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Հավելված  

Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի  

2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 24-Ա հրամանի 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Ակադեմիա) «Հանրային ծառայություն» 

շաբաթաթերթի (այսուհետ` Շաբաթաթերթ)  խմբագրությունը (այսուհետ` 

Խմբագրություն) Ակադեմիայի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն 

իրականացնում և համակարգում է Շաբաթաթերթի հրատարակման և իրացման 

գործընթացը:   

2. Խմբագրության կանոնադրությունը հաստատում է Ակադեմիայի ռեկտորը` 

համաձայնեցնելով Ակադեմիայի գիտական խորհրդի հետ: 

3. Շաբաթաթերթի հիմնադիրը Ակադեմիան է, հրատարակիչը` Խմբագրության 

անձնակազմը: 

4.Խմբագրությունն իրավաբանական անձ չէ և գործում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան` Ակադեմիայի կանոնադրության 

և սույն կանոնադրության հիման վրա: 

5. Շաբաթաթերթի խմբագրության հասցեն է` ք. Երևան, Կիևյան 8: 

6. Շաբաթաթերթը լույս է տեսնում շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ, ծավալը` 1-4 

տպագրական մամուլ (4-16 էջ), հայերեն, հրատարակվում է Երևանում և հանդիսանում է 

Ակադեմիայի շաբաթաթերթը: 

7. Խմբագրությունն իր գործունեությունն իրականացնում է մասնագիտական 

ինքնուրույնության հիման վրա: 
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8. Խմբագրության գործունեությունը ֆինանսավորվում է Ակադեմիայի միջոցներից, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի 

կանոնադրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

 

II. ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

9. Շաբաթաթերթի նպատակներն ու խնդիրներն են՝ 

1) լուսաբանել Հայաստանի Հանրապետության պետական կադրային 

քաղաքականությունը, հանրային ծառայության հիմնահարցերը, հանրային 

ծառայության համակարգում իրականացվող գործընթացները, հանրային ծառայողների 

վերապատրաստման համակարգերի զարգացումները, կադրային կառուցվածքային 

բարեփոխումները, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում  

ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպումը, հանրային ծառայողների էթիկայի 

կանոնների պահպանման, բարոյահոգեբանական, սոցիալական երկխոսության, 

բարոյական պատասխանատվության հիմնահարցերը, Ակադեմիայի 

ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեությունը, 

2) ներկայացնել օտարերկրյա պետությունների` հանրային ծառայության ոլորտի 

առաջավոր փորձը, 

3) հրատարակել ուսումնամեթոդական, գիտական, հանրային ծառայության ոլորտին 

վերաբերող նյութեր, 

4) կենտրոնացված կարգով հրապարակել հանրային ծառայության համակարգում 

ընդգրկված մարմիններում առաջացող թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու նպատակով 

անցկացվող մրցույթների վերաբերյալ, ինչպես նաև Ակադեմիայի և հանրային 

ծառայության համակարգի գործունեությանն առնչվող հայտարարություններ: 

 

III. ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

10. Խմբագրության աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է 

Ակադեմիան, իսկ ընթացիկ ղեկավարումը` Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը: 

11.Ակադեմիան և Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը իրենց գործունեության 

ընթացքում առաջնորդվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով, 

Ակադեմիայի և սույն կանոնադրություններով: 



 3

12.Ակադեմիան՝ 

1) որոշում է Խմբագրության գործունեության հիմնական ուղղությունները, 

2) որոշում է ընդունում Շաբաթաթերթում գովազդ տեղադրելու վերաբերյալ, 

3) նշանակում և ազատում է գլխավոր խմբագրին, նրա հետ կնքում է 

համապատասխան պայմանագիր, որով ամրագրվում են գլխավոր խմբագրի 

իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը, 

4) հաստատում է գլխավոր խմբագրի` խմբագրության գործունեության և 

խմբագրությանը տրամադրված միջոցների ու գույքի օգտագործման մասին ամենամյա 

հաշվետվությունները, 

5) որոշում է Խմբագրության աշխատողների աշխատանքի ընդունման և 

աշխատանքից ազատման հարցերը, լրագրողների և խմբագրության այլ 

աշխատակիցների հետ կնքում է համապատասխան պայմանագրեր, 

6) հաստատում է Խմբագրության կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, 

7) հաստատում է Շաբաթաթերթի խմբագրական խորհրդի կազմը, 

8) Խմբագրությանը տրամադրում է թերթի թողարկումն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական և նյութական միջոցներ, 

9) իրականացնում է Ակադեմիայի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

13. Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագրին հաստատում է Ակադեմիան: 

14. Գլխավոր խմբագիրը` 

1) ներկայացնում է Խմբագրության շահերը Ակադեմիայի, հրատարակչության, 

առաքչի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև դատարանում, 

2) կազմակերպում է Խմբագրության աշխատանքները, բաշխում է 

պարտականությունները Խմբագրության աշխատողների միջև, 

3) ներկայացնում է Խմբագրության աշխատողների և լրագրողների թեկնածությունը, 

4) Ակադեմիայի հաստատմանն է ներկայացնում խմբագրական խորհրդի կազմը, 

5) ապահովում է Խմբագրության ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի, ինչպես նաև 

խմբագրական խորհրդի որոշումների կատարումը, 

6) պատասխանատվություն է կրում «Զանգվածային լրատվության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պահանջների խախտման 

համար, 
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7) ժամանակին հայտնաբերում է Խմբագրության աշխատանքների 

արդյունավետությանը խանգարող պատճառները, միջոցներ ձեռք առնում դրանց 

վերացման ուղղությամբ, անհնարինության դեպքում` ժամանակին տեղյակ պահում 

Ակադեմիայի ղեկավարությանը, 

8) աջակցում է Խմբագրության աշխատողներին մասնագիտական բարդ խնդիրների 

լուծման գործում, նպաստում նրանց մասնագիտական և աշխատանքային 

կարողությունների լիարժեք դրսևորմանը, 

9) պատասխանատու է Շաբաթաթերթում տպագրվող տեղեկությունների 

հավաստիության, գործող օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ Շաբաթաթերթի 

գործունեությանն  առաջադրվող պահանջների կատարման համար: 

15. Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալը` 

1) ապահովում է Շաբաթաթերթի տպագրման աշխատանքները, 

2) ապահովում է Շաբաթաթերթը բաժանորդներին առաքելու և հատավաճառն 

իրականացնելու աշխատանքները, 

3) հաշվարկում է Շաբաթաթերթում  տպագրված հայտարարությունների վճարման 

չափը, 

4) իրականացնում է Խմբագրության գործունեությանն առնչվող այլ աշխատանքներ: 

16. Գլխավոր խմբագրի տեղակալը գլխավոր խմբագրի բացակայության դեպքում 

կատարում է նաև նրա աշխատանքային պարտականությունները: 

17. Խմբագրական խորհուրդը Շաբաթաթերթի խմբագրության ղեկավար մարմինն է: 

Գլխավոր խմբագիրը խմբագրական խորհրդի անդամ է ի պաշտոնե: 

Խմբագրական խորհուրդը քննարկում է Շաբաթաթերթի խմբագրության 

գործունեությանն  առնչվող ընթացիկ հարցեր: 

18.Խմբագրական խորհուրդը, ըստ անհրաժեշտության, անցկացնում է նիստեր: 

Խմբագրական խորհրդի նիստերը վարում և նիստերի օրակարգը հաստատում է 

գլխավոր խմբագիրը: 

19.Խմբագրական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է խմբագրական 

խորհրդի անդամների 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա գտնվող 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

 

IV. ԼՐԱԳՐՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

20. Լրագրողն իրավունք ունի` 
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1) հավաքել և պատրաստել լուրեր ու տեղեկություններ, 

2) հրաժարվել նյութ պատրաստելուց, եթե այն հակասում է իր համոզմունքներին, 

3) չստորագրել իր գրած հոդվածը կամ պատրաստած նյութը, որի բովանդակությունն 

աղավաղված է գլխավոր խմբագրի կամ Խմբագրության պատասխանատու այլ 

աշխատողի կողմից, 

4) ձայնագրել, լուսաբանել, շարժանկարել և արձանագրել, եթե դրանք արգելված չեն 

օրենսդրությամբ, 

5) լրագրողի վկայականով ներկա լինել տարբեր միջոցառումների, 

6) ունենալ ծածկանուն: 

21. Լրագրողը պարտավոր է` 

1) ղեկավարվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն 

կանոնադրությամբ ու Խմբագրության գործունեության  ծրագրով, 

2) տրամադրել ստուգված, հավաստի լուրեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում նշել տեղեկատուին կամ աղբյուրը, եթե լուրը 

հրապարակվում է առաջին անգամ` ղեկավարվելով «Զանգվածային լրատվության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթներով: 

 

V. ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

22. Խմբագրության գործունեության համար անհրաժեշտ միջոցներ և գույք 

տրամադրում է Ակադեմիան: Խմբագրության գույքը և  ֆինանսական միջոցները 

Ակադեմիայի սեփականությունն են:  

23. Խմբագրության ֆինանսական միջոցները գոյանում են` 

1) բաժանորդագրությունից, 

2) հատավաճառից, 

3) գովազդների և հայտարարությունների տեղադրման դիմաց տրվող վճարներից, 

4) հովանավոր կազմակերպությունների տրամադրած միջոցներից, 

5) հրատարակչական, ինչպես նաև Հայսատանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

չարգելված աղբյուրներից գոյացող միջոցներից:  

24. Խմբագրության գործունեության արդյունքում ստացված շահույթը Ակադեմիայի  

սեփականությունն է և օգտագործվում է Շաբաթաթերթի հրատարակման և իրացման 

հետ կապված նյութական ծախսերի հատուցման, պարտադիր վճարումների 

կատարման, Խմբագրության աշխատողների, արտահաստիքային հեղինակների 
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վարձատրության համար, ինչպես նաև Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և 

փաստաթղթերով նախատեսված այլ նպատակներով:  

25. Խմբագրության ֆինանսատնտեսական գործունեության համալիր ստուգում 

կարող է իրականացվել Ակադեմիայի նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

 

VI. ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

26. Խմբագրության կանոնադրությունն ընդունվում է Խմբագրության անձնակազմի 

կողմից և հաստատվում Ակադեմիայի կողմից: 

27. Կանոնադրությունում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարվում են 

Ակադեմիայի կողմից` սեփական նախաձեռնությամբ կամ Խմբագրության 

առաջարկությամբ: 

 

VII. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

28. Խմբագրության գործունեությունը կասեցվում կամ դադարեցվում է Ակադեմիայի 

նախաձեռնությամբ և / կամ օրենքով սահմանված կարգով: 

 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  
գիտական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 31-ի  
նիստում (արձանագրություն N 88): 


