
Հավելված N 7 
                                  ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                   սեպտեմբերի 1-ի N 1375-Ն որոշման 

 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.14, 9.1.54 ԵՎ 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

          
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 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
  Միջոցառման դասիչը 12003  ինն ամիս   տարի  

  

Միջոցառման անվանումը  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթության գծով ուսանողական նպաստների 
տրամադրում  
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Նկարագրությունը  Նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) կրթության գծով ուսանողական 
նպաստների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

  
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները  

 Նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) կրթություն ստացող ուսանողներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (8,698.0) - 
          
  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 
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կազմակերպման համար նախատեսված  
ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ 
նյութերի մշակում,  հրատարակում և ձեռքբերում  

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

  

 Ծառայությունը մատուցող կազ-
մակերպության (կազմակերպու-
թյունների) անվանումը (անվա-
նումները)   

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ   

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (8,698.0) 
          

Աղյուսակ N 9.1.54 

  
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան  

  
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
  1075  Մշակութային ժառանգության ծրագիր      
          
  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1075 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
  Միջոցառման դասիչը 11006  ինն ամիս   տարի  

  

Միջոցառման անվանումը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված 
և տեղակայվող արձանների և քանդակների 
հարակից հողատարածքների արժեքի գնահատում 
և գույքային իրավունքների գրանցում 
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Նկարագրությունը ՀՀ-ում տեղակայված և տեղակայվող արձանների և 
քանդակների հարակից, մասնավոր սեփականու-
թյուն հանդիսացող հողամասերի նկատմամբ 
հանրության գերակա շահ ճանաչելու արդյունքում 
դրանց արժեքի գնահատման, գույքային իրավունք-
ների գրանցման համար և այլ վճարների 
կատարում 

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 

  
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ 

  
Գույքային իրավունքների գրանցման համար վճարված պետական տուրքի տեսակ, 
հատ 1 1 

  Գույքի արժեքի գնահատման համար ձեռք բերված եզրակացությունների քանակ, հատ 1 1 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  73.0 73.0 
        

  Ծրագրի միջոցառումները     

  

Ծրագրի դասիչը 1075 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
  Միջոցառման դասիչը 21005  ինն ամիս   տարի  

  

Միջոցառման անվանումը  Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված 
և տեղակայվող արձանների և քանդակների 
հարակից հողատարածքների ձեռքբերում 
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Նկարագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 
տեղակայված և նոր պատրաստվող ու տեղա-
կայվող արձանների և քանդակների հարակից, 
մասնավոր սեփականությունը հանդիսացող 
հողատարածքների նկատմամբ հանրության 
գերակա շահ ճանաչելու արդյունքում գույքային 
իրավունքների ձեռքբերում 

  

Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն 
օգտագործվող ակտիվների հետ կապված 
միջոցառումներ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները  

 Մասնագիտացված միավոր  

  Արդյունքի չափորոշիչներ 
  Ձեռք բերվող հողատարածքի մակերես, քմ 1600 1600 
  Ձեռք բերվող հողատարածքի վրա տեղակայված արձանի (քանդակի) քանակ, հատ 1 1 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  8,625.0 8,625.0 
          

Աղյուսակ N 9.1.58 

    

 
ՀՀ կառավարություն 

     
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
  1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
          
  Ծրագրի միջոցառումները     
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Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   
  Միջոցառման դասիչը 11001  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 ֆինանսա-
վորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 

  
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

    Արդյունքի չափորոշիչներ 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 8,698.0 8,698.0 
          

  

Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   
  Միջոցառման դասիչը 11001  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 ֆինանսա-
վորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 
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Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

  
  Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (8,698.0) (8,698.0) 
 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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