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             Հավելված N 1 

     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
                նոյեմբերի 28 -ի   N  1321  -  Ն  որոշման 

 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ-

ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

      
 

 

Բա
ժի

նը
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ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող 
ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 
փակագծերում) 

տարի 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                                 -   

 

1 2 3 4 5 
09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ                        (37,218.0) 
      այդ թվում`   

  06   
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ 

                              
(37,218.0) 

      այդ թվում`   

    01 
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ 

                              
(37,218.0) 

      այդ թվում`   

      02. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում                         (17,271.1) 
      ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն                             (17,271.1) 
      Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում                             (17,271.1) 
      06. Մարզական օբյեկտների շինարարություն                             (7,069.0) 
      ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն                         (7,069.0) 
      Շենքերի և շինությունների շինարարություն                            (7,069.0) 
      07. Ավագ դպրոցների շենքերի  հիմնանորոգում                            (12,877.9) 
      ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն                           (12,877.9) 
      Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում                         (12,877.9) 

11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ                        37,218.0  

      այդ թվում`   

  01   ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 
ֆոնդ 

                               
37,218.0  
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1 2 3 4 5 
      այդ թվում`   
   01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ                               37,218.0  
      01.ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ                               37,218.0  
      ՀՀ կառավարություն                               37,218.0  

 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ     Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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                                                    Հավելված N 2 
                                ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                                                  նոյեմբերի 28 -ի   N 1321  -  Ն  որոշման 
 
 
 
 

   «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

                    
                (հազ. դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Ընդամենը ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով ծախսեր 

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

շենքերի և 
շինությունների 
շինարարություն 

շենքերի և 
շինությունների 

կապիտալ 
վերանորոգում 

նախագծահե- 
տազոտական, 

գեոդեզիա- 
քարտեզագրա- 

կան աշխա- 
տանքներ 

ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով այլ 
ծախսեր 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ (37,218.0) (7,069.0) (30,149.0) 0.0  0.0  

        ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (37,218.0) (7,069.0) (30,149.0) 0.0  0.0  

        այդ թվում՝                                                                                                                

09 06 01 02    Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  (17,271.1) 0.0  (17,271.1) 0.0  0.0  
        այդ թվում`           
        Երևան քաղաք 16,020.3  0.0  16,020.3  0.0  0.0  
        թիվ 174 դպրոց (1,379.7)   (1,379.7)     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        Պետական տեխնոլոգիական քոլեջ 17,400.0    17,400.0      
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (1,534.2) 0.0  (1,534.2) 0.0  0.0  
        գ. Բյուրականի միջն. դպրոց (1,248.3)   (1,248.3)     
        գ. Ծաղկահովտի դպրոցի վերակառուցում (285.9)   (285.9)     
        ՀՀ Արմավիրի մարզ (4,470.0) 0.0  (4,470.0) 0.0  0.0  

        Էջմիածին քաղաքի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 4 
միջնակարգ դպրոց (4,470.0)   (4,470.0)     

        ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (8,454.1) 0.0  (8,454.1) 0.0  0.0  

          գ. Դդմաշենի միջնակարգ դպրոց (7,707.5)   (7,707.5)     

         գ. Լիճքի միջն. դպրոց (746.6)   (746.6)     
        ՀՀ Կոտայքի մարզ (9,689.8) 0.0  (9,689.8) 0.0  0.0  
        գ. Եղվարդի արվեստի դպրոց (3,353.4)   (3,353.4)     
        ք.Աբովյանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի  հիմն. (3,761.7)   (3,761.7)     

        ք. Աբովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 
վերակառուցում (2,574.7)   (2,574.7)     

        ՀՀ Վայոց ձորի մարզ (9,143.3) 0.0  (9,143.3) 0.0  0.0  

        գ. Ելփինի դպրոց (9,143.3)   (9,143.3)     

09 06 01 06   Մարզական օբյեկտների շինարարություն  (7,069.0) (7,069.0) 0.0  0.0  0.0  
        այդ թվում`           
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (7,041.6) (7,041.6) 0.0  0.0  0.0  
        ք. Աշտարակի մարզադպրոց (7,041.6) (7,041.6)       
        ՀՀ Կոտայքի մարզ (27.4) (27.4) 0.0  0.0  0.0  
        Չարենցավանի մարզադպրոց /նոր մասնաշենք/ (27.4) (27.4)       

09 06 01 07   Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում  (12,877.9) 0.0  (12,877.9) 0.0  0.0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        այդ թվում`           
        Երևան քաղաք (1,888.5) 0.0  (1,888.5) 0.0  0.0  
        թիվ 198 դպրոց (1,888.5)   (1,888.5)     
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (1,455.0) 0.0  (1,455.0) 0.0  0.0  
        գ. Քուչակի դպրոց (1,455.0)   (1,455.00)     
        ՀՀ Արմավիրի մարզ (785.6) 0.0  (785.6) 0.0  0.0  
        գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվ. դպրոց (785.6)   (785.60)     
        ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (8,748.8) 0.0  (8,748.8) 0.0  0.0  
        Վարդենիկի թիվ  2 դպրոց (8,748.8)   (8,748.80)     

 
 
 
 

                         ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                  ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                  Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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             Հավելված N 3 
     ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                նոյեմբերի 28 -ի   N 1321  -  Ն  որոշման 
 
 
 
 

            

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
            

            

                 (հազ. դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 
փակագծերում) 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

տարի 

 

1 2 3 4 5 6 
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ (37,218.0) 

        ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (37,218.0) 

        այդ թվում՝                                                                                                        
09 06 01 02    Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  (17,271.1) 
        այդ թվում`   
        Երևան քաղաք 16,020.3  
        թիվ 174 դպրոց (1,379.7) 
        Պետական տեխնոլոգիական քոլեջ 17,400.0  
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (1,534.2) 
        գ. Բյուրականի միջն. դպրոց (1,248.3) 
        գ. Ծաղկահովտի դպրոցի վերակառուցում (285.9) 
        ՀՀ Արմավիրի մարզ (4,470.0) 

        Էջմիածին քաղաքի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 
4 միջնակարգ դպրոց (4,470.0) 

        ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (8,454.1) 
          գ. Դդմաշենի միջնակարգ դպրոց (7,707.5) 
         գ. Լիճքի միջն. դպրոց (746.6) 
        ՀՀ Կոտայքի մարզ (9,689.8) 
        գ. Եղվարդի արվեստի դպրոց (3,353.4) 
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1 2 3 4 5 6 

        ք.Աբովյանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի  հիմն. (3,761.7) 

        ք. Աբովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 
վերակառուցում (2,574.7) 

        ՀՀ Վայոց ձորի մարզ (9,143.3) 
        գ. Ելփինի դպրոց (9,143.3) 
09 06 01 06   Մարզական օբյեկտների շինարարություն  (7,069.0) 
        այդ թվում`   
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (7,041.6) 
        ք. Աշտարակի մարզադպրոց (7,041.6) 
        ՀՀ Կոտայքի մարզ (27.4) 

        Չարենցավանի մարզադպրոց /նոր 
մասնաշենք/ (27.4) 

09 06 01 07   Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում  (12,877.9) 

        այդ թվում`   
        Երևան քաղաք (1,888.5) 
        թիվ 198 դպրոց (1,888.5) 
        ՀՀ Արագածոտնի մարզ (1,455.0) 
        գ. Քուչակի դպրոց (1,455.0) 
        ՀՀ Արմավիրի մարզ (785.6) 
        գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվ. դպրոց (785.6) 
        ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (8,748.8) 
        Վարդենիկի թիվ  2 դպրոց (8,748.8) 

 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ     Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
                

 

Անվանումը Գնման 
ձևը 

Չափման 
միավորը 

Քանակը Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(ավելացումները 

նշված են 
դրական 

նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 գումարը              
(հազ. դրամ)  

ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն                     -    

Բաժին N 09    Խումբ N 06 Դաս N 01  Կրթությանը տրամադրվող 
օժանդակ ծառայություններ       (37,218.00) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում         (17,271.10) 

ՄԱՍ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                (17,271.10) 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական 
նորոգում ԲԸ դրամ 1           6,100.30  

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական 
նորոգում ԲԸՀ դրամ 1         (20,612.50) 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական 
նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1               101.70  

գ. Ծաղկահովտի դպրոցի վերակառուցում ԲԸ դրամ 1             (285.90) 
ք. Աբովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 
վերակառուցում ԲԸՀ դրամ 1           (1,075.40) 

ք. Աբովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 
վերակառուցման տեխնիկական հսկողություն ՊԸ դրամ 1           (1,071.80) 

ք. Աբովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 
վերակառուցման հեղինակային հսկողություն ԲԸԱՀ դրամ 1             (427.50) 

3, Մարզական օբյեկտների շինարարություն         (7,069.00) 

ՄԱՍ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ               (7,069.00) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական 
շենքերի շինարարություն ԲԸ դրամ 1          (7,041.60) 
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական 
շենքերի շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1               (27.40) 

4. Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում        (12,877.90) 

ՄԱՍ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ               (12,877.90) 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական 
նորոգում ԲԸ դրամ 1         (12,877.90) 

Բաժին N 11   Խումբ N 01 Դաս N 01  ՀՀ կառավարության պահուստային 
ֆոնդ          37,218.0  

1.ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ          37,218.0  

ՄԱՍ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ                 37,218.0  

ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի Վ. Աճեմյանի 
անվան դրամատիկական թատրոնի մասնակի 
վերանորոգում   

ԲԸԱՀ դրամ 1        20,000.00  

ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի Վ. Աճեմյանի 
անվան դրամատիկական թատրոնի մասնակի 
վերանորոգման  նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակում  

ԲԸԱՀ դրամ 1                160.0  

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի 
տան  ջեռուցման համակարգի կառուցում ԲԸԱՀ դրամ 1           10,000.0  

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի 
տան  ջեռուցման համակարգի կառուցման  
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և փորձաքննություն  

ԲԸԱՀ դրամ 1               888.0  

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Ս. Շահումյանի 
անվան թիվ 6 միջ. դպրոցի չորս մասնաշենքերի  
տանիքների վերակառուցման, սանհանգույցների և 
արտաքին կոյուղագծերի հիմնանորոգման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և փորձաքննություն  

ԲԸԱՀ դրամ 1             2,200.0  

ՀՀ Լոռու մարզի գ.Ծաղկաբերի Դ. Մարտիրոս-
յանի անվան   միջնակարգ դպրոցի  նոր մարզա-
դահլիճային մասնաշենքի   նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթերի մշակում և 
փորձաքննություն  

ԲԸԱՀ դրամ 1            3,070.0  

ՀՀ Լոռու մարզի գ. Լեռնավանի համայնքային 
կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն  

ԲԸԱՀ դրամ 1               900.0  

 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ     Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.21  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
                                                                                                                   (հազ. դրամ) 

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

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
տարի տարի 

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

1.  Քաղաքականության միջոցառումներ 

1.2. Տրանֆերտներ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը` 

  

Աջակցություն  ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ 03 Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքներին 
մշակութային օբյեկտների շենքերի հիմնանորոգման համար  

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 0 X 
Գումարը (հազ. դրամ)     X               900.00  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը     
Շահառուների ընտրության չափանիշները       
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ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը      
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ 
կազմակերպություններին ու անհատներին 

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում     
1.5.3. Ներդրումներ պետական կառավարչական  հիմնարկ չհանդիսացող պետական  սեփականություն հանդիսացող   կազմակերպություններում   

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

  

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում   

1146 ԵՊ 01 

Նկարագրությունը                                                                                        
Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական   1. Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումներ 
(միավոր) 2 x 

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) x           (12,001.10) 

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) x 0.0 

Ակտիվի ծառայության ժամկետը 15   0.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 
(հազ. դրամ) 17789432 

  0.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարած ծախսերը  (հազ. 
դրամ) 11369436.66 

  0.0 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`     
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Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

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

    

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

Գործող կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կապիտալ վերանորոգումն 
անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն կրթական ծառայությունների մատուցումը՝  
կրթական չափորոշիչներով սահմանված քանական, որակական և ժամկետային ցուցանիշներին 
համապատասխան 

    

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 

  

Ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում 
1146 ԵՊ 03 Նկարագրությունը                                                            

  Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական   1.  Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները 
(միավոր)  0 x 

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) x          (12,877.90) 

Ակտիվի ծառայության 
ժամկետը 15 

  0.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը (հազ. դրամ) 2283002 

  0.0 

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարած ծախսերը  1589483.7 

  0.0 
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(հազ. դրամ) 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`     
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

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

    

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

 Գործող ավագ դպրոցների շենքների մասնաշենքերի  կապիտալ վերանորոգումն անհրաժեշտ 
է, որպեսզի դրանք ապահովեն կրթական ծառայությունների մատուցումը՝  կրթական 
չափորոշիչներով սահմանված քանական, որակական և ժամկետային ցուցանիշներին 
համապատասխան 

    

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       

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

    

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

  

Մարզական օբյեկտների շինարարություն 

1163 ԵՊ 01 Նկարագրությունը                                                                                        
Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) շինարարություն 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական   1.  Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են 
ներդրումները (միավոր)  0 x 

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

x           (7,069.00) 

Ակտիվի ծառայության ժամկետը 25   0.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 
(հազ. դրամ) 3492732 

  0.0 
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարած ծախսերը  
 (հազ. դրամ) 457731.2 

  0.0 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես     
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Շինարարությունն   անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն  մարզական 
ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին   համապատասխան   

    

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա   

    

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

1163 Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի  ծրագիր      

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       

Բնակչության առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, առողջ ապրելակերպի 
ապահովում 

    

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

  

Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար 
1168 ԵՊ 01 Նկարագրություն՝ Թատրոնների շենքերի (մասնաշենքերի)  կապիտալ 

նորոգում  (համաշինարարական 
աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, 
ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական   1.  Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են 
ներդրումները (միավոր)  1 x 

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ) x           20,160.00  

Ակտիվի ծառայության ժամկետը     0.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) 20160   0.0 
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարած ծախսերը  (հազ. դրամ)   

  0.0 
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Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես     

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Գործող թատրոնների շենքերի և այլ հաստատությունների 
(մասնաշենքերի) կապիտալ վերանորոգումը 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       

Թատրոնների շենքերի  և այլ հաստատությունների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր     

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

  

Մշակութային  օբյեկտների հիմնանորոգում 
1021 ԵՊ 01 Նկարագրությունը  

Մշակութային  օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կապիտալ նորոգում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, 
ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական   1.  Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)  1 x 
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) x           10,888.00  
Ակտիվի ծառայության ժամկետը     0.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. 
դրամ) 10888 

  0.0 

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

  0.0 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես     
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Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Գործող մշակությանին տների և և այլ հաստատությունների 
(մասնաշենքերի) կապիտալ վերանորոգումը 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      
1021 Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում     
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       

Մշակութային տների և այլ հաստատությունների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր     
 
 
 
 

                            ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                       ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                          Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ  
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ  

 
 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները և օբյեկտների անվանումը 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(ավելացումները 

նշված են դրական 
նշանով) 
տարի 

      

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  ԾԱԽՍԵՐ                      37,218.0  
այդ  թվում՝       
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 5113                   30,000.0  

այդ  թվում՝       
ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի Վ. Աճեմյանի անվան 
դրամատիկական թատրոնի մասնակի վերանորոգում   5113 

                  20,000.0  
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տան  
ջեռուցման համակարգի կառուցում 5113 

                   10,000.0  
Նախագծահետազոտական ծախսեր 5134                      7,218.0  

այդ  թվում՝       
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տան  
ջեռուցման համակարգի կառուցման  նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն  

5134 
                       888.0  

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 
միջ. դպրոցի չորս մասնաշենքերի  տանիքների 
վերակառուցման, սանհանգույցների և արտաքին կոյուղագծերի 
հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և փորձաքննություն  

5134 

                    2,200.0  
ՀՀ Լոռու մարզի գ.Ծաղկաբերի Դ. Մարտիրոսյանի անվան   
միջնակարգ դպրոցի  նոր մարզադահլիճային մասնաշենքի   
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և 
փորձաքննություն  

5134 

                    3,070.0  
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ՀՀ Լոռու մարզի գ. Լեռնավանի համայնքային կենտրոնի 
կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և փորձաքննություն  

5134 
                       900.0  

ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի Վ. Աճեմյանի անվան 
դրամատիկական թատրոնի մասնակի վերանորոգման  
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում  

5134 
                       160.0  

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ     Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

 


