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                                                                                                                                                        Հավելված N 1 
                                               ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                                                                մայիսի 8-ի   N 545  - Ն որոշման 
 
 

                                                                                                                                            Աղյուսակ N 1 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.49  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 
 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, 
իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ14 

Նկարագրությունը        

 Ներդրումներ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (9,560.3) (9,560.3) (9,560.3) 
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Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 8 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցները կրթական ծառայությունները մատուցեն գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան` անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ04 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ  ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (2,745.9) (2,745.9) (2,745.9) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի թվով 3 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա  
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ 

      
      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       (149.4) (149.4) (149.4) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (149.4)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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Տեղական նշանակության ճանապարհների, կամուրջների և լուսավորության համակարգի հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ02 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ. քառ. մ 

      
      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       (1,041.1) (1,041.1) (1,041.1) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (1,041.1)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ03 Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում) 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 2 2 2       

Որակական               
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      10,496.7 10,496.7 10,496.7 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 10,496.7             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ04 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, 
հատ 

            

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

            

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      3,000.0 3,000.0 3,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 3,000.0              
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Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, 
իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

1047 ԾՏ05 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման 
համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 1,514.8 1,514.8 1,514.8 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ15 
Նկարագրությունը        
 Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (7,642.1) (7,642.1) (7,642.1) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության թվով 15 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ05 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (761.0) (761.0) (761.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 3 մշակութային օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1150 ԵԿ01 Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (150.0) (150.0) (150.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 1 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 



 

13_0545 

4 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Հիվանդացության և մահացության կրճատում 
 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1098 ԱՁ02  ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

      
      

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

      
      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       (680.0) (680.0) (680.0) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. (680.0)             
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դրամ) 
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական բնակչության վայր չունեցող, անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ04 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ. ք/մ, 

      
      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       5,922.0  5,922.0  5,922.0  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 5,922.0              
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ05 Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ             

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       (650.0) (650.0) (650.0) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) (650.0)             
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ոռոգման համակարգեր 
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1047 ԱՁ06 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1 1       

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

      2,862.0 2,862.0 2,862.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 2,862.0             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ07 
Նկարագրությունը 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, 
հատ 
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Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

            

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

      (415.7) (415.7) (415.7) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) (415.7)             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 3 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, 
իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման 
համար 

1047 ԾՏ07 Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի 
քանակը 

            

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (463.5) (463.5) (463.5) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ16 

Նկարագրությունը        

 Ներդրումներ ՀՀ Արմավիրի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական 
դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 9,956.4  9,956.4  9,956.4  
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության թվով 0 հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 
 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
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Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1098 ԱՁ03 
 ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և 
մարզպետարանի վարչական շենքի վերանորոգում 

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի քանակը, միավոր 

      
      

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը, քառ. մ 

      
      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       1,557.5 1,557.5 1,557.5 
Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 1,557.5             
Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Բնակարանային ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական բնակչության վայր չունեցող, անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 
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1047 ԱՁ08 Գազատարների կառուցում 
Քանակական Գազատարի երկարությունը, կմ             
Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       (1,569.0) (1,569.0) (1,569.0) 
Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (1,569.0)             
Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ09 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 
միավոր (2) (2) (2)       

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      (2,481.4) (2,481.4) (2,481.4) 
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Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (2,481.4)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ոռոգման համակարգեր 

1047 ԱՁ10 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 
միավոր (1) (1) (1)       

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      (2,000.0) (2,000.0) (2,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (2,000.0)             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ12 Մեծամոր համայնքի սելավատարի կամրջի վերանորոգում 

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

            

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      1,000.0  1,000.0  1,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 1,000.0              
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ11 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, հատ 

            

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական նորմատիվա-
տեխնիկական փաստաթղթերին, 
տոկոս 

            

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      (6,000.0) (6,000.0) (6,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (6,000.0)             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 



13_0545 

Աղյուսակ N 4 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, 
իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

1047 ԾՏ10 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման 
համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը (1) (1) (1)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
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Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ17 
Նկարագրությունը 
 Ներդրումներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (65,000.0) (65,000.0) (65,000.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 3 հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ07 
Նկարագրությունը 

Ներդրումներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի թվով 1 մշակութային օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1150 ԵԿ02 Ներդրումներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (131.0) (131.0) (131.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի թվով 0 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 



 

13_0545 

4 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ12 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1 1       

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      29,730.0 29,730.0 29,730.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 29,730.0             



 

13_0545 

5 

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 

1047 ԱՁ13 Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 

            

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      4,000.0 4,000.0 4,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 4,000.0             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ14 
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և 
մարզպետարանի վարչական շենքի համար գույքի ձեռքբերում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

      
      

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ             

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       300.0 300.0 300.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 300.0             
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

  
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 
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1047 ԱՁ15 Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ             

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       (789.0) (789.0) (789.0) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) (789.0)             
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ16 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում և Գավառ համայնքի 
մանկատան զբոսայգու վերակառուցում 

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

            

Որակական               
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Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)       113,790.0  113,790.0  113,790.0  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 113,790.0              
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ17 

Նկարագրությունը 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, 
հատ 

            

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

      (21,900.0) (21,900.0) (21,900.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) (21,900.0)             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 5 
  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  
  
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
  
  
1.2. Տրանսֆերտներ 

  Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Լոռու մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  

1047 ԾՏ14 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող  
ՏԻՄ-երի քանակը 6 6 6       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 3,000.0  3,000.0  3,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման  անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ15 Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
 ՏԻՄ-երի քանակը 2 2 2       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 3,900.0 3,900.0 3,900.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում 
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1047 ԾՏ16 
Նկարագրությունը 

Համայնքներում բակերի բարեկարգում և փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
 ՏԻՄ-երի քանակը (1) (1) (1)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (2,300.0) (2,300.0) (2,300.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ18 
Նկարագրությունը 

 Ներդրումներ ՀՀ  Լոռու մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 1,860.0  1,860.0  1,860.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ  Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 0 հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և 
այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1146 Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

1168 ԵԿ08 
Նկարագրությունը 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (2,950.0) (2,950.0) (2,950.0) 
  
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 3 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և 
այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1150 ԵԿ03 Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 2,490.0  2,490.0  2,490.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 0 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և 
այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա        
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 
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 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1098 ԱՁ04  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

(10) (10) (10)       

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը,  
քառ. մ 

(2,000) (2,000) (2,000)       

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (3,170.0) (3,170.0) (3,170.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (3,170.0)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Բնակարանային ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 



 

13_0545 

7 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական բնակչության վայր չունեցող, անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ19 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, 
կմ (0.3) (0.3) (0.3)       

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (270.0) (270.0) (270.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (270.0)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ20 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 

            

Որակական               

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք- 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (340.0) (340.0) (340.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (340.0)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ21 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  
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Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, 
հատ 

            

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

            

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք- 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (1,050.0) (1,050.0) (1,050.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (1,050.0)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Վահագնի համայնքի հեղեղատարի կառուցում և Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի գետափնյա հենապատի 
վերանորոգում 
Նկարագրությունը 
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1047 ԱՁ22 Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի հեղեղատարի կառուցման և Ալավերդի համայնքի Թումանյան 
փողոցի գետափնյա հենապատի վերանորոգման  նպատակով 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 

            

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (1,170.0) (1,170.0) (1,170.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (1,170.0)             

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ21 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների 
կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի իրականացման և Հովտաշեն համայնքի գերեզմանատան 
ցանկապատման  

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը (1) (1) (1)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (8,000.0) (8,000.0) (8,000.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ  Շիրակի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ22 Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը (2) (2) (2)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (3,553.0) (3,553.0) (3,553.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
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1146 ԵԿ20 
Նկարագրությունը 

 Ներդրումներ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 547.0  547.0  547.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության թվով 1 հանրակրթական դպրոց 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ09 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (87,104.0) (87,104.0) (87,104.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 4 մշակութային օբյեկտ 
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Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1150 ԵԿ04 Ներդրումներ ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (927.0) (927.0) (927.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 1 առողջապահական օբյեկտներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 



 

13_0545 

5 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ28 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 2 2 2       

Որակական               

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք- 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      10,893.0 10,893.0 10,893.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 10,893.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ30 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

6 6 6       

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      89,703.0  89,703.0  89,703.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 89,703.0              

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
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կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ31 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի քանակը, 
հատ 

5 5 5       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

            

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք- 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (1,559.0) (1,559.0) (1,559.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (1,559.0)             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 7 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման 
համար 

1047 ԾՏ15 Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 7,267.0 7,267.0 7,267.0 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ21 
Նկարագրությունը 
 Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական 
դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 7,026.6  7,026.6  7,026.6  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 0 հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1146 Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ33  ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և վերելակների 
նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

            

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

            

3. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
մուտքերի քանակը, 
միավոր 

            

4. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
վերելակների քանակը, 
միավոր 

            

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (2,862.8) (2,862.8) (2,862.8) 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) (2,862.8)             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ34 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

            

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (11,430.8) (11,430.8) (11,430.8) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) (11,430.8)             
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
  
  
1.2. Տրանսֆերտներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն <<Սերմերի գործակալություն>> ՊՈԱԿ-ին  

1134 ԾՏ02 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն <<Սերմերի գործակալություն>> ՊՈԱԿ-ին աշնանացան 
ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացուի գումարի վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1  1  1        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 480.0  480.0  480.0  
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134 Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքին 

1134 ԾՏ03 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքին՝ <<Բերրիություն>> 
ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում>> ՍՊԸ-ին ազոտական պարարտանյութի  գումարի 
վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1  1  1        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 360.0  360.0  360.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1134 Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ22 

Նկարագրությունը           

 Ներդրումներ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (167.0) (167.0) (167.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության թվով 3 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը 
գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 



 

13_0545 

4 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ11 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (131.0) (131.0) (131.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի թվով 2 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
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Նկարագրությունը 
1047 ԱՁ36  ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

            

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

            

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (344.2) (344.2) (344.2) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) (344.2)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ37 Գազատարների կառուցում 
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Քանակական Գազատարի 
երկարությունը, կմ 

            

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (10.3) (10.3) (10.3) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (10.3)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ38 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

            

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (187.5) (187.5) (187.5) 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (187.5)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 9 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների 
բարելավման համար  

1047 ԾՏ27 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ 
ստացող ՏԻՄ-երի 
քանակը 

(2) (2) (2)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (921.9) (921.9) (921.9) 
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման  անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի համայնքներին 

1047 ԾՏ28 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն` ՀՀ Տավուշի մի շարք համայնքների բյուջետային 
ծախսերի փոխհատուցման նպատակով   

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ 
ստացող ՏԻՄ-երի 
քանակը 

(1) (1) (1)       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X (894.6) (894.6) (894.6) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի համայնքներին 

1047 ԾՏ29 
Նկարագրությունը 

Ընթացիկ սուբվենցիա Բարեկամավան համայնքի ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման 
նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ 
ստացող ՏԻՄ-երի 
քանակը 

1  1  1        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 894.6  894.6  894.6  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ23 Նկարագրությունը 
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 Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
կրթական օբյեկտների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (4,732.0) (4,732.0) (4,732.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության թվով 15 կրթական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների 
մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1146 Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1150 ԵԿ05 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի  մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման 
նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (480.0) (480.0) (480.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Տավուշի  մարզի թվով 2 առողջապահական օբյեկտ 
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Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը 
գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  

Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ39  ՀՀ Տավուշի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների 
նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

            

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների 
մակերեսը, քառ. մ 

            

Որակական               
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Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (2,161.2) (2,161.2) (2,161.2) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (2,161.2)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ40 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային 
հորանցքների կառուցում/ 

Քանակական 
 Կառուցվող 
օբյեկտների 
քանակը, միավոր 

(1) (1) (1)       

Որակական               

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      (310.0) (310.0) (310.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) (310.0)             
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Տրանսպորտային սարքավորումներ 

1098 ԱՁ41 Նկարագրությունը 
Ծառայողական ավտոմեքենայի ձեռքբերում 

Քանակական  Ծառայողական 
մեքենա 1  1  1        

Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      8,605.1  8,605.1  8,605.1  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 8,605.1              

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Մարզպետարանի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների բարելավում 
 
 
 
 

                           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                 Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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                                                                Հավելված N 2 
                                               ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                                                                մայիսի 8-ի   N 545  - Ն որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

Անվանումը Գնման 
ձևը Չափի միավորը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
քանակը գումարը (հազ. դրամ) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (13,740.0) 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (12,154.4) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 9,154.4 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 3,000.0 

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 0.0 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 1,645.0 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (4,229.3) 
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (415.7) 

Ավշար համայնքի մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերում, այդ թվում`         
Մահճակալ ԲԸԱՀ հատ 8 208.0 
Լվացքի մեքենա ԲԸԱՀ հատ 1 200.0 
Մանկական սեղան ԲԸԱՀ հատ 25 195.0 
Մանկական աթոռ ԲԸԱՀ հատ 50 250.0 
Գորգ ԲԸԱՀ հատ 4 160.0 
Սպիտակեղենի լրակազմ ԲԸԱՀ հատ 90 270.0 
Բարձ ԲԸԱՀ հատ 90 126.0 
Ներքնակ ԲԸԱՀ հատ 90 630.0 
Ծածկոց ԲԸԱՀ հատ 90 270.0 
Պահեստի դարակներ ԲԸԱՀ հատ 1 30.0 
Դաստիարակի սեղան ԲԸԱՀ հատ 3 90.0 
Փափուկ աթոռ ԲԸԱՀ հատ 8 61.0 
Խաղալիքների պահարան ԲԸԱՀ հատ 3 200.0 
Երեխաների զգեստապահարան ԲԸԱՀ հատ 3 90.0 
Գրապահարան ԲԸԱՀ հատ 1 40.0 
Դահլիճի աթոռ ԲԸԱՀ հատ 30 180.0 

Զորակ համայնքի մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերում, այդ թվում`   հատ     

մանկական երկհարկանի մահճակալ ԲԸԱՀ հատ (63) (1,440.0) 
մանկական երկհարկանի մահճակալ ԲԸԱՀ հատ 32 1,440.0 
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (11,000.0) 
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Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,635.9) 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (3,364.1) 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (6,000.0) 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 0.0  

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 18,959.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 2,941.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (21,900.0) 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 500.0  

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 430.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 1,120.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,050.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (2,400.0) 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 11,901.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (12,742.0) 
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,559.0) 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 0.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 1,748.3  
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,748.3) 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան (840.0) 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (693.9) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (146.1) 

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 0.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (8,605.1) 
Ծառայողական ավտոմեքենայի գնում  ԲԸԱՀ դրամ 1 8,605.1  

 
 
 
 
 

                        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                  ՂԵԿԱՎԱՐ                           Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



13_0545 

             Հավելված N 3 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545   -Ն  որոշման 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
  

 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 
 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 
   այդ թվում՝        

1 
Շենքերի և շինությունների 

շինարարություն 9,154.4  9,154.4  9,154.4  

  որից`       

1,1 
Օշական համայնքի կամրջի կառուցում (782.9) (782.9) (782.9) 

1,2 Սարալանջ համայնքի գազաֆիկացում (149.4) (149.4) (149.4) 

1,3 
Ավան համայնքի խմելու ջրի կապտաժի 

կառուցում (531.8) (531.8) (531.8) 

1,4 

Աշտարակի քաղաքային համայնքի 
մշակույթի տան լոկալ ջեռուցման 

համակարգի կառուցում 
(578.6) (578.6) (578.6) 

1,5 
Բազմաղբյուր համայնքի ներքին ցանցի 

ջրագծի ծրագրի իրականացում 4,000.0  4,000.0  4,000.0  

1,6 

Արտենի համայնքի ներքին ցանցի ջրագծի 
ծրագրի իրականացում 7,197.0  7,197.0  7,197.0  

2 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(12,154.4) (12,154.4) (12,154.4) 

  որից`       

2,1 
Նոր Եդեսիա համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում  (1,490.3) (1,490.3) (1,490.3) 

2,2 
Ուջան համայնքի դպրոցի վերանորոգում  (1,162.8) (1,162.8) (1,162.8) 
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2,3 Իրինդ համայնքի դպրոցի վերանորոգում  (588.9) (588.9) (588.9) 

2,4 
Ապարան համայնքի թիվ 1 դպրոցի 

վերանորոգում  (1,751.7) (1,751.7) (1,751.7) 

2,5 
Վ. Սասնաշեն համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում  (862.9) (862.9) (862.9) 

2,6 
Թալին համայնքի թիվ 2 դպրոցի 

վերանորոգում (2,987.4) (2,987.4) (2,987.4) 

2,7 
Ագարակավան համայնքի մշակույթի տան 

վերանորոգում (1,082.9) (1,082.9) (1,082.9) 

2,15 

Հարթավան համայնքի պոմպակայանի 
վերանորոգում (168.6) (168.6) (168.6) 

2,17 

Արտենի համայնքի թիվ 1 դպրոցի 
պատուհանների վերանորոգում  (104.4) (104.4) (104.4) 

2,18 

Կաքավաձոր համայնքի դպրոցի 
սպորտդահլիճի վերանորոգում (612.0) (612.0) (612.0) 

2,19 
Դավթաշեն համայնքի մշակույթի տան 

վերանորոգում (1,084.4) (1,084.4) (1,084.4) 

2,20 
Ն.Բազմաբերդ համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհի վերանորոգում (258.2) (258.2) (258.2) 

5 Նախագծահետազոտական ծախսեր 3,000.0 3,000.0 3,000.0 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ      Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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             Հավելված N 4 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545   -Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 
 

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 
 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  0.0  
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն (4,229.3) (4,229.3) (4,229.3) 
  որից`       

1,1 Մարմարաշեն համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (756.8) (756.8) (756.8) 

1,2 Լանջազատ համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (657.2) (657.2) (657.2) 

1,3 Դարակերտ համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (333.1) (333.1) (333.1) 

1,4 Հովտաշեն համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (278.0) (278.0) (278.0) 

1,5 Դաշտավան համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (600.6) (600.6) (600.6) 

1,6 Խաչփար համայնքի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի և գազատարի կառուցում (328.4) (328.4) (328.4) 

1,7 
Արտաշատ համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի 

ջեռուցման համակարգի և գազատարի 
կառուցում 

(451.2) (451.2) (451.2) 

1,9 Նարեկ համայնքի մանկապարտեզի 
գազատարի և կոյուղու կառուցում (174.0) (174.0) (174.0) 

1,12 Այնթապ համայնքում ներքին գազատարերի 
կառուցում (150.0) (150.0) (150.0) 
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1,17 Լուսառատ համայնքում ներքին գազատարերի 
կառուցում (500.0) (500.0) (500.0) 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 1,645.0  1,645.0  1,645.0  

  որից`       

2,1 Ոսկետափ համայնքի թիվ 1 դպրոցի մասնակի 
վերանորոգում (500.0) (500.0) (500.0) 

2,2 Զանգակատուն համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում  (303.0) (303.0) (303.0) 

2,3  Բյուրավան համայնքի դպրոցի մասնակի 
վերանորոգում  (300.0) (300.0) (300.0) 

2,4 Արգավանդ համայնքի դպրոցի մասնակի 
վերանորոգում  (296.0) (296.0) (296.0) 

2,5 Եղեգնավան համայնքի դպրոցի վերանորոգում (369.0) (369.0) (369.0) 

2,6 Արարատ գյուղական համայնքի թիվ 1 
միջնակարգ դպրոցի  վերանորոգում (400.0) (400.0) (400.0) 

2,7 Վեդի համայնքի թիվ 1 դպրոցի տանիքի 
վերանորոգում (2,200.0) (2,200.0) (2,200.0) 

2,9 Արտաշատ համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզի 
վերանորոգում (460.0) (460.0) (460.0) 

2,10 Արարատ քաղաքային համայնքի N4 
միջնակարգ դպրոցի տանիքի վերանորոգում  (320.0) (320.0) (320.0) 

2,12  Մասիս քաղաքային համայնքի թիվ 2 
մանկապարտեզի վերանորոգում (400.0) (400.0) (400.0) 

2,16 Նորաշեն համայնքի ամբուլատորիայի 
վերանորոգում  (150.0) (150.0) (150.0) 

2,18 Աբովյան համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում (300.0) (300.0) (300.0) 

2,20 Այգեստան համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում (461.0) (461.0) (461.0) 

2,21 
Մասիս քաղաքային համայնքի II թաղամասի 

թիվ 31 բազմաբնակարան շենքի տանիքի 
վերանորոգում 

(340.0) (340.0) (340.0) 
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2,22 
Մասիս քաղաքային համայնքի II թաղամասի 

թիվ 28  բազմաբնակարան շենքի տանիքի 
վերանորոգում 

(340.0) (340.0) (340.0) 

2,23  Գետափնյա համայնքի ոռոգման ջրատարի 
վերանորոգում 2,862.0  2,862.0  2,862.0  

2,26 Սիսավան համայնքի ճանապարհների 
ասֆալտապատում 6,072.0 6,072.0 6,072.0 

2,28 Բուրաստան համայնքի ճանապարհների 
ասֆալտապատում (150.0) (150.0) (150.0) 

4 Վարչական սարքավորումներ 3,000.0 3,000.0 3,000.0 
  որից`       

4,4 Ավշար համայնքի մանկապարտեզի գույքի 
 ձեռքբերում 3,000.0  3,000.0  3,000.0  

6 Նախագծահետազոտական ծախսեր (415.7) (415.7) (415.7) 
 
 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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                   Հավելված N 5 

     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
                      մայիսի 8-ի   N 545   -Ն  որոշման 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

 
(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 
 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,364.1) (3,364.1) (3,364.1) 

  որից`       

1,1 
Մրգաստան համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

կաթսայատան և լոկալ ջեռուցման համակարգի 
կառուցում 

(1,518.8) (1,518.8) (1,518.8) 

1,2 Ջանֆիդա համայնքի  գազաֆիկացում (1,569.0) (1,569.0) (1,569.0) 

1,3 Դողս համայնքի դպրոցի գազաֆիկացում (276.3) (276.3) (276.3) 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (1,635.9) (1,635.9) (1,635.9) 

  որից`       

2,1 Ջրառատ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (532.4) (532.4) (532.4) 

2,2 Հայկավան համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում 7,150.8 7,150.8 7,150.8 

2,3 Լուկաշին համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում 18,003.0 18,003.0 18,003.0 

2,4 Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (534.6) (534.6) (534.6) 
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2,5 Տարոնիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (2,965.5) (2,965.5) (2,965.5) 

2,6 
Բաղրամյան համայնքի /Էջմիածնի 

տարածաշրջան/ միջնակարգ դպրոցի  
վերանորոգում 

(939.7) (939.7) (939.7) 

2,7 Նոր Արտագերս համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (1,059.7) (1,059.7) (1,059.7) 

2,8 Մայիսյան համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (854.5) (854.5) (854.5) 

2,9 Երասխահուն համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (1,712.8) (1,712.8) (1,712.8) 

2,10 Արմավիր համայնքի թիվ 9 հիմնական դպրոցի 
վերանորոգում (1,155.4) (1,155.4) (1,155.4) 

2,11 Արմավիր համայնքի թիվ 10 հիմնական դպրոցի 
վերանորոգում (773.7) (773.7) (773.7) 

2,12 Վաղարշապատ համայնքի թիվ 1 հիմնական 
դպրոցի մասնակի վերանորոգում (1,066.6) (1,066.6) (1,066.6) 

2,13 Վաղարշապատ համայնքի Ներսիսյան 
վարժարանի մասնակի վերանորոգում (1,267.5) (1,267.5) (1,267.5) 

2,14 Մրգաշատ համայնքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում (539.9) (539.9) (539.9) 

2,17 Այգեշատ համայնքի /Էջմիածնի տարածաշրջան/ 
մանկապարտեզի վերանորոգում  (463.5) (463.5) (463.5) 

2,18 Մարզպետարանի վարչական շենքի 
վերանորոգում 6,000.0 6,000.0 6,000.0 

2,19 Լուսագյուղ համայնքի մանկապարտեզի 
վերանորոգում (10,000.0) (10,000.0) (10,000.0) 

2,20 Արմավիր համայնքի բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների վերանորոգում 3,566.1  3,566.1  3,566.1  

2,21 Վաղարշապատ համայնքի բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում (4,105.0) (4,105.0) (4,105.0) 

2,22 Մեծամոր համայնքի բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (3,903.6) (3,903.6) (3,903.6) 

2,23 Հայթաղ համայնքի խմելու ջրի ներտնտեսային 
ցանցի վերանորոգում (2,481.4) (2,481.4) (2,481.4) 
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2,25 Լեռնագոգ համայնքի ոռոգման  ցանցի 
վերանորոգում (2,000.0) (2,000.0) (2,000.0) 

6 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 11,000.0 11,000.0 11,000.0 

  որից`       

6,18 
Մեծամոր համայնքի սելավատարի կամրջի 

վերանորոգման նպատակով Մեծամոր համայնքին 
սուբվենցիայի տրամադրում 

1,000.0 1,000.0 1,000.0 

6,19 
Լուսագյուղ համայնքի մանկապարտեզի 
վերանորոգման նպատակով Լուսագյուղ 
համայնքին սուբվենցիայի տրամադրում 

10,000.0 10,000.0 10,000.0 

9 Նախագծահետազոտական ծախսեր (6,000.0) (6,000.0) (6,000.0) 

 
 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                   Հավելված N 6 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545  -Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 
(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 

   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն 2,941.0 2,941.0 2,941.0 
  որից`       

1,1 Գեղհովիտ համայնքի ջրահեռացման գծի 
կառուցում (270.0) (270.0) (270.0) 

1,3 Ն.Գետաշեն համայնքի ոռոգման ջրագծի 
կառուցում 4,000.0  4,000.0  4,000.0  

1,6 Սևան համայնքի Գագարինավան թաղամասի 
գազաֆիկացում (789.0) (789.0) (789.0) 

2 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
18,959.0 18,959.0 18,959.0 

  որից`       

2,5 Ծակքար համայնքի մշակույթի տան 
հիմնանորոգում (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 

2,10 Լճաշեն համայնքի մարզադպրոցի վերանորոգում (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 

2,11 Դրախտիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում (15,000.0) (15,000.0) (15,000.0) 

2,13 Նորատուս համայնքի թիվ 2 դպրոցի 
հիմնանորոգում (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 
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2,15 Սևան համայնքի  թիվ 1 <<Բողբոջ>> 
մանկապարտեզի վերանորոգում (30,000.0) (30,000.0) (30,000.0) 

2,20 Մարտունի  համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (2,900.0) (2,900.0) (2,900.0) 

2,21 Սևան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի  
տանիքների վերանորոգում 3,200.0 3,200.0 3,200.0 

2,27 Ձորագյուղ համայնքի ամբուլատորիայի 
վերանորոգում (131.0) (131.0) (131.0) 

2,29 Ծակքար համայնքի փողոցների 
ասֆալտապատում 30,000.0 30,000.0 30,000.0 

2,30 Լճաշեն համայնքում խորքային հորի հորատում 30,000.0  30,000.0  30,000.0  

2,31 Նորատուս համայնքի փողոցների 
ասֆալտապատում 30,000.0 30,000.0 30,000.0 

2,32 Սևան համայնքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 
հիմնանորոգում 10,000.0  10,000.0  10,000.0  

2,33 
Սևան համայնքի Սայաթ Նովա փողոցին 
հարակից այգու բարեկարգում և խաղադաշտի 
վերանորոգում 

16,800.0 16,800.0 16,800.0 

2,34 Ձորագյուղ համայնքի փողոցային 
լուսավորության անցկացում 15,000.0 15,000.0 15,000.0 

2,35 Ձորավանք համայնքի կամրջի հիմնանորոգում 21,990.0 21,990.0 21,990.0 

6 Նախագծահետազոտական ծախսեր (21,900.0) (21,900.0) (21,900.0) 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                   Հավելված N 7 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545 -Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 
 

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 
 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

1,120.0  1,120.0  1,120.0  

  որից`       

1,3 Ծաղկաբեր համայնքի դպրոցի 
գազաֆիկացում  (290.0) (290.0) (290.0) 

1,4 Լուսաղբյուր համայնքի դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում (1,960.0) (1,960.0) (1,960.0) 

1,6 Գուգարք համայնքի ամբուլատորիայի 
կառուցում 840.0 840.0 840.0 

1,7 
«Մեծավանի առողջության կենտրոն» 

ՊՓԲԸ-ի  ջեռուցման համակարգի 
կառուցում 

(480.0) (480.0) (480.0) 

1,10 Պետրովկա համայնքի գազաֆիկացման 
ներքին ցանցի կառուցում (270.0) (270.0) (270.0) 

1,11 Հագվի համայնքի համայնքային 
կենտրոնի կառուցում 2,000.0 2,000.0 2,000.0 

1,13 Գոգարան համայնքի միջոցառումների 
սրահի կառուցում (1,670.0) (1,670.0) (1,670.0) 
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1,15 
Ղուրսալի համայնքի համայնքային 
կենտրոնի  ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 
(290.0) (290.0) (290.0) 

1,17 
Օձուն համայնքի փողոցների 

լուսավորության համակարգերի 
կառուցում 

(2,300.0) (2,300.0) (2,300.0) 

1,18 Կաթնաջուր համայնքի 
մանկապարտեզի կառուցում 1,450.0  1,450.0  1,450.0  

1,19 Ագարակ համայնքի մանկապարտեզի 
ցանկապատի կառուցում 1,500.0 1,500.0 1,500.0 

1,20 Արևաշող համայնքի խմելու ջրագծի 
քլորատան կառուցում (340.0) (340.0) (340.0) 

1,21 Վահագնի համայնքի հեղեղատարի 
կառուցում  (1,170.0) (1,170.0) (1,170.0) 

1,22 Գարգառ համայնքի մանկապարտեզի 
կառուցում 600.0  600.0  600.0  

1,23 
Գեղասար համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,24 
Սարամեջ համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,25 
Ղուրսալի համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,26 
Սարահարթ համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,27 
Լեռնահովիտ համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,28 
Բազում համայնքի համայնքային 

կենտրոնի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,29 
Ագարակ  համայնքի մանկապարտեզի 

հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  
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1,30 
Ահնիձոր համայնքի հանդիսությունների 

սրահի հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,31 
Հաղպատ համայնքի մշակույթի տան 

հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

1,32 

Գոգարան համայնքի 
հանդիսությունների սրահի 

հակահրդեհային վահանակի 
տեղադրում 

350.0  350.0  350.0  

2  
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 430.0 430.0 430.0 

  որից`       

2,1 Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (190.0) (190.0) (190.0) 

2,24 Շամլուղ համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (2,650.0) (2,650.0) (2,650.0) 

2,25 Քարկոփ համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (330.0) (330.0) (330.0) 

2,18 Ալավերդի համայնքի թիվ 8 դպրոցի 
մարզադահլիճի նորոգում 1,790.0  1,790.0  1,790.0  

2,19 Վանաձոր համայնքի թիվ 6 դպրոցի  
վերանորոգում 1,470.0  1,470.0  1,470.0  

2,20 Միխայլովկա համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում 1,280.0  1,280.0  1,280.0  

2,23 Վանաձոր համայնքի թիվ 5 
համաբուժարանի վերանորոգում 600.0 600.0 600.0 

2,24 
Սպիտակ համայնքի <<Սպիտակի 

բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի 
վերանորոգում 

(400.0) (400.0) (400.0) 

2,26 Վանաձոր համայնքի թիվ 4 
պոլիկլինիկայի վերանորոգում 1,630.0 1,630.0 1,630.0 

2,27 Վանաձոր համայնքի թիվ 2 
պոլիկլինիկայի վերանորոգում 300.0 300.0 300.0 
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2,31 Ձյունաշող համայնքի համայնքային 
կենտրոնի վերանորոգում (810.0) (810.0) (810.0) 

2,32 Հաղպատ համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում (1,660.0) (1,660.0) (1,660.0) 

2,33 Պրիվոլնոյե համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում (170.0) (170.0) (170.0) 

2,35 Լուսաղբյուր համայնքի դպրոցի 
տանիքի վերանորոգում (430.0) (430.0) (430.0) 

5 Կապիտալ սուբվենցիաներ 
համայնքներին (500.0) (500.0) (500.0) 

  որից`       

5,4 

Վանաձոր համայնքի Գայաննա 
մարզամշակութային ԲՀԿ-ի համար 
մշակութային գույքի ձեռքբերման 

նպատակով Վանաձոր համայնքին 
սուբվենցիայի տրամադրում  

(500.0) (500.0) (500.0) 

6 Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,050.0) (1,050.0) (1,050.0) 

 
 
 
 

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



13_0545 

                   Հավելված N 8 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545 -Ն  որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

1 2 3 4 5 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  0.0  
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն (12,742.0) (12,742.0) (12,742.0) 
  որից`       
1,1 Ազատան համայնքի մանկապարտեզի կառուցում (2,611.0) (2,611.0) (2,611.0) 

1,2 Ոսկեհասկ համայնքի կիսավարտ մանկապարտեզի 
կառուցում (942.0) (942.0) (942.0) 

1,3 
Գյումրի համայնքի գեղագիտական ազգային 
կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի ջեռուցման 

համակարգի անցկացում 
(1,189.0) (1,189.0) (1,189.0) 

1,4 Հովտաշեն համայնքի գերեզմանատան 
ցանկապատում  (8,000.0) (8,000.0) (8,000.0) 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

11,901.0 11,901.0 11,901.0 

  որից`       

2,3 Արթիկ համայնքի թիվ 2 դպրոցի տանիքի 
վերանորոգում և ջեռուցման կաթսայի փոխարինում (1,195.0) (1,195.0) (1,195.0) 

2,4 Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի պատուհանների 
մասնակի փոխարինում (750.0) (750.0) (750.0) 

2,5 Հայկասար համայնքի դպրոցի վերանորոգում (1,108.0) (1,108.0) (1,108.0) 
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2,8 
Գյումրու «Կարա-Մուրզայի  անվան պետական 
երաժշտական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների 

փոխարինում 
(1,415.0) (1,415.0) (1,415.0) 

2,9 Գտաշեն համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում (34,500.0) (34,500.0) (34,500.0) 

2,10 Մեծ Սեպասար համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում (50,000.0) (50,000.0) (50,000.0) 

2,13 
Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի 

տարածքի բարեկարգում, ցանկապատում և 
սանհանգույցների վերանորոգում 

(927.0) (927.0) (927.0) 

2,16 Բյուրակն համայնքի դպրոցի տանիքի մասնակի  
վերանորոգում 3,600.0 3,600.0 3,600.0 

2,17 Գյումրի համայնքի Շիրակացի, Հակոբյան փողոցների 
և Շերամի հրապարակի մասնակի վերանորոգում 89,703.0 89,703.0 89,703.0 

2,18 Պեմզաշեն համայնքի բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի կոյուղագծի մասնակի վերանորոգում 8,493.0 8,493.0 8,493.0 

3 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 2,400.0 2,400.0 2,400.0 
  որից`       

3,11 
Խմելու ջրի մատակարարման համար  խորքային  

հորի պոմպերի ձեռքբերման նպատակով Հայկաձոր 
համայնքին աջակցության ցուցաբերում 

2,400.0 2,400.0 2,400.0 

6 Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,559.0) (1,559.0) (1,559.0) 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                   Հավելված N 9 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                      մայիսի 8-ի   N 545 -Ն  որոշման 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 8 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 
 

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 
 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (1,748.3) (1,748.3) (1,748.3) 

  որից`       

1,1 Ագարակ-մաքսատուն ճանապարհի 
կառուցում (1,748.3) (1,748.3) (1,748.3) 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

1,748.3  1,748.3  1,748.3  

  որից`       

2,1 Կապան համայնքի Երկաթուղայինների 
ճանապարհի ասֆալտապատում (3,399.6) (3,399.6) (3,399.6) 

2,2 Գորիս համայնքի Ա. Սաթյան ճանապարհի 
ասֆալտապատում (2,872.1) (2,872.1) (2,872.1) 

2,3 Գորիս համայնքի Վանքի տափ թաղամասի 
ճանապարհի ասֆալտապատում (1,427.2) (1,427.2) (1,427.2) 

2,4 Սիսիան համայնքի Խանջյան ճանապարհի 
ասֆալտապատում (1,983.6) (1,983.6) (1,983.6) 

2,5 Գորիս համայնքի թիվ 2 դպրոցի 
վերանորոգում 1,783.2 1,783.2 1,783.2 
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2,6 Հարթաշեն համայնքի դպրոցի ուսումնական 
մասնաշենքի հիմքի և պատերի ուժեղացում 1,871.7 1,871.7 1,871.7 

2,7 Կապան համայնքի թիվ 10 դպրոցի երեք 
դասասենյակների վերանորոգում (172.5) (172.5) (172.5) 

2,8 Սիսիան համայնքի թիվ 1 դպրոցի 
վերանորոգում (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) 

2,9 Շաղաթ համայնքի դպրոցի տանիքի 
վերանորոգում 5,495.9 5,495.9 5,495.9 

2,10 Կապան համայնքի թիվ 6 դպրոցի 
վերանորոգում (851.7) (851.7) (851.7) 

2,11 Կապան համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (1,303.7) (1,303.7) (1,303.7) 

2,12 Մեղրի համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (572.6) (572.6) (572.6) 

2,13 Մեղրի համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի մուտքերի վերանորոգում (692.9) (692.9) (692.9) 

2,14 Մեղրի համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի վերելակների վերանորոգում (293.6) (293.6) (293.6) 

2,18 Գորիս համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզի 
տանիքի վերանորոգում 7,267.0 7,267.0 7,267.0 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                  Հավելված N 10 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                        մայիսի 8-ի   N 545 -Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 
 

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  0.0  

   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն (146.1) (146.1) (146.1) 
  որից`       

1,1 Եղեգնաձոր համայնքի երաժշտական դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում (38.1) (38.1) (38.1) 

1,2 Մալիշկա համայնքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 
ջեռուցում և կաթսայատան կառուցում  (108.0) (108.0) (108.0) 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (693.9) (693.9) (693.9) 

  որից`       

2,1 
Ջերմուկ համայնքի Ձախափնյակ թաղամասի 11, 23  

և  26 բ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
տանիքների հիմնանորոգում  

(116.4) (116.4) (116.4) 

2,2 
Եղեգնաձոր համայնքի Միկոյան 13 և Մոմիկի 2 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների 
հիմնանորոգում  

(113.1) (113.1) (113.1) 

2,3 
Վայք համայնքի Երկրաբանների 3 և Շահումյան 95 
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների 

հիմնանորոգում  
(114.7) (114.7) (114.7) 
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2,4 Գոմք համայնքի դպրոցի շենքի դռների և 
պատուհանների փոխում (59.0) (59.0) (59.0) 

2,5 Արտաբույնք համայնքի մշակույթի տան տանիքի 
հիմնանորոգում (66.9) (66.9) (66.9) 

2,6 Սալլի համայնքի մշակույթի տան տանիքի 
հիմնանորոգում (26.0) (26.0) (26.0) 

2,7 Զառիթափ համայնքի գազատարի վերանորոգում (10.3) (10.3) (10.3) 

2,8 Եղեգնաձոր համայնքի Մոմիկի փողոցի 
բարեկարգում և ասֆալտապատում (187.5) (187.5) (187.5) 

5 
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 

համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 

480.0  480.0  480.0  

  որից`       

5,1 

Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014 
թվականների սերմնաբուծության և 

սերմարտադրության զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում 2011 թվականի Հայաստանի 

Հանրապետության մարզերին 1:2 
փոխհարաբերությամբ տրամադրված աշնանացան 

ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացուի 
գումարի վերադարձման նպատակով <<Սերմերի 

գործակալություն>> ՊՈԱԿ-ին գումարի 
տրամադրում 

480.0  480.0  480.0  

6 Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 360.0  360.0  360.0  

  որից`       

6,1 

 <<Բերրիություն>> ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային 
միավորում>> ՍՊԸ-ին ազոտական 

պարարտանյութի  գումարի վերադարձման 
նպատակով Գոմք համայնքին սուբվենցիայի  

տրամադրում 

360.0  360.0  360.0  

 
 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                   Հավելված N 11 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                        մայիսի 8-ի   N 545 -Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 
  

(հազ. դրամ) 

N N 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

1 2 3 4 5 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 
   այդ թվում՝        

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

(8,605.1) (8,605.1) (8,605.1) 

  որից`       

1,1 Բերդավան համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում (370.8) (370.8) (370.8) 

1,2 Իջևան համայնքի թիվ 3 դպրոցի 
վերանորոգում (243.4) (243.4) (243.4) 

1,3 Սևքար համայնքի դպրոցի վերանորոգում (198.9) (198.9) (198.9) 

1,4 Տավուշ համայնքի դպրոցի վերանորոգում (197.1) (197.1) (197.1) 

1,5 Դիլիջան համայնքի թիվ 2 դպրոցի 
վերանորոգում  (311.8) (311.8) (311.8) 

1,6 Այրում համայնքի դպրոցի վերանորոգում (330.0) (330.0) (330.0) 

1,7 Բերդ համայնքի թիվ 4 դպրոցի 
վերանորոգում (444.2) (444.2) (444.2) 

1,8 Գետահովիտ համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում (395.0) (395.0) (395.0) 
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1,9 Իջևան համայնքի թիվ 4 դպրոցի 
վերանորոգում (148.6) (148.6) (148.6) 

1,10 Վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում (335.1) (335.1) (335.1) 

1,11 Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում (250.6) (250.6) (250.6) 

1,12 Զորական համայնքի դպրոցի վերանորոգում (270.0) (270.0) (270.0) 

1,13 Թեղուտ համայնքի  դպրոցի վերանորոգում (276.0) (276.0) (276.0) 

1,14 Հաղարծին համայնքի  դպրոցի 
վերանորոգում (730.5) (730.5) (730.5) 

1,15 Նոյեմբերյան համայնքի պետական քոլեջի 
վերանորոգում (230.0) (230.0) (230.0) 

1,16 Նոյեմբերյան համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (880.0) (880.0) (880.0) 

1,19 Այգեպար համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (966.2) (966.2) (966.2) 

1,20 Ազատամուտ համայնքի բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների վերանորոգում (315.0) (315.0) (315.0) 

1,23 Բաղանիս համայնքի ջրամատակարարման 
բարելավում (310.0) (310.0) (310.0) 

1,24 Մոսեսգյուղ համայնքի ամբուլատորիայի 
վերանորոգում (299.3) (299.3) (299.3) 

1,25 
Իջևան համայնքի առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոնի շենքի 
վերանորոգում 

(180.7) (180.7) (180.7) 

1,26 Իծաքար համայնքի համայնքային կենտրոնի 
հիմնանորոգում (190.0) (190.0) (190.0) 

1,27 Ն.Ծաղկավան համայնքի համայնքային 
կենտրոնի վերանորոգում (731.9) (731.9) (731.9) 

2 
Օրենքների կիրարկման արդյունքում 

համայնքների բյուջեների կորուստների 
փոխհատուցում 

(894.6) (894.6) (894.6) 

  որից`       
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2,1 Բարեկամավան համայնքի բյուջետային 
ծախսերի փոխհատուցում (894.6) (894.6) (894.6) 

6 Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 894.6 894.6 894.6 

  որից`       

6,1 
Ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման 

նպատակով Բարեկամավան համայնքին 
աջակցության ցուցաբերում 

894.6 894.6 894.6 

7 Տրանսպորտային սարքավորումներ 8,605.1  8,605.1  8,605.1  

 որից`       
7,1 Ծառայողական ավտոմեքենայի գնում  8,605.1  8,605.1  8,605.1  

 
 
 
 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ                Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 


