
Մ.Նալբանդյանի անվան <<ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> 

հիմնադրամի  Արհեստակցական կազմակերպության 2018 թվականի 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ պրոֆեսոր 

Վ. Խաչատրյան 

 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

արհեստակցական կազմակերպությունը համալսարանի աշխատողների կամավոր 

միավորում է, որը ստեղծվում է նրանց գործունեությունը համակարգելու, 

աշխատողների աշխատանքային և դրա հետ կապված սոցիալական և այլ շահերն ու 

իրավունքները  ներկայացնելու և պաշտպանելու համար:  

 Ցանկացած կազմակերպության գործունեությունը սկսվում է գործունեության 

հիմնական ուղղությունների հստակեցմամբ: 

Արհեստակցական կազմակերպության գործունեության հիմնական 

ուղղություններն են. 

1. Մասնակցել գործատուի կողմից արհեստակցական կազմակերպության 

անդամների աշխատանքային, սոցիալ-տնտեսական և իրավական շահերը 

շոշափող կանոնակարգերի մշակման աշխատաքներին, 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

վերահսկել գործատուի կողմից աշխատանքային օրենսդրության և 

աշխատանքի պաշտպանության կանոնների պահպանումը, 

3.  Համալսարանի ղեկավարության առջև հանդես գալ ներբուհական կյանքին 

վերաբերող նախաձեռնություններով՝ նպատակ ունենալով բարելավել ՇՊՀ-ի 

աշխատակիցների սոցիալական վիճակն ու պայմանները: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ արհկոմի աշխատանքները կրել են 

սոցիալական բնույթ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում  արհկոմը  կազմակերպել և անցկացրել  է 

տարբեր տեսակի ու բնույթի միջոցառումներ՝ նվիրված «Մեծ Հաղթանակ»-ին, 

«Եղեռն»-ին, «Դեկտեմբերի 7»-ին, «Մայրության և գեղեցկության»-ը, «Ամանոր»-ին: 

Միշտ ծաղկեպսակներով այցելել ենք «Մեծ Հաղթանակ»-ին, «Շուշիի ազատագրման»-

ը, «Եղեռն»-ի զոհերին, «Դեկտեմբերի 7»-ին նվիրված հուշարձաններին: Այս տարի ևս 

մեծ շուքով համալսարանի ճեմասրահներում կոլեկտիվի համար կազմակերպվեց 

Ամանորյա մեծ հյուրասիրություն, իսկ համալսարանի, դպրոցի և քոլեջի 

աշխատակիցների մինչև տասը տարեկան թոռներին ու երեխաներին նվիրվեցին 

ամանորյա ուրախ ներկայացումների տոմսեր, որոնք իրենց մեջ ներառում էին 

նվերներ: 

Այս տարի, ի տարբերություն նախորդ տարիների, արհեստակցական 

կազմակերպությունը Ամանորյա տոնակատարությունների ացկացման համար զգալի 



ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել դպրոցին և քոլեջին: Ավանդույթի 

համաձայն մեծ շուքով է կազմակերպվել «Մայրության և գեղեցկության» տոնը: Այս 

տարի ևս կականց և աղջիկներին նվիրեցինք վարդեր և գեղեցիկ երաժշտություն:  

«Ապրիլի 24»-ին  Եղեռնի տարելիցի օրը Ջարդի ձորում անմեղ զոհերի 

հիշատակին նվիրված հուշակոթողին  ծաղկեպսակ և ծաղիկներ դրվեցին:  

«Մեծ հաղթանկ»-ի և «Շուշիի ազատագրման»  տոների կապակցության Մայր 

Հայաստան հուշահամալիրին դրվեցին ծաղկեպսակներ և ծաղիկներ (Արհկոմի 

ֆինանսական միջոցների հաշվին): 

Ավագ դպրոցում ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառումը կազմակերպելու 

համար Արհկոմը իր ֆինանասական միջոցներից 100.000 (Հարյուր հազար) ՀՀ  դրամ է 

հատկացրել: 

Արհկոմը 100.000 (Հարյուր հազար) ՀՀ  դրամ տրամադրեց  Գյումրու սիմֆոնիկ 

նվագախմբի համերգի տոմսեր ձեռք բերելու նպատակով, որոնք և բաժանվեցին 

համալսարանի, քոլեջի և ավագ դպրոցի աշխատակիցներին:  

Արհեստակցական կազմակերպութունը, ինչպես և նախորդ տարիներին,  մեծ 

ուշադրություն է դարձնում համալսարանի սոցիալապես անապահով 

աշխատակիցներին: Միշտ ընդառաջում և ֆինանասապես աջակցում է նման 

խնդրանքով դիմող մեր կոլեգաներին: Այս տարի այդ նպատակի համար Արհկոմի 

ֆինանսական միջոցների հաշվից հատկացվել է 835.000 (Ութ հարյուր երեսուն հինգ 

հազար) ՀՀ դրամ: Համալսարանում միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման 

նպատակով (այդ թվում նաև Ամանորյա միջոցառումներ) Արհկոմը հատկացրել է 

1.265.000 (Մեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:  

Անձամբ ես բազմիցս բարձրացրել եմ ծաղկեպսակների ձեռքբերման խնդիրը, 

որի համար Արհկոմը իր ֆինանսական միջոցներց տրամադրել է 610.000 (Վեց 

հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ: Համալսարանը կտրականապես հրաժարվում է այդ 

նպատակի համար գումար հատկացնել: 

Արհկոմը ակտիվորեն մասնակցում է համալսարանում կատարվող 

բարեփոխումներին, աջակից լինում բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք 

ուղղված են բարելավելու ուսումնական գործնթացը և աշխատակիցների սոցիալ-

տնտեսական պայմանները: 

Արհկոմը մշտապես անցկացնում է խորհրդի նիստեր, քննարկում տարաբնույթ 

հարցեր և կայացնում որոշումներ:  

Արհկոմն ունի հաստիքային մեկ աշխատող: Ըստ Արհեստակցական 

կազմակերպության կանոնադրության, որպես աշխատավարփձ հատկացվում է 

հավաքագրված գումարի 40%-ը, իսկ մնացած 60%-ը հատկացվում է կոլեկտիվի 

սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային միջոցառումների կազմակերպելու, 

անցկացնելու և աջակցելու համար: 

2018թ-ը իսկական փորձաշրջան էր արհեստակցական կազմակերպության 

համար. երկրում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն: Հրաժարական տվեց 

համալսարանի ռեկտորը, նշանակվեց պաշտոնակատար: Համալսարանը հայտնվեց 



դժվար իրավիճակում:  Մինչ այդ էլ համալսարանի ներքին բարոյա-հոգեբանական 

մթնոլորտը անկայուն էր: Ռեկտորի հրաժարականից հետո իրավիճակը 

չկայունացավ, կրքերն ավելի բորբոքվեցին: Կոլեկտիվը պառակտվեց մի քանի 

խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը պահանջում էր իրենց շահերի պաշտպանություն: 

Իսկ Արհեստակցական կազմակերպության համար գոյություն ունի մեկ շահ- 

համալսարանի շահը, որը վեր է նեղ անձնական շահերից: Այդ ընթացքում 

Արհեստակցական կազմակերպության շարքերից դուրս եկան 61 անդամներ, առանց 

լուրջ հիմնավորումների և պատճառաբանությունների, որը նման էր ուղղորդված 

գործընթացի: Արհկոմը ամեն ինչ անում է կոլեկտիվը համախմբելու համար, 

նպաստում կոլեկտիվում հանդուրժողականության և սիրո  մթնոլորտի ձևավորմանը:  

Ակտիվացվել ե աշխատանքը ամբիոններում, ֆակուլտետներում, քոլեջում և 

ավագ դպրոցում: Մի քանի արտագնա խորհուրդի նիստեր անցկացրեցինք ավագ 

դպրոցում և քոլեջում: 

Արհեստակցական կազմակերպության 2016-2017-2018 թվականների և′ 

հաշվետվությունները, և′ ֆինանսական ծախսերը ստուգվել են բուհերի 

հանրապետական  Արհկոմի (Գ. Վաղարշակյան), ինչպես նաև Շիրակի  իրավապահ 

մարմինների կողմից: Չի հայտնաբերվել ոչ մի անհամապատասխանություն և 

չարաշահում:  

Արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական ծախսերի և  

գործունեության հաշվետվությունները  տեղակայված են համալսարանի կայքում և 

հասանելի են բոլորին: Արհեստակցական կազմակերպության գործունեությունը եղել 

է թափանցիկ և հասանելի բոլորին: ՇՊՀ-ի Արհեստակցական կազմակերպությունը 

գործել և գործում է «ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի», «ՀՀ Արհեստակցական 

կազմակերպությունների մասին օրենքի» և «ՇՊՀ Արհեստակցական 

կազմակերպության կանոնադրության» և «ՇՊՀ կոլեկտիվ պայմանագրի» 

շրջանակներում:  

Արհեստակցական կազմակերպությունը ունի նաև շատ չարված գործեր, 

աշխատանքներ ու թերացումներ. 

1. Չկարողացանք հասնել այն բանին, որ մեր աշխատակիցները ունենան 

առողջական ապահովագրություն, 

2. Անհրաժեշտ էր կարգավորել ծննդօգնության խրախուսման գաղափարը՝ 

դարձնելով այն պարտադիր, 

3. Չկարողացանք հստակեցնել իրական սոցիալական անապահովների ցուցակը, 

4. Չկազմակերպվեցին  ուղևորություններ դեպի պատմամաշակութային 

հուշարձաններ, 

5. Չկարողացանք Համալսարանում հաստատել հանդուրժողականության, 

հարգանքի և սիրո մթնոլորտ: 

  



Որոշման նախագիծ 

Լսելով և կազմակերպելով ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության մեկ 

տարվա աշխատանքները՝ ժողովը նշում է, որ այդ ընթացքում կատարվել են որոշակի 

աշխատանքներ. 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել և անցկացվել են Արհկոմի 

խորհրդի նիստեր, տարաբնույթ քննարկումներ և քննարկված հարցերն ու խնդիրները 

ներկայացվել են համալսարանի ղեկավարությանը: 

 Արհկոմը կազմակերպել և անցկացրել է տարաբնույթ միջոցառումներ 

(նվիրված «Մեծ հաղթանակին», «Եղեռնին», «Դեկտեմբերի 7»-ին, «Մայրության ու 

գեղեցկության» տոնին, Ամանորին): 

 Արհկոմն ունի հաստիքային մեկ աշխատող: Ըստ Արհեստակցական 

կազմակերպության կանոնադրության աշխատողը վճարվում է հավաքագրված 

գումարի 40%-ի չափով, իսկ մնացած 60% հատկացվում է կոլեկտիվի սոցիալ-

տնտեսական, կուլտուր-մշակութային միջոցառումները կազմակերպելու, 

անցկացնելու և աջակցելու համար: 

 ՇՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպությունը գործել և գործում է «ՀՀ 

Աշխատանքային օրենսգրքի», «ՀՀ Արհեստակցական կազմակերպությունների մասին 

օրենքի» և «ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության» և «ՇՊՀ 

կոլեկտիվ պայմանագրի» շրջանակներում: 

Արհեստակցական կազմակերպությունը ունի նաև շատ չարված գործեր, 

աշխատանքներ ու թերացումներ. 

1. Չկարողացանք հասնել այն բանին, որ մեր աշխատակիցները ունենան 

առողջական ապահովագրություն: 

2. Անհրաժեշտ էր կարգավորել ծննդօգնության խրախուսման գաղափարը՝ 

դարձնելով այն պարտադիր: 

3. Չկարողացանք հստակեցնել իրական սոցիալական անապահովների 

ցուցակը: 

4. Չկազմակերպվեցին  ուղևորություններ դեպի պատմամաշակութային 

հուշարձաններ: 

5. Չկարողացանք Համալսարանում հաստատել հանդուրժողականության, 

հարգանի և սիրո մթնոլորտ: 

 

Քննարկելով ՇՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահի մեկ 

տարվա աշխատանքների հաշվետվությունը՝ ժողովը որոշում է աշխատանքները 

գնահատել ______________ 

 

  



Ժողովը որաշում է. 

1. Դիմել համալսարանի ռեկտորին՝ առողջական ապահովագրություն 

կազմակերպելու պահանջով: 

2. Դիմել համալսարանի ղեկավարությանը՝ հաշմանդամության կարգ ունեցող 

աշխատակիցներին անհրաժեշտ բուժսպասարկման համար հավելյալ գումարներ 

տրամադրելու խնդրանքով (I կամ II կարգի հաշմանդամներ): 

3. Հաշվի առնելով ծնելիության ցածր մակարդակը՝ երիտասարդ մայրերին, բացի 

պետական ծննդօգնությունից, տալ ֆինանսական աջակցություն՝ որպես 

խրախուսանք: 

 

 


