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  ՀԱՐՑՈՒՄ 

ՀՀ Սահմանադրության 42-րդ և 51-րդ հոդվածների և «Տեղեկատվության
ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` խնդրում եմ
տրամադրել տեղեկություններ. 

  

ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 24-ի «Հայաստան Հանրապետության
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի
հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի
օգոստոսի 25-ի N773 որոշումն ուժը ճանաչելու մասին» N1262-Ն որոշմամբ ՀՀ
կառավարությունը հաստատել է պետական հանրակրթական ուսումնական
հատատությունների (այսուհետ՝ դպրոց) ֆինանավորման բանաձևերը
(https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=139827): Որոշման 2.1 կետով ՀՀ
կառավարությունը ՀՀ մարզպետներին թույլատրել է, անհաժեշտության դեպքում, ՀՀ
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ
համաձայնեցնելուց հետո, իրենց հատկացված գումարների շրջանակներում իրենց
ենթակայության դպրոցների հատկացումներում կատարել վերաբաշխումներ:

Խնդրում եմ կից ներկայացվող ձևաչափով տեղեկատվություն տրամադրել Լոռու
մարզպետարանի ենթակայության դպրոցների 2021թ. ֆինանսավորման
ցուցանիշների վերաբերյալ, նշելով (ՀՀ դրամով).

ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 24-ի N1262-Ն որոշման հիման վրա
2021թ. համար հաշվարկված մեծությունը,
Լոռու մարզպետարանի և դպրոցի միջև 2021թ. ֆինանսական տարվա
սկզբում կնքված պայմանագրում նշված մեծությունը,
ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 24-ի N1262-Ն որոշմամբ Լոռու
մարզպետին տրված լիազորությունների շրջանակներում 2021թ. ընթացքում
կատարված վերաբաշխումների մեծությունը,
2021թ. ընթացքում Լոռու մարզպետարանի կողմից դպրոցի փաստացի
ֆինանսավորումը:

Տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող և Թրանսփարենսի
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Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից իրականացվող «Մասնակցային
ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող
հետազոտության համար: Հետազոտության վերաբերյալ հաղորդագրությունը
հրապարակվել է 2021թ. նոյեմբերի 26-ին (www.transparency.am/hy/news/view/3396):

Կանխավ շնորհակալություն:

Հարգանքով

 Պատրաստ եմ վճարել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ
հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող տեղեկության
տրամադրման համար: 

  Կից՝ 1 ֆայլ

  Դիմող՝

  ԱՐՏԱԿ ՔՅՈՒՐՈՒՄՅԱՆ 
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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՍՏԱՑԱԿԱՆ

ՀՀ Մ-02297-2022
Գրանցման ամսաթիվ 2022-02-07 09:18:46
Դիմումն ընդունեց ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀԵՂԻՆԱՐ
Դիմումատու ԱՐՏԱԿ ՔՅՈՒՐՈՒՄՅԱՆ/ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ/
Հսկիչ համար LRA8-BCF2-A62D-FA59
Պատասխանի վերջնաժամկետ

Հարգելի ԱՐՏԱԿ ՔՅՈՒՐՈՒՄՅԱՆ/ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ/

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ Լոռու մարզպետարան հասցեագրված Ձեր դիմումը մուտքագրված է ՀՀ Լոռու
մարզպետարանի փաստաթղթերի էլեկտրոնային գրանցամատյան։ Ձեր դիմումի ընթացքի մասին կարող եք
տեղեկանալ զանգահարելով (0322)432-99 հեռախոսահամարով կամ այցելելով https://www.e-request.am կայք:
Խնդրում ենք ձեռքի տակ ունենալ դիմումի հերթական՝ Մ-02297-2022, կամ LRA8-BCF2-A62D-FA59 հսկիչ
համարը:

Հարգանքով՝
ՀՀ Լոռու մարզպետարան

ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1


