
     Հավելված N 10 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1447-Ն որոշման 
 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.8, 9.1.14 ԵՎ 9.1.42 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
          

Աղյուսակ N 9․1.8 

    

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն     

  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
          

  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  1146 Հանրակրթության ծրագիր     

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

 Ծրագրի դասիչը 1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
   Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
   Միջոցառման անվանումը Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն      

  

 Նկարագրությունը  Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում սովորողների ընդգրկվա-
ծության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում  
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   Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

  

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

 Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ  

   Արդյունքի չափորոշիչներ    

   Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (3,295.0) (3,295.0) 
          
  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
  1183  Ապահով դպրոց      

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

 Ծրագրի դասիչը 1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
   Միջոցառման դասիչը 32012  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    

   Ոչ մոդուլային դպրոցների թիվը, որոնք ապահովվում են գույքով, հատ  1 1 
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   Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   3,295.0 3,295.0 
 

Աղյուսակ N 9․1.14 

    

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  

    
  ՄԱՍ 1. 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)   
  Միջոցառման դասիչը 32001  ինն ամիս   տարի  

  
Միջոցառման անվանումը  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտա-

կան 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  
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 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

  Հիմնանորոգվող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակ, հատ  1 1 

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

1 1 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  21,796.5 21,796.5 
          

  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  1146 Հանրակրթության ծրագիր     

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

 Ծրագրի դասիչը 1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
   Միջոցառման դասիչը 11003  ինն ամիս   տարի  
   Միջոցառման անվանումը  Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն      

  

 Նկարագրությունը  Պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակում սովորողների ընդգրկվա-
ծության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում  

   Միջոցառման տեսակը   Ծառայությունների մատուցում  

  

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

 ՀՀ ԿԳՄՍՆ ենթակայության հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններ  
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   Արդյունքի չափորոշիչներ    

   Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (119,364.0) - 
          
  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
  1168  Արվեստների ծրագիր      

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   

  Միջոցառման դասիչը 11005  ինն ամիս   տարի  
   Միջոցառման անվանումը  Մշակութային միջոցառումների իրականացում      
   Նկարագրությունը  Արվեստի հանրահռչակում, տարածում, մատչելիության ապահովում  
   Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

  

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության 
անվանումը  

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
Մասնագիտացված կազմակերպություններ   

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (16,229.3) 
          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
  Միջոցառման դասիչը 32001  ինն ամիս   տարի  
  Միջոցառման անվանումը Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար     
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Նկարագրությունը  Թատրոնների շենքերի մասնաշենքերի հիմնանորոգում, համաշինա-
րարական 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   

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  79,434.5 70,778.4 
          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
  Միջոցառման դասիչը 32007  ինն ամիս   տարի  

  
Միջոցառման անվանումը  Թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական 

բազայի  համալրում  
    

  
Նկարագրությունը  Թատերահամերգային կազմակերպությունների համար անհրաժեշտ 

տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերում  

  
Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Թատրոններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   



 7

   Թատրոնների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները, հատ  1 1 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  10,300.0 11,960.0 
          

  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  1183  Ապահով դպրոց      

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

 Ծրագրի դասիչը 1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
   Միջոցառման դասիչը 12001  ինն ամիս   տարի  
   Միջոցառման անվանումը  Դպրոցական երեխաներին սննդով ապահովում      

  
 Նկարագրությունը  Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների  և 

նախակրթարանների աշակերտներին սննդով ապահովում  
   Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

  
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները 

 Տարրական դասարանների բոլոր աշակերտները  

   Արդյունքի չափորոշիչներ    

   Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (11,416.2) (18,043.9) 
          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

 Ծրագրի դասիչը 1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվա-
զեցումները՝ փակագծերում)   
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   Միջոցառման դասիչը 32004  ինն ամիս   տարի  

  
 Միջոցառման անվանումը   Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում  
    

   Նկարագրությունը  Ավագ դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում  

  
 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Ավագ դպրոցներ  

   Արդյունքի չափորոշիչներ    

   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակ, հատ    1 

   Հիմնանորոգվող ուսումնական հաստատությունների քանակ, հատ  1 1 

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

1 1 

   Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   38,249.2 (2,527.9) 
         

  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  
1192  Կրթության որակի ապահովում      

          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1192 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   

  Միջոցառման դասիչը 11005  ինն ամիս   տարի  
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Միջոցառման անվանումը  Գիտական աստիճանաշնորհման և գիտամանկավարժական կոչումների 

շնորհում  
    

  

Նկարագրությունը  ՀՀ-ում գիտական որակավորման, գիտական աստիճանի և գիտական 
կոչման վկայագրերի հանձնման, միջազգային կապերի զարգացման, 
ատենախոսությունների թվայնացման և գիտնականների շտեմարանների 
ստեղծման ու շահագործման գործընթացների իրականացում  

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

  

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)   

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 
բարձրագույն որակավորման կոմիտե  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

   Շնորհվող գիտական աստիճանների թիվը  (60) (120) 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (5,000.0) (10,000.0) 
        
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1192 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
  Միջոցառման դասիչը 32002  ինն ամիս   տարի  

  

Միջոցառման անվանումը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կրթության 
բարելավման ծրագիր» ծրագրի շրջանակներում կապիտալ ներդրումներ 
ավագ, միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում և կրթության ոլորտի 
կազմակերպություններում  

    

  
Նկարագրությունը  Կապիտալ ներդրումներ ավագ, միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում, 

մասնագիտացված միավորում  
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Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

 Մասնագիտացված միավոր  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

   Ծրագրի երկրորդ փուլով ընտրված  հիմնանորոգվող  ավագ դպրոցների   թիվը  (1) (1) 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (70,000.0) (70,000.0) 
          

  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  1193  Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում      
          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1193 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
  Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  

  

Միջոցառման անվանումը  Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և  
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ  

    

  

Նկարագրությունը  Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի 
բացահայտում և գնահատում, կրթության աջակցության ծառայությունների 
իրականացում և կրթության կազմակերպման համար նախատեսված  
ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում,  
հրատարակում և ձեռքբերում  

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)   

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ   

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (43,733.8) 
          
          

Աղյուսակ N 9․1.42 

    

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 

    
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
          

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1163 Մասսայական սպորտ     

     
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
  Միջոցառման դասիչը 32001  ինն ամիս   տարի  

  Միջոցառման անվանումը Մարզական օբյեկտների շինարարություն     
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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   

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

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - - 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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