
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. «Երևանի («Երևանի» բառն էլ դուրս չգա՞) «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» 

հիմնադրամը (այսուհետ` կրթահամալիր) ու վե՞րջ...  

2. Կրթահամալիրը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (պետական գրանցման 

վկայական՝ N03Ա059272) իրավահաջորդն է (փոխանցման ակտին համապատասխան): 

3. Կրթահամալիրն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, 

«Հիմնադրամների մասին», «Կրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», 

«Հանրակրթության մասին», «Միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի 

Հանրապետության այլ իրավական ակտերին և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան։ 

4. Կրթահամալիրի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության: Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես 

եկող պետական կառավարման լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն է (այսուհետ՝ լիազոր 

մարմին): 

5. Կրթահամալիրի անվանումն է. 

1) հայերեն լրիվ` «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր հիմնադրամ 

2) հայերեն կրճատ` «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

3) ռուսերեն լրիվ`  

4) ռուսերեն կրճատ`  

5) անգլերեն լրիվ`  

6) անգլերեն կրճատ` 

6. Կրթահամալիրի գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետության, քաղաք Երևան  

0064, Րաֆֆի փողոց 57: 

 

II. Կրթահամալիրի իրավական կարգավիճակը 

7. Կրթահամալիրը իրավաբանական անձ է և գործում է անժամկետ: 

8. Կրթահամալիրը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանից դուրս կարող է ստեղծել 

մասնաճյուղեր ու ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև հիմնարկներ, որոնք գործում են 

կրթահամալիրի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված 

կանոնադրություններին համապատասխան: 

9. Կրթահամալիրը ունի առանձնացված գույք, որը հաշվառվում է ինքնուրույն 

հաշվեկշռում, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

10. Կրթահամալիրը իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացելու բանկային 

հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում՝ 



Հայաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով: Կրթահամալիրը 

իրավունք ունի բացելու հաշիվներ նաև պետական ֆինանսների կառավարման 

բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված 

պետական կառավարման մարմնի գանձապետարանում (այսուհետ` գանձապետարան): 

11. Կրթահամալիրի գործունեության ընթացքում ստացված ամբողջ շահույթը պետք է 

օգտագործվի նրա կանոնադրական նպատակների իրականացման համար: 

12. Կրթահամալիրն իր կանոնադրությանը համապատասխան՝ 

1) օգտագործում է հիմնադրի կողմից կրթահամալիրին տրամադրված գույքը. 

2) տնօրինում, օգտագործում և տիրապետում է սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող գույքը: 

13. Կրթահամալիրը կարող է ունենալ իր անվանումը պարունակող Հայաստանի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով կլոր կնիք, դրոշմներ, ձևաթղթեր, ինչպես 

նաև այլ անհատականացման միջոցներ: 

14. Կրթահամալիրի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում: 

15. Հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում կրթահամալիրի պարտավորությունների 

համար, իսկ կրթահամալիրը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: Կրթահամալիրն իր պարտավորությունների համար 

պատասխանատվություն է կրում իրեն պատկանող գույքով: 

III. Կրթահամալիրի նպատակը և իրավասությունները 

  

IV. Կրթահամալիրի շահառուները 

 

V. Կրթահամալիրի պարտավորությունները և իրավունքները 

 

VI. Կրթահամալիրի մարմինները 

 

VII. Կրթահամալիրի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը 

 

VIII. Կրթահամալիրի գործունեությունը 

 

IX. Կրթահամալիրում գործունեության կազմակերպումն ու ֆինանսավորումը 

 

X. Կրթահամալիրի կառուցվածքը 

 

XI. Կրթահամալիրի աշխատողներն ու սովորողները 

 

XII. Կրթահամալիրի գործունեության վերահսկողությունը և հրապարակայնությունը 

 

XIII. Կրթահամալիրի վերակազմակերպումը և լուծարումը 


