
Հավելված N 5 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
                     փետրվարի 17-ի N 200 - Ն որոշման 
 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ   

N 9.13 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

       
Աղյուսակ 9․13 

 

  
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

  
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         

 

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթություն 

        

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1045 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 
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Միջոցառման անվանումը՝  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների շենքային պայմանների 
բարելավում  

        

 

Նկարագրությունը՝  ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների շենքերի 
հիմնանորոգման և նախագծման (շինարարական 
աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի ստեղծում, 
ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) 
աշխատանքների իրականացում  

 

Միջոցառման տեսակը՝  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 

Հիմնանորոգվող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակ, հատ  
1 1 1 1 

 

 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  1 1 2 2 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
       

 Ծրագրի միջոցառումները         

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1045 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են դրական նշանով)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32004  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 
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Միջոցառման անվանումը՝ Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում ուսումնարտադրական բազայով 
ապահովում  

        

 

Նկարագրությունը՝ ՆՄՄԿՈՒ հաստատություններում ուսումնարտադրական 
բազայով ապահովման աշխատանքների իրականացում 

 

Միջոցառման տեսակը՝ Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների քանակ, որտեղ կատարվում են ներդրումները, հատ   1 1 

 
Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  
- - 121,155.5 121,155.5 

       
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         
 1075  Մշակութային ժառանգության ծրագիր          

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1075 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 21001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և 
վերականգնում  

        

 

Նկարագրությունը՝  Հուշարձանների գիտանախագծային փաստաթղթերի 
կազմում,  հրատապ ուսումնասիրում, վավերագրման և 
ուսումնասիրման աշխատանքներ, հետախուզում և 
հնագիտական պեղում, ամրակայում, նորոգում և 
վերականգնում  

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ  

 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 

 Հուշարձանների ուսումնասիրման (այդ թվում` հետախուզում և պեղում) և նախագծման, 
փորձաքննության աշխատանքներ, քանակ  

 3 4 4 

  Հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ, քանակ   4 4 (2) 

 

 Հուշարձանների ուսումնասիրման /այդ թվում հետախուզում և պեղում/ և նախագծման 
աշխատանքնեի ավարտվածության աստիճանը, տոկոս  

 30 70 100 

 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  - - - - 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1075 
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով)   
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Միջոցառման դասիչը՝ 32001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Ներդրումներ թանգարանների և պատկերասրահների 
հիմնանորոգման համար 

        

 

Նկարագրությունը՝ Թանգարանների և պատկերասրահների շենքերի՝ 
մասնաշենքերի հիմնանորոգում՝ համաշինարարական 
աշխատանքներ՝ ջեռուցման համակարգի իրականացում՝ 
ներքին հարդարում՝ տարածքի բարեկարգում և 
նախագծում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

Թանգարաններ և պատկերասրահներ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Հիմնանորոգվող թանգարաններ և պատկերասրահներ քանակ, հատ 1 1 1 1 

 

 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  

   1 

 
Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 

       
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         

 

1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության ծրագիր 

        

       
 Ծրագրի միջոցառումները         
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Ծրագրի դասիչը՝ 1111 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և 
«Զեյթուն»  ուսանողական ավան»  հիմնադրամի 
շենքային պայմանների բարելավում  

        

 

Նկարագրությունը՝  Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և 
«Զեյթուն» ուսանողական ավան»   հիմնադրամի 
շենքային պայմանների բարելավում  

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  - - - (126,342.9) 

       

 

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1146 Հանրակրթության ծրագիր         
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 Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`  1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  11001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն          

 

 Նկարագրությունը`   Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում 
սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և 
համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում  

  Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  

 

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը՛  

 ՀՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի 
նախարարության, ՀՀ մարզպետարանների, Երևանի 
քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական 
հաստատություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
 Ծրագրի դասիչը`  1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  11002  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն          
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 Նկարագրությունը`   Պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակում 
սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և 
համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում  

  Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  

 

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը՛  

 ՀՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի 
նախարարության, ՀՀ մարզպետարանների, Երևանի 
քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական 
հաստատություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`  1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  12010  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային 
ապահովում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Համայնքներում «Մոդուլային» տիպի 
մանկապարտեզների կառուցում և նախագծում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 Նախադպրոցական կրթությույն իրականացնող 
ուսումնական հաստատություններ  
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  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակ, հատ  1 1 1 1 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 

       
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1163 Մասսայական սպորտ         

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
Ծրագրի դասիչը 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 12001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Աջակցություն համայնքներին մարզական 
հաստատությունների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

        

 

Նկարագրությունը՝  Համայնքային ենթակայության մարզական 
հաստատությունների  վերանորոգում և կառուցում 

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում 

 

Շահառուների ընտրության 
չափանիշները 

Համայնքային ենթակայության մարզական 
հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) - - - (43,857.1) 
       

 Ծրագրի միջոցառումները         
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Ծրագրի դասիչը՝ 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

Մարզական օբյեկտների շինարարություն         

 

Նկարագրությունը՝ Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) 
կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, 
ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 
հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

Մարզական հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Կառուցման ենթակա օբյեկտների թիվ, հատ    (1) 

 

Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ 

   1 

 
Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  (3,244.4) (252.8) (252.7) (800,609.5) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 Ծրագրի դասիչը՝ 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
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(ավելացումները նշված են դրական նշանով)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32002  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում         

 
Նկարագրությունը՝ Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի)  

հիմնանորոգում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ 

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

Մարզական հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Հիմնանորոգման ենթակա օբյյեկտների թիվ, հատ  1 1 1 

 

Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ 

   1 

 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 

       
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1168  Արվեստների ծրագիր          

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները  փակագծերում)   
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Միջոցառման դասիչը՝ 32001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման համար 

        

 

Նկարագրությունը՝  Թատրոնների շենքերի մասնաշենքերի հիմնանորոգում, 
համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման 
համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, 
տարածքի բարեկարգում և նախագծում  

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

Թատրոններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակ, հատ     (1) 

  Հիմնանորոգվող թատրոնների քանակ, հատ   1 1 1 

 
 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  

  2 2 

 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  - 6,766.1 (17,183.4) (20,620.7) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

Միջոցառման դասիչը՝ 32007  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Թատերահամերգային կազմակերպությունների 
նյութատեխնիկական բազայի  համալրում  

        

 

Նկարագրությունը՝  Թատերահամերգային կազմակերպությունների համար 
անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումենրի 
ձեռքբերում  

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Թատրոններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Թատրոնների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները, հատ   (1) (1) (1) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 

       

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1183  Ապահով դպրոց          

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`   32001   առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավում  
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 Նկարագրությունը`   Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) 
հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, 
ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 
հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝  փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  32002  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության 
բարելավում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) 
կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, 
ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 
հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում  
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 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  32003  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված 
հանրակրթական դպրոցների  մոդուլային շենքերի 
կառուցում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Կրթական հաստատությունների կառուցում  
համայնքային կենտրոնների մոդելով  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված 
հանրակրթական դպրոցներ  
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  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակ, հատ  (15) (11) (11) (11) 
  Կառուցվող ուսումնական հաստատությունների քանակ, հատ  15 11 11 11 

 
 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  

   3 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  (36,111.3) - 882,692.4 2,257,855.6 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  32007  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հանրակրթական կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների նոր 
մարզադահլիճների կառուցում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների նոր մարզադահլիճների 
կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  
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 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  

   
(17) 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  - - (750,652.1) (853,876.5) 

       
 Ծրագրի միջոցառումները         

 
 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  32009  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հանրակրթական կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների 
վերակառուցում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների մարզադահլիճների 
վերակառուցման նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակում  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Հաստատությունների քանակ, որոնց շինարարական աշխատանքների ավարտվածության 
աստիճանը 100% է, հատ  

   
(4) 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ)  

  - - (132,040.3) (108,596.3) 
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 Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում)   

 

 Միջոցառման դասիչը`  32012  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով 
ապահովում  

        

 

 Նկարագրությունը`   Կրթական ժամանակակից նորմերին 
համապատասխանող գույքի ձեռքբերում  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Քոլեջների թիվը, որոնք ապահովվում են գույքով, հատ    (1) (1) 

  Մոդուլային դպրոցների թիվը, որոնք ապահովվում են գույքով, հատ     3 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   - - (121,155.5) (421,155.5) 

       
Աղյուսակ 9․47 

   ՀՀ կառավարություն         
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         
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 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ         

 

Ծրագրի միջոցառումները 

          

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով)   

 
Միջոցառման դասիչը՝ 11001  առաջին 

եռամսյակ 
 առաջին 

կիսամյակ 
 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ         

 

Նկարագրությունը՝ 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

   Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 

   

 
Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

 
Միջոցառման դասիչը՝ 11001 

 առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 
Միջոցառման անվանումը՝ 

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ         
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Նկարագրությունը՝ 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 

 

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

   Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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