
Ալավերդի համայնք 

Կրթության ոլորտ 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 

Թերի է 

պահ-

պանված 

Պահ-

պանված 

չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

Հաշվառում-Տվյալ տարածքում 
բնակության վայրի մասին 
տեղեկանքների և բնակչության 
պետական ռեգիստրում հաշվառված 
լինլու մասին տվյալների 
հավաքագրում /ծննդյան վկայական, 
անձնագիր/: 

V 

 

 

     

Ընդգրկում-Հաստատության և ծնողի 
միջև կնքվող պայմանագրի հիման 
վրա հրամանագրված երեխաների 
ֆինանսավորում:  

V 

 
 

 

 

    

Ծրագրերի մշակում և իրականացում-
համայնքի իրավիճակի 
վերլուծություն, կարիքների ճշգրտում, 
համայնքի համախմբում, ծրագրի 
առաջարկի մշակում և ներկայացում, 
ծրագրի առաջարկում նախատեսված 
ներդրումների ապահովում:  

 

V 

 

 

     

Նախադպրոցական հաստատության 
ղեկավար աշխատողների 
ընտրությունը, նշանակումը և 
պաշտոնից ազատում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
չափանիշների համապատասխան: 

V 

 

 

 

    

 

 

• Ալավերդու թիվ 1 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակ Աիդա Մանթաշյանի  կրթությունը  չի 
բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն 



հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին: 
 

• Ալավերդու թիվ 1 մանկապարտեզի դաստիարակ Լուսինե Մարգարյանի կրթությունն ու աշխատան-
քային ստաժը չեն բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի 
N 416-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար 
և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին (գտնվում է 
ֆիզարձակուրդում): 
 

• Ալավերդու թիվ 2 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակ Արուս Թարմինյանի  կրթությունը  չի 
բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն 
հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին: 

 
• Ալավերդու թիվ 2 մանկապարտեզի դաստիարակ Անահիտ Ասլանյանի կենսաթոշակային տարիքը 

լրացել է 2017թ-ին:  
 

• Ալավերդու թիվ 3 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակ Քրիստինե Հախինյանի  կրթությունը  
չի բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն 
հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին: 
 

• Ալավերդու թիվ 4 մանկապարտեզի ներքոգրյալ աշխատակիցների կենսաթոշակային տարիքը լրացել է՝ 
1 Լաուրա Ավագյան           -       2013թ-ին (տնօրեն),     
2 Աիդա Փերիխանյան        -       2018թ-ին  (դաստիարակ),  
3 Սոֆիկ Առաքելյան           -       2017թ-ին   (դաստիարակ),  
4 Լենիչկա  Գրիգորյան       -       2017թ-ին   (դաստիարակի օգնական), 
5 Ջեմմա Վարոսյան            -       2015թ-ին  (դաստիարակի օգնական), 
6 Անահիտ Վիրաբյան         -      2016թ-ին  (օժանդակ բանվոր): 

 
• Ալավերդու թիվ 6 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակ Անահիտ  Երիցյանի դրույքը 1.25-ի 

փոխարեն սահմանված է 1, որը չի համապատասխանում   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները 
 հաստատելու մասին» N29-Ն հրամանով հաստատված օրինակելի հաստիքացուցակի պահանջներին:   



• Ալավերդու թիվ 6 մանկապարտեզի դաստիարակ Տաթևիկ Բեժանյանի կրթությունն ու աշխատանքային 
ստաժը չեն բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-
Ն հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին (գտնվում է 
ֆիզարձակուրդում): 
 

• Ալավերդու թիվ 6 մանկապարտեզի դաստիարակ Անահիտ Դոխոլյանի կենսաթոշակային տարիքը 
լրացել է 2018թ-ին:  
 

• Ալավերդու թիվ 7 մանկապարտեզի դաստիարակներ Հռիփսիմե  Դավթյանի և Մարիա Սիմոնյանի, 
երաժշտական դաստիարակ Հասմիկ Պետրոսյանի  կրթությունն ու աշխատանքային ստաժը չեն 
բավարարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն 
հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին: 

 


