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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.

Գիտության

կոմիտեն

(այսուհետ՝

Կոմիտե)

Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության և գիտության նախարարության ենթակա մարմին է:
2.

Կոմիտեն

ստեղծվում,

վերակազմակերպվում

է,

և

նրա

գործունեությունը

դադարեցվում է օրենքով:
3. Կոմիտեն գործում է Սահմանադրության, օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր
կանոնադրության հիման վրա:
4.

Կոմիտեի անվանումն է՝

1) հայերեն՝ Գիտության կոմիտե,
2) ռուսերեն` Комитет по науке,
3) անգլերեն` Science Committee,
4) ֆրանսերեն՝ Comité de la Science:
5. Կոմիտեն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր՝
հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձեւաթղթեր, ինչպես նաև

խորհրդանիշ և այլ

անհատականացման միջոցներ:
6. Կոմիտեի կառուցվածքում ընդգրկվում են Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ
Նախագահ), Նախագահի տեղակալի, Նախագահի օգնականի, Նախագահի տեղակալի
օգնականի,

գլխավոր

քարտուղարի

պաշտոնները

և

կառուցվածքային

ստորաբաժանումները:
7.

Կոմիտեին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման
իրավասություն:
8. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է՝ 0028, ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 22:

II. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9. Կոմիտեի նպատակներն են`
1)

գիտության բնագավառի բնականոն գործունեության ու առաջանցիկ զարգացման

ապահովումը`

որպես

տնտեսության

զարգացման,

երկրի

անվտանգության,

մրցունակության ապահովման, կրթության, մշակույթի և հասարակական առաջընթացի
բացառիկ կարևոր գործոն.
2)

հանրապետության գիտական ու գիտատեխնիկական ներուժի զարգացումը և

պահպանումը, գիտական ու գիտատեխնիկական կադրերի պատրաստման արդյունավետ
համակարգի ձևավորմանը նպաստելը.
3) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանը նպաստելը:
10. Կոմիտեի խնդիրներն են՝
1)

գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառում պետական

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.
2)

գիտական և գիտատեխնիկական կադրերի պատրաստման ժամանակակից

համակարգի ձևավորմանը նպաստելը.
3) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառի ժամանակակից
ենթակառուցվածքի ու տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանն ու զարգացմանը,
միջազգային գիտատեխնիկական համակարգին ինտեգրմանն աջակցելը.
4)

գիտության բնագավառի հայեցակարգերի, ռազմավարությունների, զարգացման

միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակումը և մոնիթորինգը.
5) գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության (այսուհետ` փորձաքննություն)
բնագավառում պետական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.
6) գիտության

համակարգի

գործունեության

որակի

և

արդյունավետության

մոնիթորինգը.
7)

գիտական

և

(կամ)

գիտատեխնիկական

արդյունքի

առևտրայնացմանը

և

տնտեսության մեջ ներդրմանն աջակցելը:

III. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
11. Կոմիտեի գործառույթներն են`
1)

գիտության

քաղաքականության

բնագավառում
ու

Հայաստանի

գիտության

Հանրապետության

բնագավառի

վերաբերյալ

Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը.

պետական
Հայաստանի

2)

գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի մշակումը.

3) գիտության

զարգացման

հեռանկարային

ու

նպատակային,

ինչպես

նաև

միջպետական համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական ծրագրերի
մշակումն ու դրանց իրականացման կազմակերպումը.
4)

գիտական

և

գիտատեխնիկական

ներուժի

կառուցվածքի

բարելավման

ու

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակումը, գիտական
կադրերի

պատրաստման

նպատակով

ուսումնասիրությունների

իրականացումը

և

պետական պատվերի ձևավորման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը.
5) գիտության
առաջարկությունների

և

տեխնիկայի
մշակումը

և

զարգացման
դրանք

գերակայությունների

սահմանված

կարգով

վերաբերյալ
Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը.
6) փորձաքննության բնագավառի իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը.
7)

փորձաքննության

կազմակերպիչներին

և

փորձագետներին

առաջադրվող

պահանջների սահմանումը.
8) փորձաքննության

բնագավառում

պետական

հավատարմագրման

կարգի

և

չափանիշների մշակումը.
9) պետական փորձաքննության մեթոդական և կազմակերպատեխնիկական հիմքերի
մշակումն ու հաստատումը.
10) փորձաքննության

բնագավառում

միջազգային

համագործակցության

պայմանագրերի կնքումը.
11) իր իրավասության սահմաններում

Հայաստանի Հանրապետության պետական

բյուջեի նախագծի մշակմանը մասնակցությունը.
12) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանն ուղղված գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության իրականացման կազմակերպումը.
13) գիտության բնագավառի հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի
(համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը սահմանված կարգով մասնակցությունը.
14) Հայաստանի

Հանրապետության

և

օտարերկրյա

պետությունների

հայ

գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը.
15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապատասխան
վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն)
ներդրումը և, դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման
վրա, սահմանված կարգով վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարումը.

16) իր

իրավասության

սահմաններում

գիտության

բնագավառի

բյուջետային

գործընթացի իրականացումը.
17) կազմակերպում է ռազմատեխնիկական ծրագրերի մշակումը, փորձաքննության և
իրականացման

մոնիտորինգի

(մշտադիտարկման)

կազմակերպումը`

Ռազմարդյունաբերական կոմիտեի և համապատասխան պետական մարմինների հետ.
18) իրականացնում
վերաբերյալ

է

տվյալների

գիտական
հավաքում,

և

(կամ)

գիտատեխնիկական

գիտաչափական

արդյունքների

վերլուծություն,

հաշվառման

ամբողջական համակարգի ձևավորում և վարում.
19) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության որոշումներով սահմանված այլ լիազորությունների իրականացումը:

IV. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
12. Կոմիտեի կառավարումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարը (այսուհետ՝ Նախարար):
13. Նախարարը՝
1)

հաստատում է Կոմիտեի կանոնադրությունը, այդ թվում՝ կառուցվածքը, և

կատարում կանոնադրության փոփոխություններ.
2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված գործունեության ոլորտին,
նպատակներին

և

խնդիրներին

համապատասխան`

սահմանում

է

Կոմիտեի

գործունեության հիմնական ուղղությունները.
3) իրականացնում է Կոմիտեի գործունեության վերահսկողությունը.
4)

լսում

է

Կոմիտեի

գործունեության

մասին

հաշվետվությունները,

քննում

է

գործունեության ստուգման արդյունքները.
5) վերահսկողություն է իրականացնում Կոմիտեին ամրացված կամ օգտագործման
հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.
6) հաստատում է տարեկան հաշվեկշիռը:
14. Կոմիտեն ղեկավարում է Նախագահը:
15. Նախագահին անմիջական հաշվետու են Նախագահի տեղակալը, գլխավոր
քարտուղարը,
ղեկավարները,
ղեկավարները:

ենթակայությանը
Նախագահի

հանձնված

օգնականը

և

կազմակերպությունների,
կառուցվածքային

հիմնարկների

ստորաբաժանումների

16. Նախագահին

հաշվետու

են

աջակցող

մասնագիտական

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների ղեկավարները:
17. Նախագահը հաշվետու է Կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետին և Նախարարին:
18. Նախագահը՝
1) պատասխանատու է Կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
իրականացման համար.
2)

իր

իրավասության սահմաններում

Հայաստանի

Հանրապետության

անունից,

առանց

լիազորագրի

ինչպես

նաև

հանդես

տալիս

է

է

գալիս

Հայաստանի

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման
իրավունքով լիազորագրեր.
3) իրականացնում է Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների և
հիմնարկների կառավարումը.
4) օրենքով կամ Կոմիտեի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում նշանակում և
ազատում է մարմնի համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է
խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
5) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները.
6) օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով ստեղծում է իրեն կից
խորհրդակցական մարմիններ.
7) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գլխավոր քարտուղարի` Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները.
8) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալի, գլխավոր քարտուղարի
հանձնարարականները.
9) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված
կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարների Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության

պահանջներին

հակասող

հրամանները,

հրահանգները,

կարգադրությունները, ցուցումները, հանձնարարականները.
10) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակայությանը հանձնված
կազմակերպությունների

և

հիմնարկների

հաշվետվությունները,

քննում

է

դրանց

գործունեության ստուգման արդյունքները:
19. Նախագահի
տեղակալը:

բացակայության

դեպքում

նրան

փոխարինում

է

Նախագահի

20. Կոմիտեի

հաստիքացուցակը

Նախագահի

առաջարկությամբ

հաստատում

է

Նախարարը:
21. Նախագահի տեղակալը՝
1) գործում է Նախագահից պատվիրակված լիազորությունների ուժով և համակարգում
է աշխատանքներն (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված ոլորտում.
2) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում Կոմիտեի կառուցվածքային
ստորաբաժանումներին,
հիմնարկներին
Կոմիտեի

ենթակայությանը

փոխանցում

է

կառուցվածքային

Նախագահի

հանձնված

կազմակերպություններին

հանձնարարականները,

ստորաբաժանումների,

ապահովում

ենթակայությանը

և
է

հանձնված

կազմակերպությունների և հիմնարկների կողմից Նախագահի հանձնարարականների
կատարումը,

իր

համակարգման

լիազորությունների

շրջանակներում

տալիս

է

հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն՝
արդյունքների մասին տեղեկացնելով Նախագահին.
3) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում է գլխավոր
քարտուղարի

աջակցությունը,

համագործակցում

է

այլ

մարմինների

և

կազմակերպությունների հետ.
4) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում Նախագահին ներկայացնում
է առաջարկություններ.
5)

իրականացնում

է

Նախագահի

կողմից

տրված

ցուցումները

և

հանձնարարականները:
22. Նախագահի տեղակալը կարող է ունենալ օգնական: Նախագահի տեղակալն իր
օգնականի անմիջական ղեկավարն է: Նախագահի տեղակալի օգնականը անմիջական
հաշվետու է Նախագահի տեղակալին:
23. Կոմիտեն իր իրավասության սահմաններում գույքային և անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական այլ պարտականություններ է ձեռք
բերում և իրականացնում է գլխավոր քարտուղարի միջոցով:
24. Գլխավոր քարտուղարն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատու է
Կոմիտեի

լիազորությունների

կառավարման,

իրականացման

ֆինանսատնտեսական

կազմակերպական,

գործառույթների

անձնակազմի

իրականացման

և

քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակցության համար:
25. Գլխավոր քարտուղարին անմիջական հաշվետու են աջակցող մասնագիտական
կառուցվածքային ստորաբաժանումները:

26. Գլխավոր քարտուղարը՝
1)

առանց

լիազորագրի`

«Կառավարչական

իրավահարաբերությունների

կարգավորման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված սահմաններում
հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը,
կնքում

է

գործարքներ,

իր

իրավասությանը

վերապահված

հարցերով

տալիս

է

լիազորագրեր.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով
տնօրինում է Կոմիտեին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական
միջոցները.
3) ապահովում է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ
իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների
իրականացումը.
4)

օրենքով

նախատեսված

դեպքերում

նշանակում

և

ազատում

է

Կոմիտեի

համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման
միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
5) Նախագահին է ներկայացնում Կոմիտեի հաշվեկշիռը.
6) Նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ Կոմիտեի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպական հարցերի վերաբերյալ.
7) Նախագահին ներկայացնում է աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային
ստորաբաժանումների

գործունեության

հաշվետվությունները

և

մյուս

ստորաբաժանումների` իր իրավասության շրջանակներին վերաբերող տեղեկատվություն,
իսկ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև հաշվետվություն.
8)

իր

համակարգման լիազորությունների

շրջանակներում համագործակցում է

Նախագահի տեղակալի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների հետ.
9) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում Կոմիտեի կառուցվածքային
ստորաբաժանումներին, ենթակա պետական մարմիններին, կազմակերպություններին և
հիմնարկներին փոխանցում է Նախագահի հանձնարարականները կամ իր համակարգման
լիազորությունների շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ և դրանց կատարման
նկատմամբ

իրականացնում

Նախագահին.

հսկողություն`

արդյունքների

մասին

տեղեկացնելով

10) անհրաժեշտության դեպքում կնքում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների
պատրաստած, ինչպես նաև իր և (կամ) Նախագահի և (կամ) Նախագահի տեղակալի
անունից պատրաստված փաստաթղթերը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.
11) օրենքով նախատեսված դեպքերում ընդունում է անհատական հրամաններ, տալիս
հանձնարարականներ:

V. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
27. Կոմիտեի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն
են՝
1)

Գիտական քաղաքականության վարչությունը.

2)

Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունը:

28. Կոմիտեի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝
1)

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժինը.

2)

Անձնակազմի կառավարման բաժինը.

3) Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը.
4)

Քարտուղարությունը:

29. Կոմիտեիկառուցվածքային

ստորաբաժանումների

իրավասությունները

սահմանում է Նախագահը՝ հաստատելով դրանց կանոնադրությունները:

VI. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՒՅՔԸ
30.Կոմիտենունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
31. Կոմիտեիգույքը ձևավորվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կոմիտեի
տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից:
32. Կոմիտեին հանձնվող գույքի կազմը և չափը որոշում է Կառավարությունը:
33. Կոմիտեն

տիրապետում,

օգտագործում,

իսկ

այլ

իրավական

ակտերով

նախատեսված դեպքերում նաև տնօրինում է իրեն հանձնված գույքը:
34. Կոմիտեի կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Գնումների գործընթացը
համակարգում է գլխավոր քարտուղարը:

VII. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
35. Կոմիտեն վարում է հաշվապահական հաշվառում և օրենքով սահմանված կարգով
ներկայացնում հաշվապահական հաշվետվություններ:
36. Կոմիտեի

ֆինանսական

հաշվետվությունների

հավաստիությունը

կարող

է

ենթարկվել վերստուգման օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:
37. Կոմիտեն

ֆինանսական

գործառնություններն

իրականացվում

են

գանձապետական համակարգի միջոցով:
38. Ֆինանսական գործառնությունների իրականացման համար պատասխանատու է
գլխավոր քարտուղարը, որն իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին»
օրենքով սահմանված լիազորությունները:

