
   Հավելված N 5 
                        ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                    փետրվարի 17-ի N 179-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
       

Աղյուսակ 9.1.14 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
 1041 Մեծ նվաճումների սպորտ 

    

       
 Ծրագրի միջոցառումները   

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1041 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 
Միջոցառման դասիչը՝ 11003 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝  Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ          

 

Նկարագրությունը՝  Հաշմանդամային մարզական ՀԿ-ի կողմից 
միջազգային մրցաշարերին մարզիկների 
նախապատրաստում և մասնակցության ապահովում և 
ՀՀ առաջնությունների և այլ մարզական 
միջոցառումների անցկացում  

 Միջոցառման տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցում  
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  Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպությունների անվանումը  

  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Միջոցառումների քանակ, հատ    (2) (2) (2) (2) 

  Մասնակիցների թիվ, մարդ, այդ թվում՝    (23) (23) (23) (23) 

  իգական սեռի  (1) (1) (1) (1) 

  արական սեռի  (22) (22) (22) (22) 

  Միջազգային միջոցառումների քանակ, հատ  (2) (2) (2) (2) 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (19,589.2) (19,589.2) (19,589.2) (19,589.2) 
       
 Ծրագրի միջոցառումները   

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1041 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 
Միջոցառման դասիչը՝ 11034 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 
Միջոցառման անվանումը՝ 2022 թ. Երևանում կայանալիք բռնցքամարտի 

Եվրոպայի առաջնության անցկացման ապահովում 
        

 

Նկարագրությունը՝ 2022 թ. Երևանում կայանալիք բռնցքամարտի 
Եվրոպայի առաջնության կազմակերպման և 
անցկացման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցում  

 
  Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպությունների անվանումը  

  Մասնագիտացված կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման օրերի թիվը, օր  11 11 11 

 Մասնակից երկրների թիվ, երկիր  34 34 34 

  Մասնակից մարզիկների թիվ, մարդ   280 280 280 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  77,768.0 77,768.0 77,768.0 77,768.0 
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 Ծրագրի միջոցառումները   

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1041 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 
Միջոցառման դասիչը՝ 12003 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

Միջոցառման անվանումը՝  Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի 
առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ 
հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց 
մարզիչներին  անվանական թոշակի հատկացում  

        

 

Նկարագրությունը՝  Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի 
առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ 
հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց 
մարզիչներին  անվանական թոշակի հատկացում  

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի N 1096-Ն 
որոշմամբ սահմանված ՀՀ հավաքական թիմերի 
կազմում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներ 
և նրանց մարզիչներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (58,178.8) (58,178.8) (58,178.8) (58,178.8) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
         ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                  Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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