Հավելված N 1
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 2
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ (22-3-25.1-Ղ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ)ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ե) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենք,
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք
ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին»,
ժբ) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Պետական կառավարչական
հիմնարկներին ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու
մասին» թիվ 305-Ն որոշում,

բ) ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի «1988-1992 թվականներին
Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիություն ստացած անձանց` պետական, բյուջետային հիմնարկների

տնօրինության տակ գտնվող հանրակացարանային բնակելի տարածքների
սեփականաշնորհման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 404-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 29-ի «Պետական գույքի կառավարումը համակարգելու
մասին» N 474-Ն որոշում,
դ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ

1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և
հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական
խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2.ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ (22-3-25.1-Ղ4-1),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ (22-3-25.1-Մ2-1), (22-3-25.1-Մ2-2), (22-3-25.1-Մ2-3)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
դ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենք,
ե) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
զ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք
թ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին»,
ժ) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և
հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական
խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2,
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն

ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ (22-3-25.1-Ղ4-1),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ (22-3-25.1-Մ2-4), (22-3-25.1-Մ2-5), (22-3-25.1-Մ2-6),
ԵՎ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (22-3-25.1-Մ4-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
դ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ե) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
զ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
է) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք
ը) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
թ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Պետական կառավարչական
հիմնարկներին ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու
մասին» թիվ 305-Ն որոշում,

բ) ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի «1988-1992 թվականներին
Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիություն ստացած անձանց` պետական, բյուջետային հիմնարկների
տնօրինության տակ գտնվող հանրակացարանային բնակելի տարածքների
սեփականաշնորհման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 404-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 29-ի «Պետական գույքի կառավարումը
համակարգելու մասին» N 474-Ն որոշում,
դ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային

խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99:
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և
հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական
խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2,
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf:

Հավելված N 2
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 3
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1 ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ (22-3-25.2-Ղ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
ե) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման
մասին» օրենք,
ժա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժգ) «Սնանկության մասին» օրենք,
3) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Պետական մասնակցությամբ
առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կազմակերպական-իրավական ձևեր չունեցող
առևտրային կազմակերպությունների) լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» N 752
որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կազմակերպական-իրավական ձևեր չունեցող,

ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում չունեցող պետական
մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու մասինե
N1190-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Պետական կառավարման մարմինների
կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների
ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը
վերլուծելու արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու,
գործադիր
մարմինների
ղեկավարների
կատարած աշխատանքը
գնահատելու
ու
առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 1262-Ն որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Պետական մասնակցությամբ
առևտրային
կազմակերպությունների
պետական
սեփականություն
հանդիսացող
բաժնետոմսերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի
կառավարման վարչության տնօրինությանը հանձնելու գործընթացը կանոնակարգելու մասինե
N 1013-Ն որոշում,
ե) ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի «Պետական գույքի կառավարումը
համակարգելու մասին» N 474-Ն որոշում
զ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի «Պետության սեփականություն հանդիսացող
բաժնեմաս
ունեցող
առևտրային
կազմակերպությունների
շահույթի
բաշխման,
շահութաբաժինների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001
թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1194 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 202-Ն
որոշում,
է) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ

3) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
4) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:

http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-25.2-Ղ4-2),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
(22-3-25.2-Մ2-4), (22-3-25.2-Մ2-5), (22-3-25.2-Մ2-6)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
ե) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման
մասին» օրենք,
ժա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժգ) «Սնանկության մասին» օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Պետական մասնակցությամբ
առևտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կազմակերպական-իրավական ձևեր չունեցող
առևտրային կազմակերպությունների) լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» N 752
որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կազմակերպական-իրավական ձևեր չունեցող,
ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում չունեցող պետական
մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու մասինե
N1190-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի «Պետական գույքի կառավարումը
համակարգելու մասին» N 474-Ն որոշում,
դ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն

ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ
ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-25.2-Ղ4-1),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
(22-3-25.2-Մ2-1), (22-3-25.2-Մ2-2), (22-3-25.2-Մ2-3)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
ե) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման
մասին» օրենք,
ժա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Պետական կառավարման մարմինների
կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների
ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը
վերլուծելու արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու,
գործադիր
մարմինների
ղեկավարների
կատարած աշխատանքը
գնահատելու
ու
առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 1262-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Պետական մասնակցությամբ
առևտրային
կազմակերպությունների
պետական
սեփականություն
հանդիսացող
բաժնետոմսերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի
կառավարման վարչության տնօրինությանը հանձնելու գործընթացը կանոնակարգելու մասինե
N 1013-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի «Պետական գույքի կառավարումը
համակարգելու մասին» N 474-Ն որոշում
դ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի «Պետության սեփականություն հանդիսացող
բաժնեմաս
ունեցող
առևտրային
կազմակերպությունների
շահույթի
բաշխման,
շահութաբաժինների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001
թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1194 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 202-Ն
որոշում,
ե) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և

ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

կառավարման

կոմիտեի

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N 3
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 4
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ (22-3-25.3-Ղ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժբ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենք,
ժգ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական
հիմնարկներին
ամրացված,
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
սեփականությունը հանդիսացող և դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 92
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N882-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի «Պետական գույքը մրցույթով
մասնավորեցնելու (օտարելու) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 669 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N820-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի «Պետական գույքի վարձակալության
տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 9-ի
N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելո մասին» N 914-Ն որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու
մասին» N304-Ն որոշում,
ե) ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը հաստատելու մասին» N1067-Ն որոշում,
զ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
3) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ
ՕՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-25.3-Ղ4-1),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
(22-3-25.3-Մ2-1), (22-3-25.3-Մ2-2), (22-3-25.3-Մ2-3)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժբ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական
հիմնարկներին
ամրացված,
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
սեփականությունը հանդիսացող և դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 92
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N882-Ն որոշում,

բ) ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի «Մասնավորեցվող և օտարվող
պետական գույքի հաշվեկշռային և շուկայական մեթոդով գնահատման կարգի մասին»
N 209 որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի «Պետական գույքը մրցույթով
մասնավորեցնելու (օտարելու) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 669 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N820-Ն որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը հաստատելու մասին» N1067-Ն որոշում,
ե) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն

ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2.1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ
ՕՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ
(22-3-25.3-Մ6-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» օրենք:
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենք,
թ ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական
հիմնարկներին
ամրացված,
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
սեփականությունը հանդիսացող և դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 92
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N882-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի «Պետական գույքը մրցույթով
մասնավորեցնելու (օտարելու) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 669 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N820-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը հաստատելու մասին» N1067-Ն որոշում,
դ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99

http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-25.3-Ղ4-2),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
(22-3-25.3-Մ2-4), (22-3-25.3-Մ2-7), (22-3-25.3-Մ2-8),
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
(22-3-25.3-Մ3-1), (22-3-25.3-Մ4-1), (22-3-25.3-Մ4-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժգ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի «Պետական գույքի վարձակալության
տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 9ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելո մասին» N 914-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու
մասին» N 304-Ն որոշում,
գ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային

խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-25.3-Ղ4-3),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-25.3-Մ2-5), (22-3-25.3Մ2-6), (22-3-25.3-Մ4-3)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝

ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժբ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժգ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի «Պետական գույքի էլեկտրոնային
հաշվառման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 562-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման
և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» N 912-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» N 1079-Ն որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության
2017 թվականի հունիսի 29-ի «Շինությունների նպատակային
նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» N 757-Նորոշում,
ե) ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի «Հաստատված քաղաքաշինական
ծրագրային փաստաթղթերի (տարածական պլանավորման փաստաթղթեր) բացակայության
դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման և հողամասերի գործառնական
նշանակության փոփոխության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 30-ի հ. 479 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 828-Նորոշում,
զ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ

1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

4.1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-25.3-Մ6-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
ժբ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժգ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենք,

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի «Պետական գույքի էլեկտրոնային
հաշվառման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 562-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» N 1079-Ն որոշում,
գ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2

2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N 4
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 5
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
1

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ (22-3-25.4-Ղ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) ՀՀ դատական օրենսգիրք,
ե) ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք,
զ)”Վարչարարոթյան հիմունքների և վարչակ վարույթի մասին» ՀՀ օրենք,,
է) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ը) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ժա) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք,
ժգ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժդ) «Կառավարության կառուցվածքի եվ գործունեության մասին» օրենք,
ժե) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժզ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի«Պետական գույքի վարձակալության

տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի
նոյեմբերի 9-ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի
3-ի N 1106-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 914-ն որոշում,

բ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 17-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու
մասին» N 304-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու մասին» N 305-Ն
որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված, պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների սեփականությունը
հանդիսացող եվ դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի N 92 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 882-Ն որոշում,
դ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99:
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԲԱԺՆԻ
ՊԵՏ (22-3-25.4-Ղ4-2),
ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ (22-3-25.4-Մ2-2), (22-3-25.4-Մ2-3),

(22-3-25.4-Մ2-4), (22-3-25.4-Մ2-5),
ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ (22-3-25.4-Մ4-1) ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-25.4-Մ6-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) ՀՀ դատական օրենսգիրք,
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
ե) ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք,
զ) «Վարչարարոթյան հիմունքների և վարչակ վարույթի մասին» ՀՀ օրենք,
է) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ը) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
թ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ժա) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք,
ժգ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժդ) «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք,
ժե) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժզ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի«Պետական գույքի վարձակալության

տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի
նոյեմբերի 9-ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի
3-ի N 1106-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 914-ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 17-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու
մասին» N 304-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու մասին» N 305-Ն
որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված, պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների սեփականությունը
հանդիսացող եվ դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի N 92 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 882-Ն որոշում,
ե) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների

նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ
ծրագրերի իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99:
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ,
ԿՆՔՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ
ՊԵՏ (22-3-25.4-Ղ4-3),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆՆԵՐԻ (22-3-25.4-Մ2-6), (22-3-25.4-Մ2-7),
(22-3-25.4-Մ2-8), (22-3-25.4-Մ2-9),
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ (22-3-25.4-Մ4-2), (22-3-25.4-Մ4-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
գ) ՀՀ հողային օրենսգիրք,
դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ե) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
զ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
է) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ը) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
թ) «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք,
ժ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենք,
ժա) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի«Պետական գույքի վարձակալության

տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի
նոյեմբերի 9-ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի
3-ի N 1106-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 914-ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 17-ի «Պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու
մասին» N 304-Ն որոշում,
գ) ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված` բնակելի տարածքների նվիրատվության կարգը հաստատելու մասին» N 305-Ն
որոշում,
դ) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Պետական կառավարչական հիմնարկներին
ամրացված, պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների սեփականությունը
հանդիսացող եվ դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի N 92 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 882-Ն որոշում,
ե) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ

1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ
ծրագրերի իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99:
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N 5
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 7
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ (22-3-26.1-Ղ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք գլուխ 5,
գ) ՀՀ հարկային օրենսգիրք
դ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
ե) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենք,
զ) «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»
օրենք,
է) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ը) «Հանրային ծառայության մասին» օրենք
թ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» օրենք
ժ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ժա) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ժգ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժդ) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք,
ժե)«Գնումների մասին» օրենք,
ժզ)«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք
ժէ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժը) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների
գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 526-Ն որոշում.
բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի
«Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու
մասին» N 1287-Ն որոշում.
գ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։ 1.
Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.3,
2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ, §6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։
Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2.1.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻՊԵՏ-ԳԼԽԱՎՈՐ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ (22-3-26.1-Ղ4-1),
ԱՎԱԳ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ (22-3-26.1-Մ2-1), (22-3-26.1-Մ2-2), (22-326.1-Մ2-3), (22-3-26.1-Մ2-4)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք գլուխ 5,
գ) ՀՀ հարկային օրենսգիրք
դ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
ե) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենք,
զ) «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»
օրենք,
է) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ը) «Հանրային ծառայության մասին» օրենք
թ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» օրենք
ժ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ժա) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
ժբ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
ժգ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ժդ) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք,
ժե)«Գնումների մասին» օրենք,
ժզ)«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք
ժէ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժը) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների
գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 526-Ն որոշում.
բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի
«Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու
մասին» N 1287-Ն որոշում.
գ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2.2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.1-Մ6-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ հարկային օրենսգիրք
գ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
դ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենք,
ե) «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»
օրենք,
զ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
ժ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» օրենք,
ժա) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ժբ) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք,
ժգ)«Գնումների մասին» օրենք,
ժդ)«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
պետական
գույքի
կառավարման
կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2

2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-26.1-Ղ4-2),
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.1-Մ3-1) ԵՎ
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.1-Մ6-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (գլուխ 5),
գ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
դ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ե) «Գնումների մասին» օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝

ա) ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի
կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526Ն որոշում,
բ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
պետական
գույքի
կառավարման
կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։ 1.
Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.3,
2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ, §6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99:
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։
Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf:

4.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-26.1-Ղ4-3)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (գլուխ 5)
գ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենք,
դ) «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»
օրենք,
ե) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
զ) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք,
է) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենք
ը) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
թ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
ժ) «Գնումների մասին» օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության
պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և
սպասարկման մասին», N194-Ն որոշում,
բ) ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական
մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների և մոտոտրանսպորտի վառելիքի յուղերի ու
խսուկների ծախսի, ավտոդողերի վազքի և կուտակչային մարտկոցների ծառայության
ժամկետների նորմերը սահմանելու մասին», N1001-Ն որոշում,
գ) ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի «Հայաստանի հանրապետության
հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների եվ պարտավորությունների
պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգը եվ ժամկետները սահմանելու մասին» N787
հրաման,
դ) ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N787-Ն հրաման,
ե) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx

բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն,
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N6
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N8
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավորքարտուղարի
2019թ.օգոստոսի1-իN 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

(22-3-26.2-Ղ3-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեիգործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն
բ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
գ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
դ) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
ե) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք,
ը) «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի
մասին» ՀՀ օրենք,
թ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք,
ժ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք,
ժա) «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք,
ժբ) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք,
ժգ) «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք,
ժդ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք,
ժե) Հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ, ծրագրեր և ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն

ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։1.
Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ,
§1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ, §6.2, §6.3, §6.6 և
էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx:

բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

2.ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ
ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲԱԺՆԻ ՊԵՏ (22-3-26.2-Ղ4-4),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ (22-3-26.2-Մ2-5), (22-3-26.2-Մ2-6),
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (22-3-26.2-Մ4-1), ՄԱՍՆԱԳԵՏ (22-3-26.2-Մ6-3),

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեիգործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
դ) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
ե) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենք,
է) «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք,
ը) «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի
մասին» ՀՀ օրենք,
թ) «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք,
ժ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք,
ի) «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենք:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։1.
Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ,
§1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ, §6.2, §6.3, §6.6 և
էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:

2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն

ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

3.ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ (22-3-26.2-Ղ4-5),
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.2-Մ2-7) ԵՎ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.2-Մ4-2)

1. Իրավականգիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեիգործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
գ) «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
դ) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
ե) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենք,
զ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք,
է) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք,
ը) «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք,
թ) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք,
ժ) Հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ, ծրագրեր և ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն:
2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլգիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։1.
Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ,
§1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ, §6.2, §6.3, §6.6 և
էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx,
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և
հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական
խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն

ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N 7
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 9
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ (22-3-26.3-Ղ4-3), ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ (22-3-26.3-Մ2-5) ԵՎ
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.3-Մ3-1)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
գ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
դ) «Հանրային ծառայության մասին»,
ե) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
զ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց»
օրենք,
է) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին»,
ը) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք,
թ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք,
ժ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք,
ժա) «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի
«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու
կարգը սահմանելու մասին» N 1554-Ն որոշում.
բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային
ծրագրերի

կազմման,

աշխատանքային

էլեկտրոնային

ծրագրերի

փաստաթղթաշրջանառության

մուտքագրման,

հաստատման,

այդ

համակարգ
համակարգով

կատարողականների գնահատման եվ կատարողականների հիման վրա պարգեվատրման
կարգը հաստատելու մասին» N 1510-Ն որոշում.
գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի «Առանձին
խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման
կարգը եվ դեպքերը սահմանելու մասին» N 878-Ն որոշում.
դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշում.
ե)

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

2018

թվականի

նոյեմբերի

15-ի

«Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու
մասին» N 1287-Ն որոշում.
զ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի
«Փորձնակ գրանցելու և աշխատանքներին մասնակցության առանձնահատկությունները
սահմանելու մասին» N 439-Ն որոշում.
է) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի
«Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը վարելու, կադրերի ռեզերվում գրանցելու եվ
կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին» N 1520-Ն որոշում,
ը)

ՀՀ

կառավարության

2005թ.

հունվարի

25-ի

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով
պատկանող
մարմինների

բաժնեմաս
ընտրության

ունեցող

փակ

(նշանակման)

բաժնետիրական
ընդհանուր

ընկերությունների

կարգը

և

նրանց

գործադիր

հետ

կնքվող

աշխատանքային պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 224-Ն որոշում.
թ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի
ապրիլի
27-ի
«Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կանոնադրությունը hաստատելու մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx,
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:

http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Հավելված N 8
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2020 թ. հուլիսի 22 -ի N 123 -Ա հրամանի

Հավելված N 10
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. օգոստոսի 1-ի N 254-Ա հրամանի

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ (22-3-26.3-Ղ4-3), ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (22-3-26.4-Մ2-2)

1. Իրավական գիտելիքներ
1) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա) ՀՀ Սահմանադրություն,
բ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
գ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք,
դ) «Հանրային ծառայության մասին»,
ե) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք,
բ) «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենք,
գ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենք,
դ) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենք,
ե) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենք:

2) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ
պաշտոնի առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
ա) ՀՀ կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հրահանգ», Հայաստանի
Հանրապետությունում գաղտինության ռեժիմն ապահովելու վերաբերյալ N 626-ԿԳ որոշում,
բ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի
27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը hաստատելու
մասին» N 30-Լ հրաման:

2. Այլ գիտելիքներ

1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի
իմացություն

ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։
1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2,1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային
խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ,
§6.2, §6.3, §6.6 և էջ՝ 99
http://fliphtml5.com/fumf/egdx,
բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար
հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.
Աղգաշյան։ Երևան 2013։ Էջեր՝ 5, 6
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2:

2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ շարադրման
սկզբունքների և կանոնների իմացություն
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, 245-250:
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

