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Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                  նոյեմբերի 13-ի N   1317  -  Ն  որոշման 

 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ-

ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

  
(հազ. դրամ) 
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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  
   այդ թվում՝  
08   ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ                                                                                                (41998.7) 
   այդ թվում՝  
 02  Մշակութային ծառայություններ (41998.7) 

   այդ թվում՝  

  02 Թանգարաններ և ցուցասրահներ (41998.7) 
   այդ թվում՝  

   01. Թանգարանային ծառայություններ և 
ցուցահանդեսներ                (41998.7) 

   այդ թվում՝  

   Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական  
կազմակերպություններին (41998.7) 

11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 41998.7 

   այդ թվում՝  

 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 
ֆոնդ 41998.7 

   այդ թվում՝  
  01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 41998.7 
   այդ թվում՝  
   01.  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 41998.7 
   ՀՀ կառավարություն 41998.7 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
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            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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                                                              Հավելված N 2 
                                                                  ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                                                                                           նոյեմբերի 13- ի N 1317 -  Ն  որոշման 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.17 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
 

Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, պակասեցումները՝ փակագծով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
տարի տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները  
1. Քաղաքականության միջոցառումներ  
1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 
  
  

Անվանումը  
Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ 

1046 ԱԾ 01 Նկարագրությունը 
Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանություն, համալրում, հրապարակում   

  
Քանակական 
Որակական 
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Ժամկետայնության 

Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազ. դրամ)  X (41998.7) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1046 - Թանգարանների ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող թանգարանային հավաքածուների անխաթար պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին: 
Թանգարանային հավաքածուներին հանրության հաղորդակցության աճ՝ նպաստելով հանրապետությունում մշակութային զբոսաշրջության խթանմանը, 
տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև ռազմավարական ծրագրերի իրագործմանը 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
«Կոմիտասի  թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության 
կենտրոն»  ՊՈԱԿ,  «Ռուսական  արվեստի  թանգարան  (պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի հավաքածու)» ՊՈԱԿ,  «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան»  ՊՈԱԿ,  
«Հ. Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ե. Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ա. Սպենդիարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ա. Իսահակյանի տուն-
թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ցուցահանդեսային կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Հայ և ռուս ժողովուրդների 
բարեկամության թանգարան» ՊՈԱԿ,  «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ս. Փարաջանովի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Փայտարվեստի թանգարան» 
ՊՈԱԿ, «Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի 
պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» 
ՊՈԱԿ, «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց» ՊՈԱԿ,  «Սիլվա Կապուտիկյան» գրական հիմնադրամի Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարան, 
«Կալենց» մշակութային հիմնադրամի «Կալենց» թանգարան 

 
 
 

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

Ծրագրային դասիչը 
  
  

Ներդրման անվանումը  
Ներդրումներ «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կահավորման և տեխնիկական միջոցներով 
ապահովման նպատակով  
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1046 ԵԿ 01 Նկարագրությունը 
 Կահավորում և տեխնիկայի ձեռքբերում   

  
Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, պակասեցումները` փակագծով) 
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

տարի տարի 

Ծախսերը (հազ. դրամ)  X 41998.7 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, ժամկետայնության  
և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա 

Ներդրումը կնպաստի նորաստեղծ թանգարան-ինստիտուտի բնականոն 
գործունեության ապահովմանը 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Կիրառելի չէ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1046-Թանգարանների ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրություն 
ՀՀ մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող թանգարանային հավաքածուների անխաթար պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին: 
Թանգարանային հավաքածուներին հանրության հաղորդակցության աճ՝ նպաստելով հանրապետությունում մշակութային զբոսաշրջության խթանմանը, 
տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև ռազմավարական ծրագրերի իրագործմանը 
 

 

 

                  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
               ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                           ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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                                                              Հավելված N 3 
                                                                  ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                                                                                           նոյեմբերի 13- ի N  1317    -  Ն  որոշման 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 

 

Ծրագրային դասիչը Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

 
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 

 
2014 թ. 
բյուջե 

/հազ. դրամ/ 
ծրագիրը միջոցառումը   

1046   ԾՐԱԳԻՐ  
   Թանգարանների ծրագիր  

 
 
 

   Ծրագրի նկարագրությունը 
Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանություն, 
համալրում, հրապարակում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող 
թանգարանային հավաքածուների անխաթար պահպանումն ու 
փոխանցումը սերունդներին: Թանգարանային հավաքածուներին 
հանրության հաղորդակցության աճ՝ նպաստելով հանրապետությունում 
մշակութային զբոսաշրջության խթանմանը, տնտեսական զարգացման, 
ինչպես նաև  ռազմավարական ծրագրերի իրագործմանը 
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   Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ  
 ԱԾ 01  Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ  

 
 
 

(41998.7) 

   Մատուցվող ծառայությունների նկարագրությունը 
Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանություն, 
համալրում, հրապարակում 
Ծառայություն մատուցողի անվանումը 
«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության 
կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Ռուսական արվեստի թանգարան (պրոֆ. Ա. Աբրա-
համյանի հավաքածու)» ՊՈԱԿ, «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Հ. 
Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ե. Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Ա. Սպենդիարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ա. Իսահակյանի տուն-
թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Ցուցահանդեսային կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Հայ և ռուս ժողովուրդների 
բարեկամության թանգարան» ՊՈԱԿ,  «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ,                
«Ս. Փարաջանովի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Փայտարվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, 
«Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, «Օրբելի եղբայրների 
տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, «Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության 
թանգարան» ՊՈԱԿ, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, «Ագարակ» 
պատմամշակութային արգելոց» ՊՈԱԿ,  «Սիլվա Կապուտիկյան» գրական 
հիմնադրամի Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարան, «Կալենց» մշակու-
թային հիմնադրամի «Կալենց» թանգարան 
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Ծրագրային դասիչը Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 2014 թ. բյուջե 
(հազ. դրամ) 

Ծրագիրը միջոցառումը    

1046   ԾՐԱԳԻՐ  
   Ներդրումներ «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ում 41998.7 

 Ծրագրի նկարագրությունը  
  Կահավորում և տեխնիկայի ձեռքբերում  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող թանգարա-
նային հավաքածուների անխաթար պահպանումն ու փոխանցումը սերունդ-
ներին: Թանգարանային հավաքածուներին հանրության հաղորդակցության 
աճ՝ նպաստելով հանրապետությունում մշակութային զբոսաշրջության խթան-
մանը, տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև ռազմավարական ծրագրերի 
իրագործմանը 
Քաղաքականության միջոցառումներ.Ներդրումներ թանգարաններում 
Ներդրման նկարագրությունը 
«Կոմիտասի  թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի բնականոն 
գործունեության ապահովման համար կահավորում և տեխնիկական 
միջոցների ձեռքբերում 

   Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը  
  ԵԿ 01  «Կոմիտասի  թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 41998.7 

 

 

 

                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
               ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                         ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


