ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 34
‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ
27-ը դեկտեմբերի 2018թ.
Նիստին ներկա էր գիտական խորհրդի 35 անդամներից 29-ը:
Նիստը վարում էր գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Վ. Ցուցուլյանը,
նիստի քարտուղարն էր Մ. Ս. Աթոյանը:
Գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Ցուցուլյանը բացելով գիտական
խորհրդի

նիստը

հայտարարեց

քվեակազմի

առկայության

մասին

և

քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը:

ՕՐԱԿԱՐԳ
1. Երևանի

պետական

համալսարանի

Իջևանի

մասնաճյուղի

2018թ.

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր
կատարողականի մասին:
(Զեկուցող Ա.Վ. Ցուցուլյան)
2. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին:
(Զեկուցող Ա.Վ. Ցուցուլյան)
3. Ընթացիկ հարցեր:
3.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրոյի կատարած գործունեության մասին:
(Զեկուցող Ա.Շ. Մարգարյան)
Գիտխորհրդի

անդամների կողմից

օրակարգի

համար

այլ

հարց

չառաջարկվեց և մասնակիցների բաց քվեարկությամբ միաձայն՝ 29 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ընդունվեց նիստի օրակարգը:

Օրակարգի առաջին` ‹‹ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի
մասնաճյուղի

2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե)
Էջ 1 12-ից

հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի

մասին››

հարցի

կապակցությամբ

լսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանի հաղորդումը:
Տնօրեն Ա. Ցուցուլյանը նշեց, որ Երևանի պետական համալսարանի
Իջևանի մասնաճյուղի 2018թ.ի բուջեի կատարողականը մանրակրկիտ լսվել է
նաև տնօրենության նիստում, իսկ այժմ կներկայացվի 2018թ.-ի ԵՊՀ ԻՄ-ի բուջե
դրամական միջոցների մուտքերն ու ելքերն դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ ըստ
ամիսների

և

նախատեսված

միջոցառումների:

Մասնավորապես

Ա.

Ցուցուլյանը նշեց, որ այս տարի մեր աշխատավարձները բարձրացվել է 15
տոկոսով, աշխատավարձի ֆոնդը կազմում է տարեկան մոտ 348 միլիոն դրամ,
ԵՊՀ ԻՄ-ը ունի մոտ 400 միլիոն դրամ ավանդ, որից տարեկան ստանում ենք 35
միլիոն դրամ եկամուտ, որը հավասարազոր է ԵՊՀ ԻՄ –ի մեկ ամսվա
աշխատավարձին, դա մեր ոսկե ֆոնդն է և ձեռք տալ չի կարելի: Այնուհետև Ա.
Ցուցուլյանը սկզբից ներկայացրեց 2018թ.-ի մուտքերը այնուհետև ելքերը ըստ
ստորև ներկայացված աղուսյակների:

Էջ 2 12-ից

Էջ 3 12-ից

Էջ 4 12-ից

Էջ 5 12-ից

Էջ 6 12-ից

Էջ 7 12-ից

(ԵՊՀ

ԻՄ-ի

2018թ.-ի

եկամուտների

և

ծախսերի

նախահաշվի

կատարողականը /հունվար - նոյեմբեր/ ամբողջությամբ տես հավելված 1-ում):
Բաց քվեարկությամբ, միաձայն՝ 29 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ, որոշեցին

ՈՐՈՇՈՒՄ 34/1
Ղեկավարվելով

Երևանի

պետական

համալսարանի

Իջևանի

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և Երևանի
Էջ 8 12-ից

պետական

համալսարանի

կանոնակարգի

4-րդ

Իջևանի

կետի

16-րդ

մասնաճյուղի
ենթակետով՝

գիտական
Երևանի

խորհրդի
պետական

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է.
1. Հավանություն տալ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի
մասնաճյուղի 2018 թվականի (հունվար-նոյեմբեր) եկամուտների և
ծախսերի վերաբերյալ գործունեության տնօրենի հաշվետվությունը:
2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 2018
թվականի եկամուտների և ծախսերի հաշվետվության գնահատումը
կատարել հաշվեքննության արդյունքների հիման վրա և ներկայացնել
հաստատման:

Օրակարգի երկրորդ` ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի 2019թ. եկամուտների և ծախսերի
նախահաշվի (բյուջե) մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանի հաղորդումը: Նա նշեց, որ
այսօրվա դրությամբ բուջեի լավագույն թիվը կլիներ 700 միլիոն դրամը, սակայն
նախահաշվում ունենք 515 միլիոն դրամ, այդ գումարի մոտ 64 տոկոսը
կազմում է վաճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների
ուսման վճարները, մոտ 27, 5 տոկոսը կազմում է պետության կողմից
փոխանցվող

գումարները,

իսկ

7

տոկոսը

մեր

բանկերում

ունեցած

ավանդներից եկող տոկոսագումարները: Ա. Ցուցուլյանը նշեց, որ այսպիսով
մեր

հիմնական

դրամական

միջոցների

մուտքերը

իրականացվում

են

վերոհիշյալ երեք տողով, և մենք բոլորս պետք է աշխատենք այնպես, որ ԵՊՀ
ԻՄ ընդունվող ուսանողների թիվը աճի, իսկ դրա համար նախևառաջ պետեք է
առավելագույնս բարձրացնենք մեր կողմից մատուցվող կրթության որակը,
պետք է նախաձեռնենք նաև տարբեր կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև
կազմակերպենք այլ վճարովի ծառայություններ: Ա. Ցուցուլյանը նշեց, որ ԵՊՀ
ԻՄ-ի բուջեի հիմնական ծախսը նախատեսվում է աշխատավարձների մասով
մոտ 415 միլիոն դրամ, իսկ մնացած ծախսերը այդ թվում՝ կոմունալ,
շինարարական, տրանսպորտային, ընթացիկ ծախսեր և այլն մոտ 100 միլոն
Էջ 9 12-ից

դրամ: Մասնավորապեն նա նշեց, որ 2019թ.-ին նախատեսվում է վերանորոգել
գրադարանի դիմաց գտնվող հարթակը և հյուրատանը կառուցել 2-դ բաղնիք:
ԵՊՀ ԻՄ-ի 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծը
մանրամասն տես հավելված 2-ում:
Բաց քվեարկությամբ, միաձայն՝ 29 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ, որոշեցին

Որոշում 34/2
Ղեկավարվելով

Երևանի

պետական

համալսարանի

Իջևանի

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 11-րդ ենթակետով և Երևանի
պետական

համալսարանի

կանոնակարգի

4-րդ

Իջևանի

կետի

մասնաճյուղի

11-րդ

ենթակետով՝

գիտական
Երևանի

խորհրդի
պետական

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է.
1. Հավանություն

տալ

Երևանի

պետական

համալսարանի

Իջևանի

մասնաճյուղի 2019 թվականի եկամուտների և ծախսերի տարեկան
նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի:
2. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2019 թվականի եկամուտների և ծախսերի տարեկան
նախահաշիվը

ներկայացնել

Երևանի

պետական

համալսարան

հաստատման համաձան հավելված 2-ի:
Ընթացիկ հարցեր:
Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրոյի կատարած գործունեության մասին հարցի
վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրոյի նախագահ Ա. Մարգարյանի զեկույցը:
Նա հակիրճ ներկայացրեց 2018թ. ընթացքում արհբյուրոյի կողմից
իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:
Մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ զարգացման ռազմավարական ծրագրի
խնդիր 4.3/ 1,2,3,4 կետերը/ -ի համաձայն նախատեսված էր պարբերաբար
Էջ 10 12-ից

բարձրացնել աշխատողների բարեկեցության մակարդակը, բազմազանեցնել
իրականացվող

սոցիալական

ծրագրերը:

Այս

հիմնական

ուղղությամբ

կատարվել են հետևյալ միջոցառումները .
1. Հիմնական աշխատավարձը բարձրացվել է 15%-ով:
2. Ավելացվել են սոցիալական աջակցության ծրագրերը:
3. Տրվել են նվերներ կին աշխատակիցներին`մարտի ութի կապակցությամբ:
4. Դիպլոմների հանձնման արարողության ժամանակ կազմակերպվել են
հյուրասիրություն և

իրականացվել է միջոցառում Ենոքավան համայնքի

<<Ապագա տուր>>-ում:
5. Տոնական և հիշատակի օրերին մասնաճյուղի կողմից գնվել են ծաղիկներ և
ծաղկեպսակներ:
6. Աշխատակիցների ընտանիքի անդամների մահվան դեպքում հատկացվել են
դրամական օգնություններ և գնվել են ծաղկեպսակներ:
7. Աշխատակիցների բժշկական զննության և վիրահատությունների դեպքում
լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցվել են կատարված ծախսերը:
8. Աշխատաժամանակը` դասախոսների համար շաբաթական 36-ից դարձել է
32 ժամ, իսկ ուսումնաօժանդակ

և վարչատնտեսական անձնակազմի

համար 40-ից` 36:
9. Սոցիալապես անապահով /թվով 19 հոգի/աշխատակիցներին տրվել է
միանվագ օգնություն/ ընդ.570000 դրամ/:
Ա. Մարգարյանը հավելեց, որ նշված գործնթացները շարունակական բնույթ են
կրելու, ավելին, նոր, 2019 թվականից սկսած նախատեսվում է նաև .
1. Աշխատողների ամուսնության կապակցությամբ հանգստյան տների
ուղեգրերի ձեռք բերում:
Էջ 11 12-ից

2. Թատերական ներկայացումների և համերգների տոմսերի ձեռք բերում:
3. Սանիտարական /բժշկական / գրքույկների ձեռք բերում:
4. Հաշմանդամ աշխատողներին

դեղորայքի

ձեռք բերման համար

պարբերաբար դրամական օգնություն:
Այս ամենից բացի երկու ծրագրեր նույնպես նախնական փուլում են,
որոնցից առաջինը վերաբերվում է նախկին այն աշխատակիցներին , որոնք
անցել

են

վաստակած

հանգստի.

նախատեսում

ենք

տնայցեր

կամ

կազմակերպել մեծարման ցերեկույթներ, երկրորդը` աշխատակիցների այն
երեխաներին, որոնք առաջին դասարան պետք է գնան, նրանց
նախտեսվում

համար էլ

է ձեռք բերել դպրոցական պայուսակներ և գրենական

պիտույքներ:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ______________________ Ա.Վ. ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ_______________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ

Էջ 12 12-ից

