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Հ Ր Ա Մ Ա Ն                       № 237 § 54         «29» դեկտեմբեր 2015 

 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

§Հաշվապահական հաշվառման մասին¦ ՀՀ օրենքի 17 հոդվածի, ՀՀ ֆինանսների 

և էկոնոմիկայի նախարարության 02/06/2000 թվականի թիվ 102 հրամանի համաձայն 

հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների 

արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով. 

Հրամայում եմ 

1. Իրականացնել ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում (շենքերի, 

կառույցների, փոխանցող հարմարանքների, մեքենաների և 

սարքավորումների, տնտեսական գույքի և գործիքների, տրանսպորտային 

միջոցների, թանգարանային և գրադարանային գույքի, պահեստավորված 

ապրանքանյութական պաշարների, դեբիտորական և կրեդիտորական 

պարտքերի, այդ թվում ուսանողների, աշխատակիցների և դրամաշնորհային 

ծրագրերի գծով): Գույքագրման աշխատանքները կատարելու համար  ԵՊՀ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ստեղծել հանձնաժողովներ 

հետևյալ կազմերով. 

1.1 Կենտրոնական մասնաշենք 

1.1.1 Զադոյան Հռիփսիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.1.2 Սահակյան Գևորգ, փականագործ - հանձնաժողովի անդամ 

1.1.3 Ղազարյան Անդրանիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.1.4 Սաքանյան Մարտին, ավագ գիտաշխատող - հանձնաժողովի անդամ 

1.1.5 Խաչատրյան Մասիս, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 
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1.2 Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան 

1.2.1 Զադոյան Հռիփսիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.2.2 Մխիթարյան Անահիտ, բաժնի վարիչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.2.3 Վարդերեսյան Պարույր, տեղեկատվական համակարգերի և ցանցի 

զարգացման բաժնի պետ  - հանձնաժողովի անդամ 

1.2.4 Միրզոյան Եզնիկ, գրադարանի տնօրեն, նյութական պատասխանատու 

անձ, հանձնաժողովի անդամ 

1.2.5 Խաչատրյան Մասիս, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.3 Թիվ 1 և 2 ուսումնական մասնաշենք 

1.3.1 Ստեփանյան Ալինա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.3.2 Հակոբջանյան Արփի, օպերատոր - հանձնաժողովի անդամ 

1.3.3 Սահակյան Գևորգ, փականագործ - հանձնաժողովի անդամ 

1.3.4 Գազարյան Լավրենտի, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.3.5 Թովմասով Էռնեստ, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.4 Թիվ 3 և 4 ուսումնական մասնաշենք 

1.4.1 Վարդանյան Սամվել, գլխավոր մեխանիկ-հանձնաժողովի նախագահ 

1.4.2 Դավթյան Իննա, գործավար - հանձնաժողովի անդամ 

1.4.3 Սարգսյան Գյուլնարա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.4.4 Թովմասով Էռնեստ, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.4.5 Վանեցյան Մարատ, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.5 Թիվ 5 ուսումնական մասնաշենք 

1.5.1 Սարգսյան Մարինե, հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.5.2 Դեմիրչյան Գոհար, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.5.3 Ղազարյան Խաչիկ, մետրոլոգ - հանձնաժողովի անդամ 
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1.5.4 Ալեքսանյան Գուրգեն, գնումների մասնագետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.5.5 Մարտիրոսյան Ռաֆիկ, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.6 Թիվ 6 ուսումնական մասնաշենք 

1.6.1 Արշակյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.6.2 Չոբանյան Հրաչ, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.6.3 Զադոյան Հռիփսիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.6.4 Գրիգորյան Գայանե, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.6.5 Նալբանդյան Նվարդ, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.7 Թիվ 7 ուսումնական մասնաշենք 

1.7.1 Գաբանյան Ծովինար, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.7.2 Սարգսյան Մարինե, հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.7.3 Հակոբջանյան Արփի, օպերատոր - հանձնաժողովի անդամ 

1.7.4 Մարտիրոսյան Ռաֆիկ, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.7.5 Գազարյան Լավրենտի, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ  

 

1.8 Թիվ 8 ուսումնական մասնաշենք 

1.8.1 Մակարյան Ռուզաննա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.8.2 Վարդերեսյան Գայանե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.8.3 Սարգսյան Կարեն, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.8.4 Նալբանդյան Նվարդ, պարետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.8.5 Գրիգորյան Գայանե, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ  

 

1.9 Մարզահամալիրի մասնաշենք և բուժկետ 

1.9.1 Գաբանյան Ծովինար, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 
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1.9.2 Ղուկասյան Նարեկ, դասախոս, նյութական պատասխանատու անձ - 

հանձնաժողովի անդամ 

1.9.3 Բալայան Գայանե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.9.4 Սարգսյան Արմեն, ավտոպարկի վարիչ – հանձնաժողովի անդամ 

1.9.5 Թագվորյան Պետրոս, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.10 Աստղադիտարանի մասնաշենք 

1.10.1 Բալայան Գայանե, ավագ հաշվապահ-հանձնաժողովի նախագահ 

1.10.2 Վարդերեսյան Գայանե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.10.3 Արշակյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.10.4 Հակոբջանյան Արփի, օպերատոր - հանձնաժողովի անդամ 

1.10.5 Մարտիրոսյան Ժակլին, լաբորատորիայի վարիչ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.11 Կիևյան 1ա մասնաշենք, արտակարգ իրավիճակների բաժին  

1.11.1 Վիրաբյան Աննա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.11.2 Դավթյան Իննա, գործավար - հանձնաժողովի անդամ 

1.11.3 Ղազարյան Մարինե, գործավար - հանձնաժողովի անդամ 

1.11.4 Թագվորյան Պետրոս, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.11.5 Սարգսյան Կարեն, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.12 Ծարավ Աղբյուր 55/ա մասնաշենք 

1.12.1 Ղազարյան Անդրանիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.12.2 Ժամհարյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.12.3 Զաքարյան Մերի, ցրիչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.12.4 Ղուկասյան Նարեկ, դասախոս - հանձնաժողովի անդամ 

1.12.5 Չոբանյան Հրաչ, պարետ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 
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1.13 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 

1.13.1 Խաչատրյան Գայանե, հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.13.2 Ավետիսյան Արա, վարորդ - հանձնաժողովի անդամ 

1.13.3 Մամաջանյան Արտաշես, գնումների մասնագետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.13.4 Մխիթարյան Մելանիա, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.14 Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազայի մասնաշենք 

1.14.1 Գրիգորյան Հասմիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.14.2 Մամաջանյան Արտաշես, գնումների մասնագետ-հանձնաժողովի անդամ 

1.14.3 Օհանյան Կարինե, հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.14.4 Միրզոյան Հրանտ, բազայի տնօրեն, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.15 Բյուրականի ուսումնաարտադրական բազայի մասնաշենք 

1.15.1 Գրիգորյան Հասմիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.15.2 Գևորգյան Արամայիս, հսկիչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.15.3 Խաչատրյան Գայանե, հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.15.4 Կարապետյան Արտակ, բազայի տնօրեն, նյութական պատասխանատու 

անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.16 Հանքավանի ուսումնաարտադրական բազայի մասնաշենք 

1.16.1 Գրիգորյան Հասմիկ, ավագ հաշվապահ-հանձնաժողովի նախագահ 

1.16.2 Մկրտչյան Դերենիկ, բազայի տնօրեն - հանձնաժողովի անդամ 

1.16.3 Ավետիսյան Արա, վարորդ - հանձնաժողովի անդամ 

1.16.4 Խաչատրյան Վարուժան, տնտեսվար, նյութական պատասխանատու անձ 

– հանձնաժողովի անդամ 

 

1.17 Դիլիջանի մարզաառողջարանային ճամբարի մասնաշենք 

1.17.1 Գրիգորյան Հասմիկ, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 
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1.17.2 Մարտիրոսյան Արման, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ – 

հանձնաժողովի անդամ 

1.17.3 Ավետիսյան Արա, վարորդ - հանձնաժողովի անդամ 

1.17.4 Հովակիմյան Լևոն, հսկիչ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ  

 

1.18 Ավտոպարկ 

1.18.1 Հակոբյան Վիկտորիա, տեսուչ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.18.2 Զաքարյան Մերի, ցրիչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.18.3 Մակարյան Ռուզաննա, ավագ հաշվապահ, - հանձնաժողովի անդամ 

1.18.4 Ղազարյան Մարինե, գործավար – հանձնաժողովի անդամ 

1.18.5 Սարգսյան Արմեն, ավտոպարկի վարիչ, նյութական պատասխանատու 

անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.19 Հեռախոսակայան 

1.19.1 Վարդերեսյան Պարույր, տեղեկատվական համակարգերի և ցանցի 

զարգացման բաժնի պետ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.19.2 Ժամհարյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.19.3 Հրաչինյան Սոնա, գնումների մասնագետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.19.4 Հակոբյան Վիկտորիա, տեսուչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.19.5 Անատոլյան Արման, հեռախոսային ցանցի սպասարկման բաժնի պետ, 

նյութական պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.20 Էլեկտրաէներգիայի շահագործման բաժին 

1.20.1 Ալեքսանյան Գուրգեն, գնումների մասնագետ-հանձնաժողովի նախագահ 

1.20.2 Ղազարյան Խաչիկ, մետրոլոգ - հանձնաժողովի անդամ 

1.20.3 Գաբանյան Ծովինար, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.20.4 Հակոբյան Վիկտորիա, տեսուչ - հանձնաժողովի անդամ 

1.20.5 Ենգիդունյան Վահան, գլխավոր էներգետիկ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 
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1.21 Մեխանիկական և ատաղձագործական արհեստանոցներ 

1.21.1 Առուստամյան Աշոտ, գնումների պլանավորման և պահեստավորման 

վարչության պետ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.21.2 Ենգիդունյան Վահան, գլխավոր էներգետիկ, տեսուչ - հանձնաժողովի 

անդամ 

1.21.3 Սաքանյան Մարտին, ավագ գիտաշխատող - հանձնաժողովի անդամ 

1.21.4 Հակոբյան Վաչագան, կաթսայատան վարիչ – հանձնաժողովի անդամ 

1.21.5 Նարիմանյան Սամվել, մեխանիկական արհեստանոցի վարիչ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

1.21.6 Ռաֆայելյան Արա, ատաղձագործական արհեստանոցի նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.22 Ֆոտո-կինո կենտրոն 

1.22.1 Զաքարյան Մերի, ցրիչ - հանձնաժողովի նախագահ 

1.22.2 Ստեփանյան Ալինա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.22.3 Ավետիսյան Լիլիթ, ֆոնդապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.22.4 Պապիկյան Մակտալինա, կենտրոնի տնօրեն, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.23 Հակահրդեհային ծառայություն 

1.23.1 Ղազարյան Մարինե, գործավար - հանձնաժողովի նախագահ 

1.23.2 Դեմիրչյան Գոհար, հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.23.3 Այվազյան Տաթևիկ, գործավար - հանձնաժողովի անդամ 

1.23.4 Նարիմանյան Սամվել, մեխանիկական արհեստանոցի վարիչ – 

հանձնաժողովի անդամ 

1.23.5 Սրապյան Վաչիկ, ծառայության պետ, նյութական պատասխանատու անձ 

– հանձնաժողովի անդամ 

 

1.24 Ատամնաբուժարան 

1.24.1 Սարգսյան Գյուլնարա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի նախագահ 
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1.24.2 Հրաչինյան Սոնա, գնումների մասնագետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.24.3 Այվազյան Տաթևիկ, գործավար - հանձնաժողովի անդամ 

1.24.4 Սարգսյան Հայկ, ատամնաբուժարանի վարիչ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.25 Կաթսայատուն 

1.25.1 Համբարձումյան Թոռնիկ, ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտորի 

օգնական – հանձնաժողովի նախագահ 

1.25.2 Վանեցյան Մարատ, պարետ - հանձնաժողովի անդամ 

1.25.3 Սրապյան Վաչիկ, ծառայության պետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.25.4 Հակոբյան Վաչագան, կաթսայատան վարիչ, նյութական 

պատասխանատու անձ – հանձնաժողովի անդամ 

 

1.26 Հաշվապահություն  

1.26.1 Մարտիրոսյան Արման, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ - հանձնաժողովի 

նախագահ 

1.26.2 Խաչատրյան Գայանե, հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.26.3 Խաչատրյան Մասիս, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.26.4 Բալայան Գայանե, ավագ հաշվապահ (ՆՊԱ) - հանձնաժողովի անդամ 

 

1.27 Պահեստ 

1.27.1 Մարտիրոսյան Արման, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ - հանձնաժողովի 

նախագահ 

1.27.2 Վարդանյան Սամվել, գլխավոր մեխանիկ - հանձնաժողովի անդամ 

1.27.3 Ռաֆայելյան Արա  – հանձնաժողովի անդամ 

1.27.4 Վիրաբյան Աննա, ավագ հաշվապահ - հանձնաժողովի անդամ 

1.27.5 Առուստամյան Աշոտ, պահեստապետ - (ՆՊԱ) հանձնաժողովի անդամ 
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1.28 Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն 

1.28.1 Համբարձումյան Թոռնիկ, ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտորի 

օգնական – հանձնաժողովի նախագահ 

1.28.2 Խաչատրյան Մասիս, պարետ – հանձնաժողովի անդամ 

1.28.3 Մխիթարյան Անահիտ, գրադարանի բաժնի վարիչ – հանձնաժողովի 

անդամ 

1.28.4 Մարտիրոսյան Վլադիմիր, կենտրոնի փոխտնօրեն - (ՆՊԱ) 

հանձնաժողովի անդամ 

 

1.29 Պատմության թանգարան 

1.29.1 Վիրաբյան Աննա, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի նախագահ 

1.29.2 Անատոլյան Արման, հեռախոսային ցանցի սպասարկման բաժնի պետ – 

հանձնաժողովի անդամ 

1.29.3 Պապիկյան Մակտալինա, կենտրոնի տնօրեն – հանձնաժողովի անդամ 

1.29.4 Գասպարյան Աննա, ավագ տեսուչ – հանձնաժողովի անդամ 

1.29.5 Ավետիսյան Լիլիթ, ֆոնդապահ, նյութական պատասխանատու անձ – 

հանձնաժողովի անդամ  

 

1.30 Ուսանողների և ուսման վարձերի դեբիտորական և կրեդիտորական 

պարտքերի գծով 

1.30.1 Սահակյան Անահիտ, մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ – հանձնաժողովի 

նախագահ 

1.30.2 Առուշանյան Կարինե, ավագ տեսուչ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.3 Ղազարյան Անդրանիկ, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.4 Դեմիրչյան Գոհար, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.5 Սարգսյան Մարինե, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.6 Վարդերեսյան Գայանե, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.7 Ժամհարյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.8 Սարգսյան Գյուլնարա, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.30.9 Արշակյան Հռիփսիմե, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 
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1.31 Աշխատակիցների և աշխատավարձի դեբիտորական և կրեդիտորական 

պարտքերի գծով 

1.31.1 Գասպարյան Աննա, ավագ տեսուչ – հանձնաժողովի նախագահ 

1.31.2 Վարդերեսյան Պարույր, տեղեկատվական համակարգերի և ցանցի 

զարգացման բաժնի պետ  - հանձնաժողովի անդամ 

1.31.3 Ստեփանյան Ալինա, ավագ հաշվապահ -  հանձնաժողովի անդամ 

1.31.4 Մակարյան Ռուզաննա, ավագ հաշվապահ -  հանձնաժողովի անդամ 

1.31.5 Բալայան Գայանե, ավագ հաշվապահ -  հանձնաժողովի անդամ 

 

1.32 Դրամաշնորհային ծրագրերի, առևտրային գործունեության և այլ 

դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի գծով 

1.32.1 Մարտիրոսյան Արման, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ – հանձնաժովի 

նախագահ 

1.32.2 Ղազարյան Անդրանիկ, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.32.3 Գրիգորյան Հասմիկ, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

1.32.4 Վարդերեսյան Գայանե, ավագ հաշվապահ – հանձնաժողովի անդամ 

2. Ֆակուլտետներում և լաբորատորիաներում գույքագրման աշխատանքների 

իրականացման նպատակով ֆակուլտետների դեկանների հրամանների 

համաձայն ստեղծել հանձնաժողովներ: Գույքագրման աշխատանքների 

ստույգ, պատշաճ և ժամանակին կատարելու պատասխանատվությունը դնել 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի վրա: Հանձնաժողովների ստեղծման 

հրամանների մեկական օրինակները ներկայացնել հաշվապահություն: 

3. Գրքերի գույքագրման նպատակով գրադարանի տնօրենի ներկայացմամբ և 

գրադարանի աշխատակիցների միջոցով ստեղծել հանձնաժողովներ: 

Հանձնաժողովների ստեղծման հրամանների մեկական օրինակները 

ներկայացնել հաշվապահություն:   

4. Հանձնաժողովների կողմից ներկայացված հետագա շահագործման համար ոչ 

պիտանի դարձած հիմնական միջոցների և ապրանքանյութական 

պաշարների դուրս գրման աշխատանքների կատարումը կազմակերպել ՀՀ 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 31.10.2007 թվականի թիվ 787-Ն 
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հրամանի հավելվածի 6-րդ կետի համաձայն, որին համապատասխան 

Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել հիմնական միջոցների և 

ապրանքանյութական պաշարների դուրս գրման հանձնաժողով հետևյալ 

կազմով. 

4.1 Ղարիբյան Ալիկ, աշխատակազմի ղեկավար - հանձնաժողովի նախագահ 

4.2 Այվազյան Տաթևիկ, գործավար - քարտուղար 

4.3 Վարդանյան Սամվել, գլխավոր մեխանիկ - հանձնաժողովի անդամ 

4.4 Ալեքսանյան Գուրգեն, գնումների մասնագետ - հանձնաժողովի անդամ 

4.5 Սաքանյան Մարտին, ավագ գիտաշխատող - հանձնաժողովի անդամ 

5. Դուրս գրման ենթակա հիմնական միջոցներում և ապրանքանյութական 

պաշարներում առկա գունավոր և թանկարժեք մետաղներ պարունակող 

դետալների ցանկը կազմել առանձին և մուտքագրել պահեստ դուրս գրման 

հանձնաժողովի միջոցով: 

6. Համակարգիչների հաշվառումը կատարել առանձնացված կարգով, 

համապատասխան հանձնաժողովների միջոցով: 

7. Գույքագրման աշխատանքները սկսել սույն թվականի դեկտեմբերի 30-ից: 

Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է անցկացնել արտաժամյա 

աշխատանք ըստ գործող օրենսդրության: 

8. Գույքագրման աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովների 

անդամները կազմում են համապատասխան ակտեր և գույքային ցուցակներ, 

որոնք համապատասխան հանձնաժողովների անդամների և նախագահների 

կողմից ստորագրվելուց հետո ներկայացվում են հաշվապահություն: 

9. Գույքագրման աշխատանքների ամփոփ արդյունքների մասին 

տեղեկատվությունը ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտորի և գլխավոր 

հաշվապահի միջոցով ներկայացվում է ռեկտորատի քննարկմանը մինչև 2016 

թվականի մարտի 1-ը: 

 


