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Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի

 
Օրինակելի ձև 

 
 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 29-06-2021 թ. որոշմամբ

««Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

հիմնադրամի 2020 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԹԱՂԱՄԱՍ Թումանյան 42

1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.971169
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2003-04-08
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00005614
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)98909018
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.brusov.am
1.8 Էլեկտրոնային փոստը geghamyan.tatevik@gmail.com
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

ՀՀ Կառավարություն
3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

Էդգար Ալեքսանյան
Արկադի Պապոյան

Էլլա  Ավագյան
Սուսաննա  Ասատրյան
Մարինա  Աբրահամյան
Կարեն  Հայրապետյան

Ռուզաննա  Սանդուխչյան
Լուսինե  Նուրիջանյան

Մարտին  Արշակյան
Գոհար  Հակոբյան

Անահիտ  Հայրապետյան
Անյուտա  Այվազյան
Օֆելյա  Վարդանյան

Եվա  Աղաջանյան
4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`

Կարինե Հարությունյան
5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

730

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0



8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ծրագրի անվանումը 8.3 Չափը
8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթական

ծրագրեր (ուսանողական
նպաստներ)

264884010

Ուսանողական կրթաթոշակների
ծրագրեր

930700

Հեռանկարային
ուսումնասիրությունների և

նախաձեռնությունների կենտրոնի
պահպանում և զարգացում ծրագիր

3603700

Լեզվաբանական/լեզվական
միջմշակութային կրթության

նորարարական լաբորատորիայի
ստեղծում ծրագիր

3696000

ՀՀ Բարձրագույն կրթական
հաստատություններում

ուսանողակենտրոն և մոդուլային
ուսուցման հիմնախնդիրները և

դրանց ընդլայնման
հնարավորությունները ծրագիր

3696000

Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանի համար տրվող

հավելավճար

3125000

«Չճանաչված պետությունների
ինստիտուցիոնալ և անվտանգային
զարգացման մոդելները (Արցախի

Հանրապետության փորձը)»
ծրագիր

4320000

Լեզվական և կրթական
տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք»

գերազանցության կենտրոնի
ստեղծում ծրագիր

57167904

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Բարձրագույն մասնագիտական
կրթական ծրագրեր

35019500

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ
դրամաշնորհային ծրագիր

15985000

Իտալերեն լեզուների տարածումը
խթանող աջակցության ծրագրեր

5688000

Եվրոպական կամավորական
ծրագեր

601998

Համատեղ մագիստրոսական
ծրագիր լեզու, գրականություն և

ֆրանսիական քաղաքակրթություն,
մասնագիտական թարգմանություն

(Ֆրոնկոֆոն համալսարանների
գործակալություն)

812461

Համալսարան
ձեռնարկատիրություն

համագործակցություն և
ուսանողների ձեռնարկատիրական

հմտությունների ամրապնդումը
Սմարթ

17057994

«Ստեղծարար միտք» ծրագիր
Բրիտանական խորհրդի

ֆինանսավորում

1750923



Հայաստանի և Ռուսաստանի
բարձրագույն կրթության

աշխատանքահեն ուսուցման
ճկուն, նորարարական և

գործնական շրջանակի մշակում»
(Էրասմուս Պլյուս ծրագիր)

4907520

Հայաստանում հետբուհական
բարեփոխումը ակադեմիական ու
արդյունաբերական կարիքների և
ԵՄ ներկայիս փորձին համահունչ

(Էրասմուս Պլյուս ծրագիր)

6082489

«Բուհ ընդունելության և
որակավորումների ճանաչման
վերաբերյալ հայ-նորվեգական

համագործակցություն» ծրագիր

1957494

ԱլԳ երկրների  ներպետական
իրավական համակարգերը ԵՄ

իրավական շրջանակին
մոտարկելու

ռազմավարությունների և
լուծումների համեմատություն /

մոտարկման
ռազմավարությունների և
լուծումների համեմատում

«Քոմփաս» (Էրասմուս ծրագիր)

26660475

Սեջոնգ դպրոցի ֆինանսավորման
ծրագիր

9963779

Լրացուցիչ կրթական
ծառայությունների ծրագրեր

321750

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթական

ծրագրեր

868111522

Լրացուցիչ կրթական
ծառայությունների ծրագրեր

14817448

9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը
0 0

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք
Գույք, համակարգչային տեխնիկա 7787500

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք
Գրականություն/գիրք 1484315

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը

Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթական

ծրագրեր /բակալավր,
մագիստրատուրա,

ասպիրանտուրա, առկա և հեռակա
ուսուցմամբ/

1191039351

Ուսանողական կրթաթոշակներ 22365176
Լրացուցիչ կրթական

ծառայությունների ծրագրեր
10355879



Ուսանողական խորհրդի
միջոցառումներ

1680892

«Հեռանկարային
ուսումնասիրությունների և

նախաձեռնությունների կենտրոնի
պահպանում և զարգացում»

ծրագիր

5577000

«Լեզվաբանական/լեզվական
միջմշակութային կրթության

նորարարական լաբորատորիայի
ստեղծում» ծրագիր

3696000

«ՀՀ Բարձրագույն կրթական
հաստատություններում

ուսանողակենտրոն և մոդուլային
ուսուցման հիմնախնդիրները և

դրանց ընդլայնման
հնարավորությունները» ծրագիր

3696000

Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանի համար տրվող

հավելավճար

3125000

«Չճանաչված պետությունների
ինստիտուցիոնալ և անվտանգային
զարգացման մոդելները (Արցախի

Հանրապետության փորձը)»
ծրագիր

4320000

«Լեզվական և կրթական
տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք»

գերազանցության կենտրոնի
ստեղծում» դրամաշնորհային

ծրագիր

30285058

Գիտաժողովների կազմակերպում 874400
Հայաստանում հետբուհական

բարեփոխումը՝ ակադեմիական ու
արդյունաբերական կարիքների և
ԵՄ ներկայիս փորձին համահունչ

(Էրասմուս Պլյուս ծրագիր)

1492016

Եվրոպական կամավորական
ծրագիր

1478639

Ֆրոնկոֆոն համալսարանների
գործակալություն (Համատեղ

մագիստրոսական ծրագիր (լեզու,
գրականություն և ֆրանսիական

քաղաքակրթություն,
մասնագիտական
թարգմանություն)

696100

Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի
հետազոտության կառավարման և

հանրահասանելի գիտության
կարողությունների զարգացում
(ՄԻՆԵՎՐԱ) (Էրասմուս Պլյուս

ծրագիր)

1602812

«Ստեղծարար միտք» ծրագիր՝
Բրիտանական խորհրդի

ֆինանսավորմամբ

3004579

«Եվրոպական ինտեգրում և
արժեքներ. մարդու իրավունքներ,

ժողովրդավարություն և
իրավունքի գերակայություն» Ժան

Մոնե Մոդուլ ծրագիր

1126319

«Բուհ ընդունելության և
որակավորումների ճանաչման
վերաբերյալ հայ-նորվեգական

համագործակցություն» ծրագիր

1439969



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       8       թերթից:
թերթերի քանակը                             

 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Համալսարան-
ձեռնարկատիրություն

համագործակցություն և
ուսանողների ձեռնարկատիրական

հմտությունների ամրապնդումը
ՍՄԱՐԹ սրճարանների միջոցով

(Էրասմուս Պլյուս ծրագիր)

6970320

Իտալերեն լեզվի տարածումը
խթանող աջակցության ծրագիր

4050279

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի
գործունեության ծախսեր

15913023

Սեջոնգ դպրոցի ֆինանսավորման
ծրագիր

8551204

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

1371591994

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

1323340016

Նշումներ՝

70vh2608210024272648




















		2021-08-26T15:47:52+0400


		2021-08-26T15:52:32+0400




