
Տաշիր համայնք 

Կրթության ոլորտ 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություն-

ներ 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 

 

 

 

  

 

  

 

 



• Տաշիրի թիվ 1 մանկապարտեզի դաստիարակ Լուսինե Մովսիսյանի և բուժքույր  Անի Խանաղյանի 

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: 

 

• Տաշիրի թիվ 1 մանկապարտեզի բուժքույրի հաստիքը պետք է լինի 0.5 դրույք, քանի որ 

մանկապարտեզն ունի 1 խումբ, մինչդեռ հատկացված է 0.25 դրույք, որով  խախտվել է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 

խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված 1-ի 

պահանջը: 

• Տաշիրի թիվ 3 մանկապարտեզի դաստիարակներ Այվազյան Հերմինեի (ֆիզարձակուրդում է), 

Հովհաննիսյան Աննայի և Սարգսյան Հասմիկի 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: 

 

• Տաշիրի թիվ 3 մանկապարտեզի բուժքույրի հաստիքը պետք է լինի է 0.75 դրույք, քանի որ 

մանկապարտեզն ունի 3 խումբ, մինչդեռ հատկացված է 0.5 դրույք, որով  խախտվել է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 

խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված 1-ի 

պահանջը: 

• Տաշիրի թիվ 3 մանկապարտեզի Երաժշտական դաստիարակի հաստիքը պետք է լինի 0.75 դրույք, 

քանի որ մանկապարտեզն ունի 3 խումբ, մինչդեռ հատկացված է 0.5 դրույք, որով  խախտվել է ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 

խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված 1-ի 

պահանջը: 

 

• Տաշիրի թիվ 4 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակ Սվետլանա Մակինյանի  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: 

 

• Տաշիրի թիվ 4 մանկապարտեզի դաստիարակներ  Մերի Ալբերտյանի և Գոհար Թովմասյանի  

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 են ֆիզ.արձակուրդում/: 

 

• Տաշիրի թիվ 4 մանկապարտեզի երաժշտական դաստիարակի հաստիքը պետք է լինի 1.25 դրույք, քանի 

որ մանկապարտեզն ունի 5 խումբ, մինչդեռ հատկացված է 1 դրույք, որով  խախտվել է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 

խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված 1-ի 

պահանջը: 

• Լվացարարի հաստիքը 5 խմբի դեպքում նախատեսվում է 0.25 դրույք, մինչդեռ հատկացված է 0.75 

դրույք, որով  խախտվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ 

պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 

հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 

հաստատված հավելված 1-ի պահանջը: 

 

• Տաշիրի թթ. 1,3 և 4  մանկապարտեզներն աշխատում են 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով և 9-ժամյա 

աշխատանքային օրով: Դա նշանակում է, որ պաշտոնային դրույքաչափերով դաստիարակներին պետք 

է հատկացվի 1.25-ական հաստիքային միավոր, մինչդեռ հատկացված է 1-ական հաստիքային միավոր, 

իսկ դաստիարակների օգնականներին պետք է հատկացվի 1.1-ական  հաստիքային միավոր, մինչդեռ 

հատկացված է 1-ական հաստիքային միավոր, որով  խախտվել է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները 

հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված 1-ի պահանջը: 


