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Գործառական 
դասիչը Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(նվազեցումները 

նշված են 
փակագծերում)

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)

ՀՀ 2015 թվականին 
պետական բյուջե 

(հազ.դրամ)
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(8100.0)

1146 ԾՐԱԳԻՐ
Հանրակրթության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 
ծառայությունների մատուցում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 
գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
Ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչներին 
հավելավճարների տրամադրում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Հանրակրթական դպրոցներին ատեստավորման արդյունքում ստացած 
տարակարգերին համապատասխան հավելավճարների տրամադրում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ31
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

1099 ԾՐԱԳԻՐ
Առաջնային (առաջնային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության 
ծրագիր 

(80,800.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, բուժկանխարգելիչ 
մասնագիտական արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության 
ծառայություններ, մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և 
ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ08 Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ (57,300.0)
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Հանրապետության ողջ բնակչության համար ախտորոշիչ միջոցառումների 
իրականացում

Ծառայություններ մատուցողի անվանումը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

09.06.01

Ծրագրային դասիչը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

(8100.0)

(8100.0)

ԾՏ11

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(8100.0)

(8100.0)

170



1 2 3 4 5

Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, 
ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ, դիսպանսերներ, ընտանեկան բժշկի 
գրասենյակներ)

ԱԾ09 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ (23,500.0)
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Շտապ բժշկական օգնության իրականացում    
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, շտապ 
բժշկական օգնության կայաններ, ընտանեկան բժշկի գրասենյակներ)

1142 ԾՐԱԳԻՐ

Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների 
ծրագիր

(12,500.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

Բժշկական օգնություն և ծառայություններ հանրապետության 
բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, հատուկ խմբերում ընդգրկված 
անձանց պրոթեզավորում, դժվարամատչելի ախտորոշիչ զննման, 
պաթանատոմիական, դատական և գենետիկական փորձաքննություններ և 
այլ ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների 
արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու 
մատչելիության բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
ԱԾ01 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ (12,500.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ 
զննման ծառայությունների իրականացում

Ծառայություններ մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (ախտորոշման կենտրոններ, 
հիվանդանոցներ)

1150 ԾՐԱԳԻՐ
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր (200,616.9)
Ծրագրի նկարագրությունը
Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների հիվանդանոցային 
բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ ծառայությունների կարիք և 
իրավունք ունեցող անձանց հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ 
փորձաքննություն
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հիվանդացության և մահացության կրճատում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ01 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ (8,400.0)
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ 
առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, 
վիճակների և անձանց ցանկի համաձայն         
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ09 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ (12,000.0)
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Երեխաներին (0-7 տարեկան, 7-18 տարեկան սոցիալապես անապահով և 
հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական 
օգնության  իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)                  

Ծառայություններ մատուցողի անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ10
Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին 
բժշկական օգնության ծառայություններ

(24,000.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 
ընդգրկվածների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ հաստատված ցանկի համաձայն            
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ14

 Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց 
ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ 

(100,000.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
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Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց 
ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության  իրականացում 
(հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)                
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ)

ԱԾ16 Սրտի անհետաձգելի վիրահատության ծառայություններ (48,900.0)
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Սրտի անհետաձգելի վիրահատության իրականացում 
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ18

«Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում» ծրագրում ընդգրկված 
առողջապահական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության և 
սպասարկման ծառայությունների տրամադրում

(7,316.9)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
(սոցիալական փաթեթի շահառուների) բժշկական օգնության և 
սպասարկման իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)
Ծառայություններ մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ)

1001 ԾՐԱԳԻՐ
Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և 
մոնիտորինգի ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը
Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և 
մոնիտորինգի
(վերահսկման) ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող 
ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Պլանավորում, բյուջետավորում, գանձապետական ծառայություններ, 
պետական պարտքի կառավարում տնտեսական և հարկաբյուջետային 
քաղաքականության մշակում և մոնիտորինգ, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և 
մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական 
հիմնարկ
Ֆինանսական կառավարման համակարգի վճարահաշվարկային 
ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը
Պետական բյուջեի կատարման, տեղական բյուջեների սպասարկման 
ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական 
հիմնարկ

1023 ԾՐԱԳԻՐ

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը
Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման,պլանավորման, 
մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձնման, վերահսկողության և 
աջակցության ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հարկային և մաքսային վարչարարության արդյունավետության 
բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

01.01.02.

                 (14,000.0)

ԱԾ 10

                 (14,000.0)

ԱԾ 11 01.01.02.

                (34,000.0)

           (4,098,536.0)
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Հարկային և մաքսային ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման,պլանավորման, 
մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձնման, վերահսկողության և 
աջակցության ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական 
հիմնարկ
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

Ռենտգենյան սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ

1001 Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և 
մոնիտորինգի ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և 
մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը կոչված է նպաստելու ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կարողությունների զարգացմանը

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացում 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին»

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ԱՄՆ ՄԶԳ դրամանաշնորհի հաշվին ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Պետական գնումների սահմանված կարգով մրցույթում հաղթող ճանաչված 
կազմակերպություններ

1006 ԾՐԱԳԻՐ
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ՀՀ ներքին պետական պարտքի սպասարկում
Ծրագրի նկարագրությունը

ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում և 
պարտքի մարում և պարտքային գործառնությունների հետ կապված այլ 
վճարումներ

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սպասարկում

Ծրագրի նկարագրությունը

ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում և 
պարտքի մարում և պարտքային գործառնությունների հետ կապված այլ 
վճարումներ

1023 ԾՐԱԳԻՐ
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման,պլանավորման, 
մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձնման, վերահսկողության և 
աջակցության ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական 
հիմնարկ

ԱԾ 14

              (390,000.0)

ԱԾ 13

            (4,027,136.0)

ԿՀ 04

                 (71,400.0)

ԱԾ 500 01.01.02.

(66,443.2)                 

(66,443.2)                 

ՖԾ01

ՖԾ02

              (560,000.0)

                 (16,238.5)

ՀՀ նախագահի աշխատակազմ
Բաժին 2.
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ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ03
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

1154 ԾՐԱԳԻՐ
Համապետական քաղաքականության մշակման և իրականացման 
ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը
Պետական քաղաքականության ծրագրերի մշակման, ամփոփոման, 
իրականացման և համակարգման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հանրապետության կայուն զարգացման ու անվտանգության ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի և համակարգման 
ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

Պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման 
ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

Համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային գույքի և այլ վարչական 
սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1154 Համապետական քաղաքականության մշակման և իրականացման 
ծառայություններ

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ04
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

1136 ԾՐԱԳԻՐ

01.01.01.

                (38,900.0)

ԿՀ 03

                 (13,100.0)

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(7000.0)

(7000.0)

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(4000.0)

ԱԾ 01

                (25,800.0)

(4000.0)
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Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում

Ծրագրի նկարագրությունը

Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի 
մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման 
գործընթացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 
ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի արդյունքների ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը
Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի 
մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման 
գործընթացում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

<<ՀՀ կառավարության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական 
հիմնարկ

1092 ԾՐԱԳԻՐ

Սահմանադրական արդարադատության ապահովման ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը
Վեճերի քննում,լուծում և որոշումների կայացում ՀՀ սահմանադրությանը 
համապատասխանության վերաբերյալ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ քաղաքացիների և կազմակերպությունների սահմանադրական 
իրավունքի պահպանում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ՀՀ սահմանադրական արդարադատության ապահովման ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը
Վեճերի քննում,լուծում և որոշումների կայացում ՀՀ սահմանադրությանը 
համապատասխանության վերաբերյալ
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ սահմանադրական դատարան 

1001 ԾՐԱԳԻՐ
Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և 
մոնիտորինգի ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և 
մոնիտորինգի
(վերահսկման) ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող 
ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, 
իրականացման համակարգման, պլանավորման, մոնիտորինգի, կրթական, 
մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի 
կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների 
իրականացման, տեսչական հսկողության ծառայություններ

Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

01.01.01.

                  (11,100.0)

ԱԾ 01

                  (11,100.0)

ՀՀ սահմանադրական դատարան

03.03.01.01.

                  (7,600.0)

ԱԾ 01

                  (7,600.0)

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

01.01.01.04.

                  (1,800.0)

ԱԾ09
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Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա 
կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, 
մշակման,
իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, 
լիցենզավորում, մոնիտորինգ, հաշվետվական համակարգի 
կազմակերպում,
աուդիտ, կրթական,մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ 
ծրագրերի կատարման վերաբերյալ գնումների պայմանագրերի կնքում,
պետական գնումների իրականացում, բնակչությանն ու քաղաքացիական 
հասարակության անդամներին ոլորտի ծրագրերի կատարման մասին 
իրազեկում և տեղեկատվության տրամադրում, քաղաքացիների դիմումների 
ու բողոքների քննարկում, քաղաքաշինական ՆՏՓ-ների 
համապատասխանության տեսչական վերահսկողություն

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

Բնակարանւպին ապահովում

Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնակարանային շինարարություն

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովում

1001 ԾՐԱԳԻՐ
Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և 
մոնիտորինգի ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և 
մոնիտորինգի
(վերահսկման) ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող 
ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Սփյուռքի ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ
Մատոցվող ծառայության նկարագրությունը

Քաղաքականության, ոլորտի բնագավառների  մոնիտորինգի, մշակութային 
ծառայությունների և ծրագրերի համակարգման ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

1128 ԾՐԱԳԻՐ
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա 
պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

Ծրագրի նկարագրությունը

Քաղաքաշինության միջոցառումներ, Տրանսֆերտներ

ԾՏ01

4,329,673.9

ԾՐԱԳԻՐ

1098

4,329,673.9  

Ծրագրի նկարագրությունը

Պետական ծառայողների կյանքի ստանդարտների բարելավում

                  (4,000.0)

                  (1,800.0)

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

01.01.01.04.

                  (4,000.0)

ԱԾ 18

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
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Միջազգային հարաբերություններում ՀՀ շահերը և իրավունքները պատշաճ 
ու հետևողական ներկայացում, ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական 
անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն, 
սփյուռքահայության հետ հարաբերությունների համակարգում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Երկրի միջազգային ներգրավվածության աստիճանի, միջազգային 
հեղինակության ամրապնդում, արտաքին առևտրի համար նպաստավոր 
պայմանների ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումներ.Ծառայություններ
Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում 
հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների 
նպատակների և խնդիրների իրագործում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության 
քաղաքականության իրականացման դիվանագիտական գործունեություն 
օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական 
ծառայության մարմիններ
Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ
Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական 
ներկայացուցչություններում կահույքի, սարքավորումների, 
համակարգիչների և նրանց ուղեկցող սարքավորւմների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական 
ծառայության մարմիններ

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժինը/Խումբը/

Դասը)
(հազ. դրամ)

1019
ԾՐԱԳԻՐ

272,087.1 

Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը

Համաշխարհային բանկի Սոցիալական ներդրումների ծրագրի 
իրականացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

  ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, 
խրախուսում, արդյունավետության բարձրացում: 

Քացաքականության միջոցառումներ.Ծառայություններ

Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր` ՀՀ աղքատ և խոցելի 
խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Տարածքային զարգացման հիմնադրամ 
Քացաքականության միջոցառումներ.Ծառայություններ

ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, 
հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և 
շինարարության աշխատանքներ
Տրանսվերտի նկարագրությունը

Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով նախատեսված ՀՀ 
տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, 
մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների,  հատուկ դպրոցների, 
մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և 
շինարարություն
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) աջակցությամբ 
իրականացվող «Տարածքային ինքնակառավարման բարեփոխումների» 
դրամաշնորհային ծրագիր

01 01 03 10

232,740.2

ԿՀ02

4,644.1

237,384.3

ԱԾ01

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

ԱԾ01 459.2 

ԾՏ01 271,627.9 
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Տրանսվերտի նկարագրությունը

Տարածքային ինքնակառավարման բարեփոխումների  ծրագրով 
նախատեսված  ՀՀ խոշորացված համայնքներում վարչատարածքային 
բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության 
աշխատանքներին օժանդակելն է, ներառյալ.(ա) Ֆինանսական միջոցների 
հասանելիության ավելացում` համայնքների գերակա զարգացման 
խնդիրների իրականացման նպատակով, և (բ) կարողությունների 
զարգացում հետևյալ ոլորտներում` մասնակցային, համայնքահեն 
որոշումների կայացման գործընթացների կիրարկում,   համայնքային 
սեփականության կառավարման և ծառայությունների մատուցման առավել 
արդյունավետ համակարգերի և ընթացակարգերի որդեգրում, 
վերահսկողական և կանոնակարգող գործառույթների իրականացման 
թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավում:

1134 ԾՐԱԳԻՐ 877,606.3 

Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
աջակցությամբ իրականացվող Գյուղական կարողությունների  ստեղծում  
ծրագրի իրագործում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Գյուղական տարածքների տնտեսական ակտիվութթյան բարելավում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ06
Դանիական Թագավորության աջակցությամբ իրականացվող 
«Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին» դրամաշնորհային 
ծրագիր
Ակտիվի նկարագրությունը

04.02.01
Դանիական Թագավորության աջակցությամբ իրականացվող 
«Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին» դրամաշնորհային 
ծրագրի ընթացիկ ծախսեր
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի
իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

ԾՏ01 Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղական կարողությունների  ստեղծում»  
ծրագիր
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

04.02.01
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղական կարողությունների  ստեղծում»  
ծրագրի ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում

ԾՏ02
ՕՊԵԿ զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ 
իրականացվող «Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

04.02.01
ՕՊԵԿ զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ 
իրականացվող «Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագրի ոչ 
ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում

1136 ԾՐԱԳԻՐ 107,622.3 

Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում
Ծրագրի նկարագրությունը
Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի 
մշակման իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման 
գործընթացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 
ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի արդյունքների ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ02
«Ավստրիական զարգացման գործակալություն» ընկերության 
աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում 
կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր

Ակտիվի նկարագրությունը

ԾՏ03 3,228.9 

5,759.4 

433,847.7 

437,999.2 
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04.02.01 «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ-ի պահպանում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման
ազգային կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժինը/Խումբը/

Դասը)
(հազ. դրամ)

1049 ԾՐԱԳԻՐ
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության 
ապահովման ծառայություններ

4,965,624.8 

Ծրագրի նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 
պահպանում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 
ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 
վերանորոգման ծախսերի կրճատում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ17
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  զարգացման ծրագրի կառավարման 
և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3)

Ակտիվի նկարագրությունը

04.05.01
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  զարգացման ծրագրի կառավարման 
և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ

ԱԾ19
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացմամբ Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  զարգացման դրամաշնորհային 
ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3)

Ակտիվի նկարագրությունը

04.05.01
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացմամբ Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  զարգացման դրամաշնորհային 
ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ

ԱՁ07
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  կառուցում (Տրանշ 3)

799,255.5 

Ակտիվի նկարագրությունը

04.05.01
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի հիմնանորոգում նախագծային և շինարարական
աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն
Ծրագիր (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության
ապահովման ծառայություններ

ԱՁ08

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի <<Բագրատաշեն>>  անցման 
կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի կառավարման և համակարգման 
ծառայություններ

23,495.3 

Ակտիվի նկարագրությունը

04.05.01
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի <<Բագրատաշեն>>  անցման 
կետի կամրջի վերակառուցում
Ծրագիր (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության
ապահովման ծառայություններ

ԱՁ09
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի  կառուցում (դրամաշնորհ Տրանշ 3)

3,886,604.6 

Ակտիվի նկարագրությունը

04.05.01
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի հիմնանորոգում` նախագծային և շինարարական
աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն

Ծրագիր (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության
ապահովման ծառայություններ

107,622.3 

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի  նախարարություն

124,190.0 

132,079.4 
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Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժինը/Խումբը/

Դասը)
(հազ. դրամ)

1167 ԾՐԱԳԻՐ 93,609.1 

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և 
վերանորոգման ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը
Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման 
վերազինում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ01 04.03.05
Որոտանի հիդրոէլեկտրոկայնների համալիրի վերականգնման 
խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Որոտանի հիդրոէլեկտրոկայնների համալիրի վերականգնման 
խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

<<Որոտանի հիդրոէլեկտրակայնների համալիր>> ՓԲԸ

Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ

ԵԿ10 Ներդրումներ <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ-ում
Ներդրման  նկարագրությունը

04.03.05

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում
նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ
գտնվող 220կՎ <<Աշնակ>> ենթակայանը, կառուցել էլեկտրաէներգետիկ
համակարգի պահուստային կառավարման կենտրոն, ձեռք բերել
ենթակայանների և բարձջրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի
սպասարկման և շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենամեխանիզմներ
և տրանսպորտային միջոցներ

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

<<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ

Տվյալ ներդրուման հետ կապված ծրագիրը

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և 
վերանորոգման ծրագիր

ԵԿ11 Ներդրումներ <<Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ում
Ներդրման  նկարագրությունը

04.03.05
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում
նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ
գտնվող Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանը:

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

<<Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ

Տվյալ ներդրուման հետ կապված ծրագիրը

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և 
վերանորոգման ծրագիր

ԵԿ12 Ներդրումներ <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ-ում
Ներդրման  նկարագրությունը

04.03.05

Էլեկտրահաղորդման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման
ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վփոխարինել Հաղթանակ
220ԿՎ, Չարենցավան-3 և Վանաձոր-1 110ԿՎ ենթակայնների 30 և ավելի
տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված
սարքավորումները

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

<<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ

Տվյալ ներդրուման հետ կապված ծրագիրը

47,664.0 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների  նախարարություն

31,340.3 

26,098.4 

36,170.4 
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Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և 
վերանորոգման ծրագիր

Ծրագրային 
դասիչը

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ/Դա

ս)
(հազար դրամ)

1001 ԾՐԱԳԻՐ 91,403.5 
Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և 
մոնիթորինգի ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման, 
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակմն, իրակամնացման և 
մոնիթորինգի (վերահսկման) ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը կոչված է նպաստելու ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կարողությունների զարգացմանը
Քաղաքականության միջոցառումներ.Ծառայություններ

ԱԾ01 ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացում 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին

(66,443.2)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհի հաշվին ՀՀ ֆինանսների նախարարության
մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Պետական գնումների սահմանված կարգով մրցույթում հաղթած 
կազմակերպություններ

1015 ԾՐԱԳԻՐ
Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ48
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

1018 ԾՐԱԳԻՐ
Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման 
ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների 
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով 
հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում:
Քաղաքականության միջոցառումներ.Ծառայություններ

ԱԾ01 ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի 
արդիականացման երկրորդ ծրագիր

2,716.7 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ԱԾ02 ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի  հանրային  
ֆինանսական կառավարման հզորացման դրամաշնորհային  ծրագիր

17,910.5 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(38100.0)

(38100.0)
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Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ԱԾ03 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Էլեկտրոնային 
հասարակության  և մրցունակության համար նորարարության  ծրագիր

4,669.0 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ԱԾ06
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային 
հատվածի վերահսկողության  (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների 
զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

6,880.6 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ԱԾ07 ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային  ծրագիր

3,616.0 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ԱԾ08
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի 
կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

15,471.2 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված 
մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ
Պետական այլ կառավարչական հիմնարկի համար

ԿՊ03
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Հարկային 
վարչարարության արդիականացման  ծրագիր 114,970.3 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների
ձեռքբերում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
1018 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Հարկային 
վարչարարության արդիականացման  ծրագիր
Այլ կառավարչական հիմնարկի կազմակերպություններում ներդրման 
պատվեր

ԵՊ01 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Էլեկտրոնային 
հասարակության  և մրցունակության համար նորարարության  ծրագիր

7,083.6 

Ակտիվի նկարագրությունը
Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների
ձեռքբերում
Ծրագիրը որին առնչվում է ակտիվը
1018 ԱԾ 03 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀԲ-ի
աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և
մրցունակության համար նորարարության ծրագիր

Ծրագրային 
դասիչը

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ/Դա

ս)
(հազար դրամ)

1165 ԾՐԱԳԻՐ
63,273.0 

Հայաստանի մրցունակության բարձրացման և
զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 
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Ծրագրի նկարագրությունը
Զբոսաշրջության, առողջապահության, կրթության և
այլ հատող ոլորտներում Հայաստանի ընդհանուր
մրցունակության ներուժը բարձրացնող միջոցառումների իրականացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հայաստանի մրցունակության և վարկանիշի բարելավում
Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ 

ԵԿ 01
Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական 
կազմակերպությունում 63,273.0 

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Բելգիական Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի աջակցությամբ
իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության
արտադրամասի ստեղծման նպատակով սարքավորումների ներմուծում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ներմուծված սարքավորումներ
Ծրագիրը, որին առնչվում է ակտիվը

«Քեյ Բի Սի Էն Վի» բելգիական բանկի աջակցու
թյամբ իրականացվող ցիկլոտրոնի միջոցով ռադիո-
իզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ծրագիրը միջոցառումը
(բաժինը/խումբը/դ

ասը)

1004 ԾՐԱԳԻՐ

Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

Ծրագրի նկարագրությունը

Ոռոգման ծառայություններ մատակարարող ընկերությունների և 
ջրօգտագործողների ընկերությունների սուբսիդավորում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության 
ապահովում

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի հիմնանորոգում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների  ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների  ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի  զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում»  
ծրագրի համակարգում և ղեկավարում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների  ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ

1,232,336.4 

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ06

04.02.04 32,576.4 

ԱԾ07

04.02.04 142,580.6 

ԱԾ08

04.02.04 (272,288.8)
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Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի  զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման»  
դրամաշնորհային ծրագիր

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների  ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Ակտիվի նկարագրությունը

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման 
համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Ակտիվի նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան 
գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Ակտիվի նկարագրությունը

Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման 
համակարգերի զարգացման ծրագիր

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

1072 ԾՐԱԳԻՐ

Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման 
ծառայություններին

Ծրագրի նկարագրությունը

Խմելու ջուր մատակարարող ընկերությունների  սուբսիդավորում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և 
մատչելիության ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ԱԾ10

04.02.04 190,087.8 

Այլ կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվներ

ԱՏ 03 04.02.04

93,528.5 

ԱՏ 04 04.02.04

604,286.3 

ԱՏ 05 04.02.04

441,565.6 

1,638,899.3 

ԱԾ 11 06.03.01
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Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարար ընկերությունների կողմից չսպասարկվող համայնքների 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ու 
զարգացմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրության 

 դրամաշնորհային ծրագիր

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Հայջրմուղկոյուղի»  ՓԲԸ

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ՀՀ Լոռու/Վանաձորի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման  
համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրիր

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ

Ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման  
համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

Շիրակ-ջրմուղկոյուղի   ՓԲԸ

Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ

ԵԿ 04 06.03.01 Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում

Ներդրման նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման վարկերի և Եվրոպական միության 
Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող 
«Հայջրմուղկոյուղի»  ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

 Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)

Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացված 
համայնքների քանակ՝ 373, կենտրոնացված ջրամատակարարման 
համակարգին միացված բնակչության քանակ՝ 480805, կենտրոնացված 
ջրամատակարարման համակարգին միացված բաժանորդների 
մասնաբաժինը՝ 59.77 %, խմելու ջրի մատակարարման օրական միջին 
կշռված տևողություն՝ 18 ժամ/օր, ստանդարտներին համապատասխանող  
նմուշներ՝ 99.65  %,  համայնքներում խմելու ջրի մատակարարման օրական 
ժամերի միջին ցուցանիշից ստանդարտ շեղում՝ 7.3, բնակչության խմելու 
ջրի մատակարարման օրական ժամերի միջին ցուցանիշից ստանդարտ 
շեղում 4, ջրի կորուստ՝ 76.1 տոկոս, ընթացիկ ծախսերի ծախսածածկման 
մակարդակը՝ 83 %:

Վարկերի տրամադրում

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  համայնքային 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագիր

Վարկի նկարագրությունը 

106,972.3 

ԱԾ 12 06.03.01

35,960.4 

ԱԾ 13 06.03.01

36,776.2 

1,038,901.8 

ՎՏ 01 06.03.01

186 079 6
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Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Համայնքային 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագրի 
շրջանակներում «Հայջրմուղկոյուղի » ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման 
նպատակով տրամադրվող ենթավարկ

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման  
համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ

Վարկի նկարագրությունը 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման  
համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում  
համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագիր` երկրորդ փուլ

Վարկի նկարագրությունը 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման երկրորդ վարկային ծրագրի 
շրջանակներում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ -ի համակարգի հիմնանորոգման, 
կառուցման և վերակառուցման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ծրագիր` երրորդ փուլ 

Վարկի նկարագրությունը 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման  համակարգերի վերականգնման 
վարկային ծրագրի շրջանակներում  համակարգի հիմնանորոգման 
նպատակով տրամադրվող ենթավարկ

Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ծրագիր` երրորդ փուլ 

Վարկի նկարագրությունը 

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում 
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի  համակարգի հիմնանորոգման նպատակով 
տրամադրվող ենթավարկ

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ԱԾ11

186,079.6 

ՎՏ 02 06.03.01

4,247.2 

ՎՏ 04 06.03.01

2,354.3 

ՎՏ 05 06.03.01

28,768.9 

ՎՏ 06 06.03.02

198,838.6 
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Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԵՎԲ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի 
նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների  ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Գործառական 

դասիչը
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ծրագիրը միջոցառումը
(բաժինը/խումբը/դ

ասը)

ԾՐԱԳԻՐ

Քաղաքային զարգացման ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը

Աջակցություն Երևանի քաղաքային համայնքին համաքաղաքային 
համակարգերի շահագործման, պահպանման և զարգացման նպատակով

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Երևան քաղաքի ենթակառուցվածքների բարելավում

 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին 
տրամադրվող տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր

Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարաման և 
ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով

1008 ԾՐԱԳԻՐ
Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում քաղաքականության 
մշակման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ
Ծրագրի նկարագրությունը
Ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ խորհրդատվության, ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության իրավասության մեջ մտնող ծառայությունների ու 
ծրագրերի համակարգման ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Սննդամթերքի անվտանգության և որակի բարելավում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության նյութական խրախուսում և համակարգի 
զարգացում
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության աշխատողների ծառայողական 
պարտականությունների կատարման ծախսերի փոխհատուցում, նշված 
ծառայության զարգացում և խնդիրների ու գործառույթների իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայություն
Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ
Տրանսպորտային սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը
Ավտոմեքենայի ձեռքբերում

04.02.04 253,002.3 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

(52586.9)

ԱԾ02 (48116.9)

ՀՀ 2015 թ. բյուջե 
(հազ. դրամ)

1157

13,800.9 

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԾՏ11 06.03.01

13,800.9 

Ծրագրային դասիչը
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Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայություն
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1008 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ
Վարչական սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը
Համակարգիչների, տպիչ սարքերի, սառնարանների, հեռախոսների և 
գույքի ձեռքբերում
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայություն
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1008 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը
Այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայություն
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1008 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ

1026 ԾՐԱԳԻՐ
Սննդի անվտանգության ապահովման ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը
Սննդի անվտանգության համակարգի ներդրմանն ուղղված 
ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Ներմուծվող սննդամթերքի եվ (կամ) կենդանական ծագման մթերքի 
լաբորատոր փորձաքննություն

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի 
փորձաքննության իրականացում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ

Պաշտպանության բնագավառում իրականացվող և մատուցվող 
ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը
Ոլորտի քաղաքականության մշակման, իրականացման, վերահսկողության 
և համակարգման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Նպաստել ՀՀ պաշտպանողականության բարձրացման

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Ռազմական կարիքների բավարարում
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Ոլորտի քաղաքականության մշակման, իրականացման, վերահսկողության 
ծառայություններ  (Ռազմական կարիքներ)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ
Շենքերի և շինությունների շինարարություն

Ակտիվի նկարագրությունը
Շենքերի և շինությունների շինարարություն

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

(30,835.9)

ԱԾ 02

(30,835.9)

(500.0)

ԿՀ02 (2995.0)

ԿՀ03 (975.0)

ԿՀ01

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Ծրագրային դասիչը

1169

(450,000.0)

ԱԾ01 02.01.01 (259,400.0)

ԿՀ01 02.01.01 (131,000.0)
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1169 Ռազմական կարիքների բավարարում
Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում

Ակտիվի նկարագրությունը
Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1169 Ռազմական կարիքների բավարարում
Տրանսպորտային սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը
Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1169 Ռազմական կարիքների բավարարում
Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը
Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1169 Ռազմական կարիքների բավարարում
Այլ մեքենաների և սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը
Այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ ՊՆ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1169 Ռազմական կարիքների բավարարում

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ
Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիտորինգ և վերահսկողություն

Ծրագրի նկարագրությունըՈստիկանության մարմինների աշխատանքների պլանավորում և
համակարգում, կենտրոնացված միջոցառումների և ծառայությունների
իրականացում, մոնիտորինգ և վերահսկողություն, վերլուծական,
միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցության գործունեության
ապահովում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման մակարդակի 
բարձրացում; 1.Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների 
թիվը /13000/, 2.Հանրապետությունում  հանցավորության գործակիցը, 
3.Բացահայտված հանցագործությունների տեսակարար կշիռը գրանցված 
հանցագործությունների ընդհանուր թվում (75 %):
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումներ, ծառայություններ, մոնիտորինգ և 
վերահսկողություն

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունըՈստիկանության մարմինների աշխատանքների պլանավորում,
համակարգում, կենտրոնացված միջոցառումների, ծառայությունների
իրականացում, այդ թվում կադրային և նյութատեխնիկական ապահովում,
մոնիտորինգ և վերահսկողություն, վերլուծական, միջգերատեսչական և
միջազգային համագործ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1158 Հասարակական կարգի պահպանության ապահովում
ԾՐԱԳԻՐ

ԿՀ03 02.01.01 (3,000.0)

ԿՀ04 02.01.01 (38,800.0)

ԿՀ05 02.01.01 (10,200.0)

ԿՀ06 02.01.01 (7,600.0)

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն

Ծրագրային դասիչը

1158

(151,900.0)

ԱԾ01 03.01.01 (139,200.0)

ԿՀ05 03.01.01 (12,700.0)

1105
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ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների , 
շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների  
պահպանություն
Ծրագրի նկարագրությունը

Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 
պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպոս նաև 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների 
պահպանության,գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի 
վճարովի ծառայությունների մատուցում,ՀՀ տարացքում երկաթուղային 
տրանսպորտով տեղափոխվող բեռների, մարդատար և էլեկտրական 
գնացքների ուղեկցում և հասարակական կարգի պահպանության 
ապահովում, ինչպես նաև կայարանների վարչական շենքերի 
պահպանություն: 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և 
անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության,գույքի և անձի 
անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների 
որակի և արդյունավետության ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների , 
շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների  
պահպանություն

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 
պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպոս նաև 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների 
պահպանության,գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի 
վճարովի ծառայությունների մատուցում,ՀՀ տարացքում երկաթուղային 
տրանսպորտով տեղափոխվող բեռների, մարդատար և էլեկտրական 
գնացքների ուղեկցում և հասարակական կարգի պահպանության 
ապահովում, ինչպես նաև կայարանների վարչական շենքերի 
պահպանություն: 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ Ոստիկանություն

Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ 
Շենքերի և շինություններ շինարարություն
Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության  Պետական պահպանության 
գլխավոր վարչության հատուկ մասնագիտացված պահպանության 
վարչության հաշվեկշռում հաշվառվող ծառայողական շների համար նոր 
շնաբուծարանի կառուցում , հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն, 
ինչպես նաև թվով 6 ոստիկանական հենակետերի կառուցում

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1105 ԿՀ01 Ծառայողական շների պահպանման պայմանների բարելավում, 
ոստիկանական հակմակարգի ապակենտրոնացում
Տրանսպորտային սարքավորումներ   

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է ձեռքբերել թվով 10 սեդան թափքով մեքենաներ   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1105 ԿՀ02 Պետական պահպանություն և անվտանգություն  

Վարչական սարքավորումներ  

Ակտիվի նկարագրությունը

(552,734.1)

ԱԾ01 03.01.01

(529,286.8)

ԿՀ 01 03.01.01

(8,416.5)

ԿՀ 02 03.01.01

(2,694.0)

ԿՀ 03 03.01.01
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1 2 3 4 5

Նախատեսվում է ձեռքբերել համակարգչային սարքավորումներ,  
տեսախցիկներ, կապի միջոցներ, անվտանգությունն ապահովող այլ 
սարքավորումներ, գրասենյակային կահույք և  էլեկտրական պարագաներ   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1105 ԿՀ03 Պետական պահպանություն և անվտանգություն  

Նախագծահետազոտական ծախսեր

Ակտիվի նկարագրությունը
Նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության  ոստիկանական թվով 6 
հենակետերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման ծառայությունների ձեռքբերում
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1105 ԿՀ04Պետական պահպանություն և անվտանգություն  

ԾՐԱԳԻՐ

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կազմակերպում, 
իրականացում և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 
կանխարգելում

Ծրագրի նկարագրությունը
Ճանապարհային երթևեկության կարգավորում, ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի օրենսդրության, 
ճանապարհային երթեւեկության կանոնների, տեխնիկական նորմերի 
պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, 
ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացում, 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ ճանապարհային 
երթեւեկության բնագավառում վարչական իրավախախտումների պետական 
հաշվառում ճանապարհային անվտանգության կանխարգելում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման պատշաճ 
մակարդակ

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության և ոստիկանության 
այլ ստորաբաժանումների նյութական ապահովում, մատուցած 
ծառայությունների մակարդակի բարձրացում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Ճանապարհային երթևեկության կարգավորում, ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի օրենսդրության, 
ճանապարհային երթեւեկության կանոնների, տեխնիկական նորմերի 
պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, 
ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացում, 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ ճանապարհային 
երթեւեկության բնագավառում վարչական իրավախախտումների պետական
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն
Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ 

Շենքերի և շինությունների շինարարություն

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության  ՃՈ  Իջևանի ՀՔԲ-ի վարչական 
շենքի, Ներքին անվտանգության վարչության կցակառույցի և Դավթաշենի 
ՈԲ վարչական շենքի շինարարական աշխատանքները, այդ շինարարական 
աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության 
ծառայությունները:

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1175 ԿՀ01 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

Ակտիվի նկարագրությունը

(12,296.8)

ԿՀ 04 03.01.01

(40.0)

1175

03.01.01

(296,787.3)

ԱԾ01

(204,675.2)

ԿՀ 01 03.01.01

(11,403.0)

ԿՀ 02 03.01.01
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Նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության Կումայրի ՈԲ վարչական շենքի 
կապիտալ վերանորոգում, Մեղրիի ՈԲ և Ագարակի ՈԲ վարչական շենքերի 
ջեռուցման համակարգերի տեղադրում, ՈԶ 1032 զորամասի ավտոպարկի 
վերակառուցման աշխատանքների իրականացում, տեխնիկական և 
հեղինակային հսկողություն  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1175 ԿՀ02 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Տրանսպորտային սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

ՀՀ ոստիկանության և ճանապարհային ոստիկանության ավտոպարկերի 
թարմացման և գործառույթների արդյունավետությունը բարելավելու 
նպատակով:              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1175 ԿՀ03 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է ձեռք բերել համակարգչային սարքավորումներ,  կահույք, 
խախտումների արձանագրման և արագության չափման, նկարահանման 
տեսախցիկներ              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1175 ԿՀ04 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է ձեռք բերել կենցաղում օգտագործվող զանազան սարք-
սարքավորումներ, վառելիքի լիցքավորիչներ և փոխադրամիջոցների 
ամբարձիչներ    

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1175 ԿՀ05 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Նախագծահետազոտական ծախսեր

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է իրականացնել կապիտալ շինարարությունների 
իրականացման համար  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմում 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1175 ԿՀ06 Ճանապարհային անվտանգության ապահովում  

Ծրագրային 
դասիչը

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ
Ազգային անվտանգություն

Ծրագրի նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պետության և
հասարակության այնպիսի կացություն է, երբ ապահովված է անձի,
հասարակության և պետության անվտանգությունը, երկրի տարածքային
ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանադրական կարգը,
տնտեսության բնականոն զարգացումը, հասարակության նյութական և
հոգևոր արժեքների, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների,
շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ներքին և արտաքին
սպառնալիքներից:

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ազգային անվտանգության ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

Հետախուզական, հակահետախուզական, սահմանադրական կարգի 
պաշտպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի գործունեության 
կազմակերպում

(450.0)

ԿՀ 03 03.01.01

(3,500.0)

ԿՀ 04 03.01.01

(76,107.2)

ԿՀ 05 03.01.01

(115.0)

ԿՀ 06 03.01.01

(536.9)

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

1138

(1,000,200.0)
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1 2 3 4 5
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ անվտանգությանը սպառնացող վտանգի մասին տեղեկատվության
ստացում, վերլուծում, վտանգի կանխատեսում; առաջարկությունների
մշակում` վտանգի կանխման ու չեզոքացման վերաբերյալ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ Կառավարությանն առնթեր ազգային անվտանգության ծառայություն
Վարչական սարքավորումներ

Ակտիվի նկարագրությունը
Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության 
ծառայություն

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
Ազգային անվտանգության ապահովում 1138

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության 
ծառայություն

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
Ազգային անվտանգության ապահովում 1138

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ
Փրկարարական ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը

Հրդեհաշրջման, հակահրդեհային քարոզչության, բնական ու տեխնածին
աղետների ժամանակ բնակչության և կառույցների պաշտպանություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Խաղաղ և պատերազմական իրավիճակներում բնակչության և
տարածքների պաշտպանության ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Փրկարարական ծառայություններ

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Հրդեհաշիջման, հակահրդեհային քարոզչության, բնական ու տեխնածին
աղետների ժամանակ բնակչության և կառույցների պաշտպանություն,
ոլորտի կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար
ծառայություն

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ

Քրեակատարողական ծառայություններ
Ծրագրի նկարագրությունը

Քրեակատարողական հիմնարկների պահպանում և զարգացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հանցագործությունների դեպքերի կրճատում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Քրեակատարողական ծառայություններ

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Դատապարտյալների վերահսկողություն,քրեակատարողական
հիմնարկներում դատապարտյալների պահելը, դատապարտյալների սոցիալ-
հոգեբանական վերականգնում, ուսուցում, հարկադիր աշխատանքների
կատարում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական
ծառայություն

ԱԾ01 03.01.02 (988,600.0)

ԿՀ04 03.01.02 (9,300.0)

ԿՀ05 03.01.02 (2,300.0)

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայքություն

Ծրագրային դասիչը

1090

(7,900.0)

ԱԾ01 03.02.01 (7,900.0)

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայքություն

Ծրագրային դասիչը

1120

(326,000.0)

ԱԾ01 03.05.01 (326,000.0)
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Գործառական 
դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում 2015 Բյուջե

Ծրագիրը Միջոցառումը
(Բաժին/Խումբ 

/Դաս)
(հազար դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր

Ծրագրի նկարագրությունը
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Նպաստել ՀՀ պաշտպանողականության բարձրացման

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Այլ մարմիններ

Գործառական 
դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ծրագիրը միջոցառումը
(բաժինը/խումբը/դ

ասը)

ԾՐԱԳԻՐ

Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, 
ճանապարհաշինարարական ծառայություններ

Ծրագրի նկարագրությունը

ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 
տրամադրվող աջակցությունև ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Երթևեկության անվտանգության բարձրացում

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր

Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Գործառական 
դասիչը

2015 Բյուջե         
(հազար դրամ)

Ծրագիրը Միջոցառումը (Բաժին/Խումբ/Դա
ս)

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(նվազեցումները 

բերված են 
1011 ԾՐԱԳԻՐ

 Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում
հաշվառված, ընդգրկված անապահով ճանաչված ընտանիքներին
նպաստի և միանվագ օգնության տրամադրում 

1068 ԾՐԱԳԻՐ

Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը

Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում

Ծրագրային դասիչը Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

(269,000.0)

ԾՏ01 (269,000.0)

(64,000.0)

 ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների մասով կատարվող փոփոխությունները 

Ծրագրային դասիչը ՀՀ 2015 թ. բյուջե 
(հազ. դրամ)

1097

1,084,000.0 

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԾՏ05 04.05.05

1,084,000.0 

(407,855.2)

Այլ մարմիններ

Ծրագրային դասիչը

1170

(407,855.2)

ԱԾ01 02.05.01

194



1 2 3 4 5
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող անձի
չստացած աշխատավարձի մասնակի հատուցում 

ԾՐԱԳԻՐ

Զբաղվածության ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը

Աշխատանքի խթանում, զբաղվածության խրախուսում, ժամանակավոր 
զբաղվածության ապահովում, բնակչության զբաղվածության պետական 
կարգավորման խնդիրների լուծման ապահովում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Գործազրկության մակարդակի նվազեցում, կայուն զբաղվածության 
ապահովում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման 
դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն 
ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման 
տրամադրում
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի
տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի
փոխհատուցում, ինչպես նաև տեսողությունից կամ տեղաշարժման
(հաշմանդամի սայլակով տեղաշարժվող) խնդիրներով առաջին խմբի
հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծրագրում ընդգրկելու դեպքում`
ուղեկցողի համար հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատավարձի
մասնակի փոխհատուցում
Գործազուրկներին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորմանն աջակցության 
տրամադրում

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Աշխատուժի ներքին տեղաշարժի նպատակով այլ վայր գործուղված 
գործազուրկներին նյութական ծախսերի փոխհատուցում սահմանված 
երաշխիքների տրամադրում

Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 
տնտեսությանն աջակցության տրամադրում
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 
տնտեսությանն աջակցության տրամադրում

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի 
տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի 
փոխհատուցում
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Թափուր աշխատատեղի համար գործատուին այցելության համար 
ուղեգրվող անմրցունակ անձին այցելության ծախսերի փոխհատուցման 
տրամադրում

Գործազուրկների և աշխատանաքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք 
փնտրող անձանց կրթաթոշակի տրամադրոմ

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Մասնագիտական ուսուցման  դասընթացներին մասնակցող՝  
գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձանց 
կրթաթոշակի տրամադրվում ուսուցման ամբողջ ընթացքում

Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ

Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 
տնտեսության աջակցության իրականացման ապահովում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող 
աշխատանք փնտրող անձանց համար սեզոնային զբաղվածության 
ապահովման նպատակով վարչարարական աշխատանքների 
կազմակերպում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
աշխատակազմ (ՙԶբաղվածության պետական ծառայություն՚

ծ կ ն)ԾՐԱԳԻՐ

ԾՏ01 (64,000.0)

1088

(640,800.0)

ԾՏ03 (164,000.0)

ԾՏ04 (49,600.0)

ԾՏ09 (243,000.0)

ԾՏ11 (119,000.0)

ԾՏ12 (61,000.0)

ԱԾ08 (4,200.0)

1160 (31,700.0)
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Հաշմանդամներին աջակցության ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը
Հաշմանդամներին բժշկասոցիալական վերականգնման, 
պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տրամադրման և վերականգնողական 
ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Հաշմանդամների ինտեգրում հասարակությանը

Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ

Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական 
միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում վերանորոգում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Հաշմանդամներին անվճար պրոթեզավորում, պրոթեզաօրթոպեդիկ և 
վերականգնողական պարագաներով ու տեխնիկական միջոցներով 
ապահովում և դրանց վերանորոգում  
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպություն

ԾՐԱԳԻՐ

Խնամքի կարքի ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարքի անձանց խնամքի 
ծառայություններ
Ծրագրի նկարագրությունը

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարքի անձանց շուրջօրյա 
խնամք, տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական 
սպասարկում, անօթևան անձանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրում, 
հոգեկան հիվանդների ցերեկային խնամք և սոցիալական այլ աջակցություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարքի անձանց 
արժանավայել կյանքի ապահովում
Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ

Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Տարեցների տուն-ինտերնատներում միայնակ տարեցների շուրջօրյա 
խնամքի իրականացում, խնամվողների իրավունքների և շահերի 
պաշտպանություն, սոցիալ-հոգեբանական և բժշկական օգնության 
տրամադրում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
ենթակայության ՙԵրևանի թիվ 1տուն-ինտերնատ՚ ՊՈԱԿ, ՙԵրևանի ՙՆորքի
տուն-ինտերնատ՚ ՊՈԱԿ, ՙՎարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-
ինտերնատ՚ ՊՈԱԿ, ՙԳյումրու տուն-ինտերնատ՚ ՊՈԱԿ

ԾՐԱԳԻՐ

Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցության ծրագիր

Ծրագրի նկարագրությունը

Մանկատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների 
խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր 
զարգացմանը, մանկատների շրջանավարտների սոցիալական խնդիրների 
ու ինտեգրացմանն ուղղված ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Մանկատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների 
խնամքի բարելավում,նրանց ինտեգրում հասարակությանը 

Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ

Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
շուրջօրյա խնամք, դաստիարակություն, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր 
զարգացմանը նպաստող պայմանների ապահովում, երեխաների 
իրավունքների և շահերի պաշտպանություն

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
ենթակայության ՙԵրևանի ՙՄանկան տուն՚ ՊՈԱԿ, ՙՄարի Իզմիրլյանի
անվան մանկատուն՚ ՊՈԱԿ, ՙԳյումրու ՙԵրեխաների տուն՚ ՊՈԱԿ,
ՙԳավառի մանկատուն՚ ՊՈԱԿ, ՙՎանաձորի մանկատուն՚ ՊՈԱԿ,
ՙԽարբերդի մասնագիտացված մանկատուն՚ ՊՈԱԿ
Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ

ԱԾ01 (31,700.0)

1032 (70,000.0)

ԱԾ01 (70,000.0)

1141 (124,500.0)

ԱԾ01 (46,500.0)

ԱԾ06 (78,000.0)
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Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 6-18 տարեկան դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների խնամքի, 
դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանն 
ուղղված ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
ենթակայությանը հանձնված ՙԵրևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանու-
թյան N1 գիշերօթիկ հաստատություն՚ ՊՈԱԿ, ՙԵրևանի երեխաների
խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն՚ ՊՈԱԿ,
ՙԲյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ
հաստատություն՚ ՊՈԱԿ, ՙԳյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանու-
թյան N1 գիշերօթիկ հաստատություն՚ ՊՈԱԿ, ՙՎանաձորի երեխաների
խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն՚ ՊՈԱԿ,
ՙԿապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ
հաստատություն՚ ՊՈԱԿ, ՙԴիլիջանի երեխաների խնամքի և
պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն՚ ՊՈԱԿ, "Գյումրու Ֆրիտյոֆ
Ն ն ենի նվ ն ե եխ նե ի խն մ ի և ն ն N2 ի ե իկ

Գործառական 
դասիչը

2015 Բյուջե         
(հազար դրամ)

Ծրագիրը Միջոցառումը (Բաժին/Խումբ/Դա
ս)

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(նվազեցումները 

բերված են 
ԾՐԱԳԻՐ
Կենսաթոշակային ապահովության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Պետական (պարտադիր) կենսաթոշակային ապահովագրության 
բնագավառում քաղաքականության իրականացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
Աշխատանքային կենսաթոշակներ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Եկամտային հարկ վճարող քաղաքացիներին աշխատանքային (ներառյալ ոչ 
աշխատանքային ժամանակահատվածները)` տարիքային, 
հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող, երկարամյա 
ծառայության, մասնակի կենսաթոշակների տրամադրում
Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների 
կենսաթոշակներ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Սպայական անձնակազմին և նրանց ընտանիքների անդամներին 
երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու 
դեպքում տրվող կենսաթոշակների տրամադրում 

Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 
կենսաթոշակներ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Շարքային զինծառայողներին  և նրանց ընտանիքների անդամներին 
հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող 
կենսաթոշակների տրամադրում
Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում 
նպաստներ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

Քաղաքացիներին ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու 
դեպքում սոցիալական նպաստների տրամադրում

ՀՀ օրենքով  նշանակված կենսաթոշակներ 
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք 
կատարելու առնչությամբ զոհված պատգամավորների ընտանիքների 
անդամներին նշանակված կենսաթոշակի,  ՀՀ նախկին նախագահներին 
նշանակված հատուկ կենսաթոշակի,  կենսաթոշակառու դատավորներին, 
դատախազներին, Սահմանադրական դատարանի անդամներին, նախկին 
պատգամավորներին և "Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին" ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված 
պաշտոններում պաշտոնավարած անձանց կենսաթոշակի տրամադրում

Կենսաթոշակառուի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու 
դեպքում նպաստառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
Ծրագրային դասիչը Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

1102
(691,300.0)

ԾՏ03 (282,000.0)

ԾՏ01 (40,800.0)

ԾՏ02 (81,000.0)

ԾՏ04 (53,000.0)

ԾՏ05 (97,500.0)

ԾՏ07 (137,000.0)
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Կենսաթոշակառուի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու 
դեպքում նպաստառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի 
տրամադրում
ԾՐԱԳԻՐ
 Սոցիալական ապահովագրության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության առանձին պետական 
ծրագրերի (ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստի, 
հղիության և ծննդաբերության նպաստի տրամադրում) իրականացում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
 Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստի վճարում

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Սոցիալական ապահովության վճարներ կատարող քաղաքացիների (վարձու
աշխատողներ և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովված
անձանց) կորցրած եկամտի փոխհատուցում` հիվանդության, ընտանիքի
հիվանդ անդամի խնամքի և օրենքով սահմանված այլ պատճառներով
առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում

Հղիության և ծննդաբերության նպաստ

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Եկամտային հարկ վճարող քաղաքացիների (վարձու աշխատողներ և 
ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովված անձանց) կորցրած 
եկամտի փոխհատուցում` հղիության և ծննդաբերության պատճառներով 
առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում 
ԾՐԱԳԻՐ
Առանձին կատեգորիայի քաղաքացիներին պարգևավճարների  և 
պատվովճարների տրամադրման ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Առանձին կատեգորիայի քաղաքացիների (ՀՄ պատերազմի վետերաններ և 
հաշմանդամներ, ծառայողական պարտականությունների կատարման 
ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներ, հայրենիքի 
առջև հատուկ վաստակ ունեցող անձինք) փոխհատուցման, 
պարգևավճարnերի կամ հատուկ վճարների տրամադրում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
ՀՄՊ մասնակիցներին, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական 
գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին 
տրվող 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 34.1 հոդվածով սահմանված 
պարգևավճարներ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
ՀՄՊ մասնակիցներին, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական 
գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին 
տրվող 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 34.1 հոդվածով սահմանված 
պարգևավճարների տրամադրում
Վետերանների պատվովճար
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
ՀՀ պատերազմի վետերաններին պատվովճարի տրամադրում
ԾՐԱԳԻՐ
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջացառումների 
իրականացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ
Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը
Երեխային ծննդյան կապակցությամբ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի 
փոխհատուցում
ԾՐԱԳԻՐ
Կենսաթոշակային ապահովության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Պետական (պարտադիր) կենսաթոշակային ապահովագրության 
բնագավառում քաղաքականության իրականացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացում

Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ
Պետական կենսաթոշակների տրամադրման և տեղեկատվական 
միասնակսն համակարգերի սպասարկման ծառայություն
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1082
(154,800.0)

ԾՏ02 (76,800.0)

ԾՏ03 (78,000.0)

1005
(54,500.0)

ԾՏ01 (30,400.0)

ԾՏ02 (24,100.0)

1068
(48,000.0)

ԾՏ01 (48,000.0)

1102 (82,000.0)

ԱԾ02 (82,000.0)
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Սպայական անձնակազմի, շարքային զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների անդամների կենսաթոշակների, աշխատանքային, ՀՀ 
օրենքով  նշանակված կենսաթոշակների և ծերության, հաշմանդամության, 
կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների տրամադրման 
տեղակատվական համակարգի սպասարկում և շահագործում, վճարման 
ծառայությունների ձեռքբերում և համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Բանկեր, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ՙԳնումների մասին՚ 
ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպություն
ԾՐԱԳԻՐ
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջացառումների 
իրականացում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում
Քաղաքականության միջոցառումններ.Ծառայություններ
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ  ծրագրի իրականացման ապահովում

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների վճարման ծառայություններ 
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Բանկեր, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ՙԳնումների մասին՚ 
ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպություն

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ01
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ05
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)

1068 (32,000.0)

ԱԾ02 (32,000.0)

ՀՀ սահմանադրական դատարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(1100.0)

(1100.0)

ՀՀ Ազգային ժողով

(4700.0)

(4700.0)

ՀՀ դատական դեպարտամենտ
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
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1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ06
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)

1015 ԾՐԱԳԻՐ
Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ07
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ08
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ11
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

(26000.0)

(26000.0)

ՀՀ դատախազություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(14700.0)

(14700.0)

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(1700.0)

(1700.0)

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(1600.0)

(1600.0)
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Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ12
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ13
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ14
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(7600.0)

(7600.0)

ՀՀ Արարատի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(15100.0)

(15100.0)

ՀՀ Արմավիրի  մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(44800.0)

(44800.0)

ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
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Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ15
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ16
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ17
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

(27300.0)

(27300.0)

ՀՀ Լոռու  մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(11600.0)

(11600.0)

ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(22200.0)

(22200.0)

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(58800.0)
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 ԾՏ18
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ19
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ20
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 ԾՏ21
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

(58800.0)

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(25800.0)

(25800.0)

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(11900.0)

(11900.0)

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(32900.0)

(32900.0)

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
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ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ28
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ29
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ30
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(3600.0)

(1000.0)

(1000.0)

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(3600.0)

(33600.0)

(33600.0)

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
Բաժին 2.

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(34800.0)
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ32
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ33
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ34
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ35
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

(34800.0)

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(49800.0)

(49800.0)

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(7700.0)

(7700.0)

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(4600.0)

(4600.0)

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
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ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ36
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ37
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ38
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Բաժին 2.
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(1800.0)

(1800.0)

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(2300.0)

(2300.0)

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(5800.0)

(5800.0)

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
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Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ39
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ40
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ41
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)

1015 ԾՐԱԳԻՐ
Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ42
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

(2600.0)

(2600.0)

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(188400.0)

(188400.0)

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(29200.0)

(29200.0)

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(70900.0)

(70900.0)
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1 2 3 4 5

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ44
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ46
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ47

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

#REF!

Բաժին 2.
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(2300.0)

(2300.0)

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

#REF!

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Բաժին 2.
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(2600.0)

(2600.0)

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
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1 2 3 4 5

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ53
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

ագրային դասիչը
գործառական 

դասիչը 
Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2015 Բյուջե /հազար 
դրամ/

Ծրագիրը  միջոցառումը
 բաժին/ 

խումբ/դաս

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով)
1015 ԾՐԱԳԻՐ

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

ԾՏ55

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
սոցիալական փաթեթով ապահովում

Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և 
հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

(491900.0)

(7400.0)

(7400.0)

Այլ մարմիններ
Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

(491900.0)
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