքով այլ անձ): 

25. Ուսուցողական դասընթացն ամբողջությամբ անցնելուց հետո կարող 

է տրվել վկայական: 

26. Կազմակերպությունը ԶԼՄ-ների միջոցով կարող է հիմնադրի 

համաձայնությամբ կազմակերպել իր գործունեության գովազդը: 

4 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

27. Կազմակերպության ընդհանուր կառավարումն իրականացնում են 

հիմնադիրը, նրա կողմից լիազորված մարմինը՝ համայնքի ղեկավարը, 

իսկ ընթացիկ գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով 

նշանակված գործադիր մարմինը՝ Կազմակերպության տնօրենը:  

28. Կազմակերպության կառույցներում, որոնց գործունեության հասցեն 

գտնվում է այլ վայրում, կառավարումն իրականացնում է վարիչը, որը 

պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Կազմակերպության 

տնօրենի որոշմամբ: 

 29. Կազմակերպության աշխատանքների արդյունավետ 

կազմակերպման նպատակով գործում են կոլեկտիվի ժողովներ, որը 

նախագահում է Կազմակերպության տնօրենը, ժողովներին ենթակա 

կառույցներից մասնակցում է վարիչը և (կամ) նրա կողմից լիազորված 

անձը: 



30. Կազմակերպության հիմնադիրն ունի Կազմակերպության 

գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցը 

վերջնական լուծելու իրավունք՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված 

դեպքերի: 

31. Կազմակերպության հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են՝ 

- Ավագանու որոշմամբ Կազմակերպության հիմնադրումը: 

- Կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ 

թվում՝ նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության տեսակների սահմանումը: 

- Կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը և դրանում 

փոփոխությունների կատարումը: 

- Կազմակերպության կառավարման կարգի հաստատումը: 

- Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը: 

- Կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովի ստեղծումը և 

լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը: 

- ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

հարցերի լուծումը: 

32. Լիազորված մարմինը՝ համայնքի ղեկավարը իրականացնում է 

Կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում է նրա 

բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար: 

33. Լիազորված մարմինը՝ համայնքի ղեկավարը՝ 

- Օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է նրա կառավարման 

մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը: 

- Սահմանում է Կազմակերպության կառուցվածքն ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասությունները: 

- Վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպության 

գործունեության նկատմամբ: 

- Կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Կազմակերպության 

գործադիր մարմնի կամ կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ ՀՀ 



օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները: 

- Լսում է Կազմակերպության գործունեության մասին 

հաշվետվություններ, քննում դրա գործունեության վերստուգման 

արդյունքները: 

- Վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպությանն 

ամրացված համայնքային սեփականության օգտագործման և 

պահպանության նկատմամբ: 

- Վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպության 

սեփականության պահպանության նկատմամբ, իսկ օրենքով, 

հիմնադրի որոշմամբ կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

նախատեսված դեպքերում համաձայնություն է տալիս նրա գույքի 

օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար: 

- Հաստատում է Կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունները և 

տարեկան հաշվեկշիռը (եթե Կազմակերպությունը չունի կոլեգիալ 

կառավարման մարմին): 

- Իրականացնում է օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և 

Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթներ: 

- Հաստատում է Կազմակերպության տարեկան ծախսերի 

նախահաշիվը: 

34. Կազմակերպության տնօրենն իրականացնում է Կազմակերպության 

ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը: Տնօրենն օրենքներով, 

հիմնադրի ու համայնքի ղեկավարի որոշումներով, սույն 

կանոնադրությամբ և իրեն վերապահված լիազորությունների 

սահմաններում ղեկավարում է Կազմակերպության գործունեությունն ու 

կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, 

հիմնադրի որոշումների սույն կանոնադրության և կնքված 

պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար:    

35. Տնօրենը՝ 

- Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Կազմակերպության անունից, 

ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում գործարքներ: 



- ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմնադրի և համայնքի ղեկավարի որոշումներով 

ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

Կազմակերպության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները:   

- Տալիս է Կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր: 

- Աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է 

Կազմակերպության աշխատողներին, լիազորված մարմնի 

համաձայնությամբ նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման 

միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր: 

- Բանկերում բացում հաշվարկային հաշիվներ: 

- Նախագահում է կոլեկտիվի նիստերն ու ժողովները: 

- Կատարում է աշխատանքի բաշխում աշխատողների միջև: 

- Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

հրահանգներ, տալիս պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և 

վերահսկում դրանց կատարումը: 

- Իրականացնում է կադրերի ճիշտ ընտրություն և անհրաժեշտ 

պայմաններ ստեղծում նրանց մասնագիտական մակարդակի 

բարձրացման համար: 

- Վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպության 

աշխատողների կողմից իրենց աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման նկատմամբ: 

- Ապահովում է ներքին աշխատանքային կարգապահության 

կանոնների, աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության 

տեխնիկայի ապահովումը: 

- Կազմում է Կազմակերպության հաստիքային ցուցակը և 

ներկայացնում ավագանու հաստատմանը: 

- Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող և 

Կազմակերպության կառավարման մյուս մարմիններին 

չվերապահված այլ լիազորություններ: 

36. Տնօրենի բացակայության դեպքում, համայնքի ղեկավարի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորությունները կարող է 

իրականացնել ՀՈԱԿ-ի աշխատակից այլ անձ: 



37. Կազմակերպության տնօրենը պարտավոր չէ կատարել հիմնադրի՝ ՀՀ 

օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամանները, հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող 

ենթարկվել պատասխանատվության: 

38. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային 

պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով Կազմակերպությանը և 

(կամ) պետությանը պատճառած վնասի համար: 

39. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ 

կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական 

կամ ստեղծագործական աշխատանքից: 

40.  Վարիչը՝ 

- Պատասխանատու է Կազմակերպության կառույցում մշակութային 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման և 

ուսումնական ծրագրերի իրականացման համար: 

- Վերահսկողություն է իրականացնում մշակութային 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի նկատմամբ, 

կանոնակարգում է սաների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը: 

- Կազմում է սաների պարապմունքների դասացուցակ և մշակութային 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մասին 

հաշվետվություններ, ապահովում է Կազմակերպության և ընտանիքի 

սերտ կապն ու համագործակցությունը: 

41.  Մեթոդիստը՝ 

- Պատասխանատու է մշակութային կրթադաստիարակչական 

ծրագրերի դասավանդման որակի համար: 

- Կազմակերպում է մեթոդական աշխատանքը, նպաստում ուսուցման 

որակի բարձրացմանը: 

- Առաջարկություններ է ներկայացնում կրթական գործընթացի և 

մեթոդական աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 

համար: 

- Մշակում է խմբակների համար համապատասխան ուսումնական 

պլաններ: 



- Կազմակերպության խմբավարներին օգնություն է ցույց տալիս 

ուսումնական, մեթոդական աշխատանքները կազմակերպելու 

համար: 

- Վերլուծում և ընդհանրացնում է կառույցի աշխատանքի 

արդյունքները: 

- Մասնակցություն է ունենում աշխատողների որակավորման 

բարձրացման կազմակերպմանը: 

42.  Գեղարվեստական կազմակերպիչը՝ 

- Զբաղվում է միջոցառումների կազմակերպման խնդիրներով: 

- Պատասխանատու է Կազմակերպության մշակութային 

գործունեության, քաղաքային, մարզային և հանրապետական 

միջոցառումներին սաների մասնակցության համար: 

- Նպաստում է սաների ընդունակությունների և ներաշխարհի 

զարգացմանը, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը: 

- Ապահովում է ծնողների և մասնագետների համագործակցությունը՝ 

անհատական մոտեցում ցուցաբերելով սաների 

առանձնահատկություններին և ստեղծագործական 

ունակություններին: 

- Խթանում է սաների  ստեղծագործական գործունեության 

զարգացմանը: 

43.  Կազմակերպիչը՝ 

-   Մասնակցում է կառույցի միջոցառումների կազմակերպմանը: 

- Կազմակերպում է խմբակների սաների զարգացմանը                    

նպաստող միջոցառումներ, մրցույթներ: 

-   Ներկայացնում է առաջարկներ: 

-   Կատարում է Կազմակերպության տնօրենի և (կամ) կառույցի վարիչի 

հանձնարարությունները: 

44. Խմբավարը. 

- Կատարում է իր խմբակի համար ուսումնական պլանով նախատեսված 

առաջադրանքները: 



-   Կազմակերպության տնօրենին և (կամ) վարիչին ներկայացնում է 

սաների հաճախումների և ուսման մասին տեղեկություններ: 

45. Տնտեսական մասի վարիչը ՝ 

- Կատարում է Կազմակերպության տնտեսական սպասարկումը, 

անհրաժեշտ գույքի և սարքավորումների ստացումը և պահպանությունը: 

- Հետևում է շենքի, գույքի և սարքավորումների վիճակին, միջոցներ է 

ձոռնարկում դրանք ժամանակին վերանորոգելու համար: 

- Պատասխանատու է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքային և 

կատարողական կարգապահության համար: 

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱՆ 

ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

46. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է 

Կազմակերպությունը հիմնադրելիս և հետագայում  հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև 

Կազմակերպության գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք 

բերված գույքից և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: 

47. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի 

որոշումներին և (կամ) իր կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և օգտագործելու 

սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը: 

48. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով տրված  անշարժ 

և շարժական գույքի պահպանման հոգսը կրում է Կազմակերպությունը: 

49. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է տարածվել 

բռնագանձում միայն դատական կարգով: 

50. Հիմնադիրն իրավունք ունի ետ վերցնելու իր կողմից 

Կազմակերպությանն ամրացված գույքը: 

51. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա 

նկատմամբ իր իրավունքներն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց 



օգտագործման հանձնելու: Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն 

ամրացված գույքը հիմնադրի համաձայնությամբ, համայնքի անունից 

հանձնելու վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ 

կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ: Կազմակերպության 

տնօրինմանը հանձնված դահլիճային տարածքների վարձակալության 

չափը սահմանվում է ավագանու որոշմամբ, օրենքով սահմանված 

կարգով: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարվանից ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից 

սահմանված դեպքերի:  

52. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում ստացված 

եկամուտները Կազմակերպության սեփականությունն են՝ բացառությամբ 

այդ գույքի վարձակալությունից գոյացած վճարների, որոնք սահմանված 

կարգով ուղղվում են Վանաձոր համայնքի բյուջե: 

53. Կազմակերպության ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում 

առաջացած անբաժանելի բարելավումները հիմնադրի 

սեփականությունն են: 

54. Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

տնօրինում է իր ֆինանսական միջոցները: 

55. Կազմակերպության ֆինանսական միջոցները գոյանում են Վանաձոր 

համայնքի բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին (պետության 

կարիքների համար ծառայությունների մատուցում, աշխատանքների 

կատարում) և այլ ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված լրացուցիչ 

աղբյուրներից: 

56. Կազմակերպության ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներ են՝ 

- Կրթադաստիարակչական ծառայությունների մատուցումից ստացված 

միջոցները: 

- Բարեգործական, նպատակային ներդրումները, ՀՀ և օտարերկրյա 

կազմակերպությունների ու քաղաքացիների նվիրատվությունները: 

- ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված և Կազմակերպության 

կանոնադրական խնդիրներին չհակասող գործունեությունից 

ստացված միջոցները: 



57. Կազմակերպության գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ համայնքի ղեկավարի կողմից ընտրված աուդիտորի 

կամ ՀՀ կառավարության ֆինանսական գործառույթ իրականացնող 

մարմնի կողմից: 

58. Կազմակերպությունը իր գործունեության արդյունքում ստացված 

միջոցները նպատակաուղղում է իր կանոնադրական խնդիրների 

իրականացմանը, նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը, 

աշխատողների սոցիալական հարցերի բարելավմանը և այլ 

նպատակների: 

59. Կազմակերպության հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարներ 

վճարում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան: 

6.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆԹԱՑԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

60. Կազմակերպության կրթադաստիարակչական գործընթացի 

մասնակիցները սաներն են, նրանց ծնողները (նրանց օրինական 

ներկայացուցիչները), մանկավարժական աշխատողները, խմբակների 

ղեկավարները: 

61. Ընդունելության ժամանակ Կազմակերպության տնօրինությունը 

պարտավոր է ծնողներին (նրանց օրինական ներկայացուցիչներին կամ 

օրենքով սահմանված այլ անձին) ծանոթացնել Կազմակերպության 

կանոնադրությանը և այլ փաստաթղթերի, որոնք կանոնակարգում են 

Կազմակերպության գործունեությունը: 

62. Սաների ծնողների (նրանց օրինական ներկայացուցիչների) 

իրավունքներն ու պարտականությունները կարգավորվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ: 

63. Մանկավարժական աշխատանքի ընդունվում են անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակավորում ունեցող անձինք:  



64. Կազմակերպության մանկավարժները պարտավոր են ապահովել 

կրթադաստիարակչական ծրագրերի կատարումը:  

65. Կազմակերպության մանկավարժների և մյուս աշխատողների 

իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ և Կազմակերպության կանոնադրությամբ:  

66. Կազմակերպության սաների իրավունքները սահմանվում են ՀՀ 

օրենսդրության և Կազմակերպության կանոնադրության 

համապատասխան: 

67. Կազմակերպության յուրաքանչյուր սան (կամ օրինական 

ներկայացուցիչը) իրավունք ունի. 

- Կատարել ազատ ընտրություն ցանկացած խմբակում ընդգրկվելու: 

- Գրավոր դիմելու տնօրինությանը՝ այս կամ այն խնդրի 

կապակցությամբ: 

 

68. Սանը պարտավոր է. 

- Բարեխղճորեն սովորել: 

- Խնամքով վերաբերվել Կազմակերպության գույքին: 

- Հարգել Կազմակերպության սաների և աշխատողների իրավունքներն 

ու արժանապատվությունը: 

- Պահպանել Կազմակերպության ներքին կարգապահական 

կանոնները: 

- Սահմանված ժամկետում վճարել ուսման համար սահմանված վարձը: 

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

69. Կազմակերպությունը վերակազմակերպվում և լուծարվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

70. Կազմակերպության լուծարման դեպքում հաստատության 

պարտատերերի պահանջների բավարարումից հետո գույքը ուղղվում է 

համայնքի բյուջե: 
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