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6 նոյեմբերի 2014 թվականի  N  1253    - Ն 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ԵՎ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, 

ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերին 

համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապա-

հովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման NN 1, 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել 

փոփոխություններ ու լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների: 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 
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2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության 

2014 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» N 363-Ն որոշման  մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները՝ 

1) որոշման 2-րդ կետում «1,285,317.0» թիվը փոխարինել «1,270,700.0» թվով.  

2) որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «238,000.0», 4-րդ ենթակետում «112,389.1», 5-

րդ ենթակետում «99,960.0» և 7-րդ ենթակետում «161,119.0» թվերը համապատասխանաբար 

փոխարինել «212,000.0», «124,935.1», «94,710.0» և «165,206.0» թվերով. 

3) որոշման NN 8, 10, 11 և 13 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրա-

ցումներ՝ համաձայն NN 6, 7, 8 և 9 հավելվածների: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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        Երևան 
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Հավելված N 1 
         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                նոյեմբերի 6-ի N  1253   -  Ն  որոշման 

 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-
Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

                 (հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
 դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) Բ

ա
ժի

նը
 

Խ
ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 
իրականացնող մարմինների անվանումները 

տարի 
 

1 2 3 4 5 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  
      այդ թվում՝   
04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (17,619.7) 

      այդ թվում՝   
  05   Տրանսպորտ (17,619.7) 
      այդ թվում՝   
    01 Ճանապարհային տրանսպորտ (17,619.7) 
      այդ թվում՝   

      01.Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (17,619.7) 

      այդ թվում՝   
      ՀՀ Արարատի մարզպետարան (2,685.6) 
      այդ թվում՝   
      Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 138.4  
      Նախագծահետազոտական ծախսեր (2,824.0) 
      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (12,546.0) 
      այդ թվում՝   

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (11,046.0) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,500.0) 
      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (2,388.1) 
      այդ թվում՝   

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (2,388.1) 

09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 32,236.5  
      այդ թվում՝   
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  06   Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ 32,236.5 

      այդ թվում՝   

    01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ 32,236.5 

      այդ թվում՝   
      02.Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 33,309.1  
     այդ թվում՝   
      ՀՀ Արարատի մարզպետարան 28,485.6  
     այդ թվում՝   

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 27,635.6 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 850.0  
      ՀՀ Լոռու մարզպետարան 5,250.0  
      այդ թվում՝   

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 5,250.0 

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (426.5) 
      այդ թվում՝   

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (426.5) 

      05. Կրթական օբյեկտների շինարարություն (1,072.6) 
     այդ թվում՝   
      ՀՀ Արարատի մարզպետարան 200.0  
      այդ թվում՝   
      Շենքերի և շինությունների շինարարություն 200.0  
      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (1,272.6) 
     այդ թվում՝   
      Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,272.6) 
11 

   
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (14,616.8) 

      այդ թվում՝   

  
01 

  
ՀՀ կառավարության և համայնքների 
պահուստային ֆոնդ (14,616.8) 

      այդ թվում՝   
    01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (14,616.8) 
      01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (14,616.8) 
      ՀՀ կառավարություն (14,616.8) 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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     Հավելված N 2 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N 1253     -  Ն  որոշման 

 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ  
N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

 
          
         (հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգմա

ն 
այդ թվում՝ 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

Ծրագրերի և կատարողների 
անվանումները 

ընդամենը` 
ոչ 

ֆինանսակա
ն 

ակտիվների 
գծով 

ծախսեր 

շենքերի և 
շինություննե

րի 
շինարարությո

ւն 

շենքերի և 
շինություննե
րի կապիտալ 
վերանորոգու

մ 

նախագծահետազո- 
տական, գեոդեզիա-
քարտեզագրական 

աշխատանքներ 

ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով այլ 
ծախսեր 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14,616.8  (1,072.6) 19,163.4  (3,474.0) 0.0  
         այդ թվում՝           
        ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 26,000.0  200.0  27,774.0  (1,974.0) 0.0  
         այդ թվում՝           

04 05 01 01 
Պետական նշանակության ավտոճանա-
պարհների հիմնանորոգում 

(2,685.6) 0.0  138.4  (2,824.0) 0.0  

         այդ թվում՝           
        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (2,685.6) 0.0  138.4  (2,824.0) 0.0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         որից՝           

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ 

(1,628.1) 0.0  60.9  (1,689.0) 0.0  

         այդ թվում՝           

        
Արմաշի համայնքի Մ. Նիկողոսյան 
փողոցի ասֆալտապատում 

(218.4) 0.0 1.6  (220.0) 0.0 

        
Արարատի քաղաքային համայնքի 
Պուշկինի  փողոցի  
ասֆալտապատում 

(178.5) 0.0 7.5  (186.0) 0.0 

        
Արարատի քաղաքային համայնքի 
Աբովյան 1 նրբանցքի 
ասֆալտապատում  

(239.5) 0.0 33.5  (273.0) 0.0 

        
Ավշարի համայնքի տրանսպորտային 
հանգույցի ճանապարհների 
վերանորոգում  

(273.7) 0.0 1.3  (275.0) 0.0 

        
Ոսկետափի համայնքի դպրոցի 
ճանապարհի (Մաշտոցի փող.) 
ասֆալտապատում  

(218.7) 0.0 1.3  (220.0) 0.0 

        
Արտաշատ  քաղաքի  Մարքսի 6  
շենքի  բակի ասֆալտապատում 

(179.4) 0.0 5.6  (185.0) 0.0 

        
Ավշարի  համայնքային  կենտրոնի  և  
դպրոց  տանող  ճանապարհի  
ասֆալտապատում 

(385.0) 0.0 0.0  (385.0) 0.0 

        
Մասիսի գյուղական համայնքի  
դպրոց  տանող  ճանապարհի  
ասֆալտապատում 

337.3  0.0 7.3  330.0  0.0 

        
Մխչյանի համայնքի մանկապարտեզ 
տանող  փողոցի  ասֆալտապատում 

(272.2) 0.0 2.8  (275.0) 0.0 

        
1.2. Մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհներ 

(1,057.5) 0.0  77.5  (1,135.0) 0.0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         այդ թվում՝           

        
Նոյակերտ  մարզային ավտոճանա-
պարհի վերանորոգում 

(439.2) 0.0  0.8  (440.0) 0.0  

        
Վեդի-Գոռավան-Արարատ ավտոճանա-
պարհի վերանորոգում  

(125.1) 0.0  74.9  (200.0) 0.0  

        
Այգավան-Եղեգնավան  ճանապարհի  
ասֆալտապատում 

(493.2) 0.0  1.8  (495.0) 0.0  

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 28,485.6  0.0  27,635.6  850.0  0.0  
         այդ թվում՝           

        
 Արտաշատի քաղաքային համայնքի 
N 4 դպրոցի տանիքի վերանորոգում  

0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  

        
Արարատի քաղաքային համայնքի N 5 
դպրոցի (ՈԿՖ բանավան) 
վերանորոգում  

10.0  0.0  10.0  0.0  0.0  

        
Այգեզարդի համայնքի դպրոցի 
պատուհանների փոխարինում  

0.9  0.0  0.9  0.0  0.0  

        
Պարույր Սևակի համայնքի  դպրոցի 
վերանորոգում  

10.5  0.0  10.5  0.0  0.0  

        
Երասխի համայնքի դպրոցի  
վերանորոգում 

10.0  0.0  10.0  0.0  0.0  

        
Սիսի համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
մասնակի վերանորոգում 

17,153.7  0.0  16,653.7  500.0  0.0  

        
Բերդիկի համայնքի միջնակարգ 
դպրոցի սանհանգույցի 
վերանորոգում 

5,900.0  0.0  5,720.0  180.0  0.0  

        
Ջրահովտի համայնքի միջնակարգ  
դպրոցի սանհանգույցի 
վերանորոգում 

5,400.0  0.0  5,230.0  170.0  0.0  

09 06 01 05 
Կրթական օբյեկտների 
շինարարություն 

200.0  200.0  0.0  0.0  0.0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         այդ թվում՝           

        

Զորակի համայնքի դպրոցի 
գազաֆիկացում, պատուհանների 
փոխարինում և ջեռուցման 
համակարգի կառուցում  

200.0  200.0  0.0  0.0  0.0  

        ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (12,546.0) 0.0  (11,046.0) (1,500.0) 0.0  
         այդ թվում՝           

04 05 01 01 
Պետական նշանակության ավտոճանա-
պարհների հիմնանորոգում 

(12,546.0) 0.0  (11,046.0) (1,500.0) 0.0  

         այդ թվում՝           

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (12,546.0) 0.0  (11,046.0) (1,500.0) 0.0  
        որից՝           

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ 

(12,546.0) 0.0  (11,046.0) (1,500.0) 0.0  

         այդ թվում՝           

        
Երանոսի համայնքի կենտրոնական 
փողոցի ասֆալտապատում         

(4,092.0) 0.0  (4,092.0) 0.0  0.0  

        
Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցի 
ասֆալտապատում                                                   

(1,500.0) 0.0  0.0  (1,500.0) 0.0  

        
Վերին Գետաշենի համայնքի 
գերեզմանոց տանող ճանապարհի 
ասֆալտապատում 

(6,954.0) 0.0  (6,954.0) 0.0  0.0  

        ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 5,250.0  0.0  5,250.0  0.0  0.0  
         այդ թվում՝           

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 5,250.0  0.0  5,250.0  0.0  0.0  
         այդ թվում՝           

        
Արևաշողի համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում 

5,250.0  0.0  5,250.0  0.0  0.0  

        ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (4,087.2) (1,272.6) (2,814.6) 0.0  0.0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         այդ թվում՝           

04 05 01 01 
Պետական նշանակության ավտոճա-
նապարհների հիմնանորոգում 

(2,388.1) 0.0  (2,388.1) 0.0  0.0  

         այդ թվում՝           
        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (2,388.1) 0.0  (2,388.1) 0.0  0.0  
         որից՝           

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ 

(2,309.5) 0.0  (2,309.5) 0.0  0.0  

         այդ թվում՝           

        
Ախուրյանի համայնքի Վազգեն Ա 
փողոցի մասնակի վերանորոգում 

(1,161.2) 0.0  (1,161.2) 0.0  0.0  

        
Մարալիկի համայնքի Թումանյան  
փողոցի մասնակի վերանորոգում 

(786.1) 0.0  (786.1) 0.0  0.0  

        
Ձորակապի համայնքի 1-ին փողոցի 
մասնակի վերանորոգում 

(362.2) 0.0  (362.2) 0.0  0.0  

        
1.2. Մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհներ 

(78.6) 0.0  (78.6) 0.0  0.0  

         այդ թվում՝           

        
Մ-1 Սարագյուղ ճանապարհի 
մասնակի վերանորոգում  
(ավազակոպիճային ծածկույթ) 

(78.6) 0.0  (78.6) 0.0  0.0  

09 06 01 02 
Կրթական օբյեկտների 
հիմնանորոգում 

(426.5) 0.0  (426.5) 0.0  0.0  

         այդ թվում՝           

  
      

Կառնուտի համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում 

(180.4) 0.0  (180.4) 0.0  0.0  

  
      

Փոքր Մանթաշի համայնքի դպրոցի 
տանիքի վերանորոգում 

(129.4) 0.0  (129.4) 0.0  0.0  

  
      

Նահապետավանի համայնքի դպրոցի 
շենքի մասնակի վերանորոգում 

(116.7) 0.0  (116.7) 0.0  0.0  
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09 06 01 05 
Կրթական օբյեկտների 
շինարարություն 

(1,272.6) (1,272.6) 0.0  0.0  0.0  

         այդ թվում՝           

        
Քարաբերդի համայնքի դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում                                                                                      

(90.1) (90.1) 0.0  0.0  0.0  

        
Հարթաշենի համայնքի դպրոցի 
արտաքին կոյուղագծի կառուցում 

(91.5) (91.5) 0.0  0.0  0.0  

        
 Հայրենյացի համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում և ջեռուցման 
համակարգի կառուցում 

(100.0) (100.0) 0.0  0.0  0.0  

        
Ջաջուռի համայնքի դպրոցի  
ջեռուցման համակարգի կառուցում 

(891.0) (891.0) 0.0  0.0  0.0  

        
Մեծ Սեպասարի համայնքի դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում 

(100.0) (100.0) 0.0  0.0  0.0  

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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                                        (հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) Բ

ա
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գր
ի 

հա
մա
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 Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և 
դասերի, տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 

իրականացնող մարմինների 
անվանումները տարի 

 

1  2  3  4  5  6  
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14,616.8  
         այդ թվում՝   

        ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 26,000.0  
         այդ թվում՝   

04 05 01 01 
Պետական նշանակության ավտո-
ճանապարհների հիմնանորոգում (2,685.6) 

         այդ թվում՝   
        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (2,685.6) 
         որից՝   

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ (1,628.1) 

         այդ թվում՝   

        
Արմաշի համայնքի Մ. Նիկողոսյան 
փողոցի ասֆալտապատում (218.4) 

        
Արարատի քաղաքային համայնքի 
Պուշկինի  փողոցի  ասֆալտապատում (178.5) 

        
Արարատի քաղաքային համայնքի 
Աբովյան 1 նրբանցքի ասֆալտապատում  (239.5) 

        
Ավշարի համայնքի տրանսպորտային հան-
գույցի ճանապարհների վերանորոգում  (273.7) 

        
Ոսկետափի համայնքի դպրոցի ճանապարհի 
(Մաշտոցի փող.) ասֆալտապատում  (218.7) 

        
Արտաշատ  քաղաքի  Մարքսի 6  շենքի  
բակի ասֆալտապատում (179.4) 

        
Ավշարի համայնքային կենտրոնի և դպրոց  
տանող  ճանապարհի ասֆալտապատում (385.0) 

        Մասիսի գյուղական համայնքի դպրոց  337.3 
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1  2  3  4  5  6  
տանող  ճանապարհի  ասֆալտապատում 

        
Մխչյանի համայնքի մանկապարտեզ 
տանող  փողոցի  ասֆալտապատում (272.2) 

        
1.2. Մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհներ (1,057.5) 

         այդ թվում՝   

        
Նոյակերտ մարզային ավտոճանա-
պարհի վերանորոգում (439.2) 

        
Վեդի-Գոռավան-Արարատ ավտոճա-
նապարհի վերանորոգում  (125.1) 

        
Այգավան-Եղեգնավան  ճանապարհի  
ասֆալտապատում (493.2) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 28,485.6  
         այդ թվում՝   

        
Արտաշատի քաղաքային համայնքի N 4 
դպրոցի տանիքի վերանորոգում  0.5 

        
Արարատի քաղաքային համայնքի N 5 
դպրոցի (ՈԿՖ բանավան) վերանորոգում  10.0 

        
Այգեզարդի համայնքի դպրոցի 
պատուհանների փոխարինում  0.9 

        
Պարույր Սևակի համայնքի  դպրոցի 
վերանորոգում  10.5 

        
Երասխի համայնքի դպրոցի  
վերանորոգում 10.0 

        
Սիսի համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
մասնակի վերանորոգում 17,153.7 

        
Բերդիկի համայնքի միջնակարգ  դպրոցի 
սանհանգույցի վերանորոգում 5,900.0 

        
Ջրահովտի համայնքի միջնակարգ  
դպրոցի սանհանգույցի վերանորոգում 5,400.0 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն 200.0  
         այդ թվում՝   

        
Զորակի համայնքի դպրոցի գազաֆիկա-
ցում, պատուհանների փոխարինում և 
ջեռուցման համակարգի կառուցում  200.0 

        ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (12,546.0) 

         այդ թվում՝   
04 05 01 01 Պետական նշանակության ավտոճա-

նապարհների հիմնանորոգում (12,546.0) 
         այդ թվում՝   

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (12,546.0) 

         որից՝   

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ (12,546.0) 
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         այդ թվում՝   

        
Երանոսի համայնքի կենտրոնական 
փողոցի ասֆալտապատում         (4,092.0) 

        
Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցի 
ասֆալտապատում                                                   (1,500.0) 

        
Վերին Գետաշենի համայնքի գերեզմանոց 
տանող ճանապարհի ասֆալտապատում (6,954.0) 

        ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 5,250.0  

         այդ թվում՝   
09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 5,250.0  

         այդ թվում՝   

        
Արևաշողի համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում 5,250.0 

        ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (4,087.2) 

         այդ թվում՝   
04 05 01 01 Պետական նշանակության ավտոճա-

նապարհների հիմնանորոգում (2,388.1) 
         այդ թվում՝   
        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (2,388.1) 
         որից՝   

        
1.1. Համայնքային նշանակության 
ավտոճանապարհներ (2,309.5) 

         այդ թվում՝   

        
Ախուրյանի համայնքի Վազգեն Ա 
փողոցի մասնակի վերանորոգում (1,161.2) 

        
Մարալիկի համայնքի Թումանյան  
փողոցի մասնակի վերանորոգում (786.1) 

        
Ձորակապի համայնքի 1-ին փողոցի 
մասնակի վերանորոգում (362.2) 

        
1.2. Մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհներ (78.6) 

         այդ թվում՝   

        
Մ-1 Սարագյուղ ճանապարհի մասնակի 
վերանորոգում  (ավազակոպիճային 
ծածկույթ) (78.6) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (426.5) 

         այդ թվում՝   

  
      

Կառնուտի համայնքի դպրոցի 
վերանորոգում (180.4) 

  
      

Փոքր Մանթաշի համայնքի դպրոցի 
տանիքի վերանորոգում (129.4) 
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Նահապետավանի համայնքի դպրոցի 
շենքի մասնակի վերանորոգում (116.7) 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն (1,272.6) 
         այդ թվում՝   

        
Քարաբերդի համայնքի դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում                                                                                      (90.1) 

        
Հարթաշենի համայնքի դպրոցի 
արտաքին կոյուղագծի կառուցում (91.5) 

        
 Հայրենյացի համայնքի դպրոցի վերա-
նորոգում և ջեռուցման համակարգի 
կառուցում (100.0) 

        
Ջաջուռի համայնքի դպրոցի  ջեռուցման 
համակարգի կառուցում (891.0) 

        
Մեծ Սեպասարի համայնքի դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում (100.0) 

 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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        Հավելված N 4 
      ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                                նոյեմբերի 6-ի N 1253     -  Ն  որոշման 

 
Աղյուսակ N 1 

          
 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ  
ֆինանսական ցուցանիշներ  

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

1146 ԵԿ15 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 

Նկարագրությունը  
 Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման լիազորությունների ներքո գտնվող հանրակրթական 
դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X 27,835.6 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության 3 հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան, անհրաժեշտ ծավալով և որակով: 

Ծախսային արդյունավե-
տության բարելավման 
վրա 

 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային  
դասիչը 

1047 ԱՁ07 

Անվանումը 
Նախագծային աշխատանքներ  
 

Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը (հատ)    

Որակական 
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին (տոկոս) 

   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  
 

(27,974.0) 
Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 

(27,974.0)   
 
 

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
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ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047   Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային  
դասիչը 

1049 ԱՁ12 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 

Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների մակերեսը (հազ. քառ. 
մ) 

  
  
  

Որակական       
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)   

  
138.4  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 138.4    

  
  

Տվյալ բյուջետային տար-
վան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ)     

  
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1049    Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  
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Աղյուսակ N 2 

     
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ  
ֆինանսական ցուցանիշներ  Չափորոշիչներ 

տարի տարի 

 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

1098 ԾՏ21 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի և Վահանի համայնքների բնակիչներին  
 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքում քամու և Վահանի 
համայնքում կարկուտի հետևանքով վնասված բնակելի տների բնակիչներին 

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը      

Գումարը (հազ. դրամ)   X 12,546.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը    
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Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1098    Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային  
դասիչը 

1049 ԱՁ14 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 

Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
մակերեսը (հազ. քառ. մ) 

  
  
  

Որակական       
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)   

  
(11,046.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) (11,046.0)   

  
  

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ)     

  
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  

Ծրագրային  
դասիչը 

1047 ԱՁ11 

Անվանումը 
Նախագծային աշխատանքներ 
 

Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը 
(հատ) 

(1)    

Որակական 
Համապատասխանությունը ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին 
(տոկոս) 

     

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

   (1,500.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 

(1,500.0)   
  
  

Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

    
 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1047   Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 3 
          

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

            
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

ֆինանսական  
ցուցանիշներ  

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

1146 ԵԿ18 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզպետի կառավարման լիազորությունների ներքո գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X 5,250.0  
ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության մեկ հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, ժամ-
կետայնության  և այլ չափորո-
շիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան, անհրաժեշտ ծավալով և որակով: 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1146    Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

            
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
Ծրագրային  

դասիչը 

1047 ԱՁ16 

Անվանումը 
Նախագծային աշխատանքներ  
 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 
աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը (հատ)     

Որակական Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին (տոկոս) 

   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման 
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  (5,250.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

(5,250.0)    

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

     

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047    Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 4 

           
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ  
ֆինանսական  
ցուցանիշներ  

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

1047 ԾՏ25 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն Կապսի, Հայկավանի, Արեգնադեմի և Նոր Կյանքի համայնքներին  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 4    
  

Գումարը (հազ. դրամ)   X 4,087.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը      
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1047    Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային  
դասիչը 

1146 ԵԿ05 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը  
 Ներդրումներ ՀՀ  Շիրակի մարզպետի կառավարման լիազորությունների ներքո գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X (1,699.1) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան, անհրաժեշտ ծավալով և որակով: 

Ծախսային արդյունավե-
տության բարելավման վրա  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ  
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային  
դասիչը 

1049 ԱՁ17 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  
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Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների մակերեսը (հազ. քառ. մ)     
Որակական        
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման 
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)   

  
(2,388.1) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) (2,388.1)   

  
  

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)     

  
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1049    Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  
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Աղյուսակ N 5 

      
      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
          

Ծրագրային 
 դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 

Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 
1047    ԾՐԱԳԻՐ   

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Աջակցություն համայնքներին՝ համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

    
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

(27,974.0) 

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 

  

ԱՁ07   

Ակտիվի նկարագրությունը 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախա-
գծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 
աշխատանքներ  

(27,974.0) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը 
1047    Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու 
անհատներին 

  
  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևեկության ապահովման ծառայություններ 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ ու 
ձմեռային պահպանություն 

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 
ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի 
կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 
ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  

138.4  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 
Ակտիվի նկարագրությունը 
 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների 
քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

ԱՁ12 

  

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

138.4  

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  

27,835.6 
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    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արարատի 
մարզպետարան) 
Ներդրման նկարագրությունը 
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցների  շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համա-
շինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)  
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

ԵԿ15 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
1146 Հանրակրթության ծրագիր 

27,835.6 

          

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
          

Ծրագրային 
 դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 

Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 
1098    ԾՐԱԳԻՐ   

Բնակարանային ապահովում 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն 

  

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
բնակության մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց 
բնակարանային ապահովմանը 

12,546.0  
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    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի  և Վահանի 
համայնքների բնակիչներին (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

ԾՏ21 

  Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 
Վարդենիսի համայնքում քամու և Վահանի համայնքում 
կարկուտի հետևանքով վնասված բնակելի տների բնակիչներին 

12,546.0 

1049     ԾՐԱԳԻՐ   
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևեկության ապահովման ծառայություններ 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ ու 
ձմեռային պահպանություն 

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 
ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի 
կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի 
երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  

(11,046.0) 

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) 
Ակտիվի նկարագրությունը 
Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների 
քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

ԱՁ14 

  

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

(11,046.0) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին       
Ծրագրի նկարագրությունը 
Աջակցություն համայնքներին՝ համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

(1,500.0) 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

  
  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 
Ակտիվի նկարագրությունը 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

ԱՁ11 

  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը 
1047     Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառա-
վարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու 
անհատներին 

(1,500.0) 

          

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
          

Ծրագրային դասիչը 
 

ծրագիրը միջոցառումը 

Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 
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  

5,250.0 
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    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Լոռու մարզ) 
Ներդրման նկարագրությունը 
 ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների  
շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 
աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 
հարդարում, տարածքի բարեկարգում)  
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ 

ԵԿ18 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
1146   Հանրակրթության ծրագիր 

5,250.0 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 

Ծրագրի նկարագրությունը 
Աջակցություն համայնքներին՝ համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

    
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

(5,250.0) 

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 

Ակտիվի նկարագրությունը 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

  

ԱՁ16 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը 
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին  
ու անհատներին 

(5,250.0) 
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Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          
Ծրագրային  

դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 

Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1049    ԾՐԱԳԻՐ   
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևեկության ապահովման ծառայություններ 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ ու 
ձմեռային պահպանություն  

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների 
նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների 
ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 
ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում  

(2,388.1) 
  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Շիրակի մարզ) 

Ակտիվի նկարագրությունը 
 Միջպետական և տեղական նշանակության 
ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված 
ծածկի փոխարինում 

 

ԱՁ17 

  

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

(2,388.1) 
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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  

(1,699.1) 

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի մարզ) 

Ներդրման նկարագրությունը 
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցների  շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ 

  

ԵԿ05 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
1146  Հանրակրթության ծրագիր 

(1,699.1) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառա-
վարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու 
անհատներին 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Աջակցություն համայնքներին՝ համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

4,087.0 



 

1253k.voroshum 

21 

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 
Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն Կապսի, Հայկավանի, 
Արեգնադեմի և Նոր Կյանքի համայնքներին 

ԾՏ25 

  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում 
իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1047    Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ  
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին  
ու անհատներին 

4,087.0 
  
  
  

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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        Հավելված N 5 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                              նոյեմբերի 6-ի N 1253   -  Ն  որոշման 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

Կոդը Անվանումը Գնման ձևը 
Չափի  

միավորը 

քանակը 
գումարը 

(հազ. դրամ) 
ՀՀ Արարատի մարզպետարան 0.0  
Բաժին N 04, խումբ N 05, դաս N 01         Ճանապարհային տրանսպորտ (2,685.6) 
1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (2,685.6) 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 138.4  
45233142-
1 

Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1 138.4  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (2,824.0) 
71242000-
1 

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ   (2,824.0) 

Բաժին N 09, խումբ N 06, դաս N 01         Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 28,685.6 
1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 28,485.6 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 27,635.6 
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45453000-
1 

Հիմնական վերանորոգման և վերականգնողական 
աշխատանքներ 

ԲԸԱՀ դրամ 1 27,635.6 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 850.0  
71242000-
1 

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1 850.0  

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն 200.0  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 200.0  
45223200-
1 

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ 
ԲԸԱՀ դրամ 1 

200.0  

Բաժին N 11, խումբ N 01, դաս N 01         ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (26,000.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (26,000.0) 
71242000-
1 

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում 
ԲԸԱՀ դրամ   

(26,000.0) 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 0.0 
Բաժին N 04, խումբ N 05, դաս N 01        Ճանապարհային տրանսպորտ (12,546.0) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (12,546.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (11,046.0) 
45233142-
1 

Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ 
ԲԸԱՀ դրամ   

(11,046.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,500.0) 
71242000-
1 

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում 
ԲԸԱՀ դրամ   

(1,500.0) 

Բաժին N 11, խումբ N 01, դաս N 01        ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 12,546.0 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 12,546.0 
44118000-
1 

Թիթեղ` ցինկապատ, մետաղական, պողպատյա 
ԲԸԱՀ քառ. մ   

(1,920.0) 

44118000-
1 

Թիթեղ` ցինկապատ, մետաղական, պողպատյա 
ԲԸԱՀ քառ. մ 6474.2 

14,466.0 
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ՀՀ Լոռու մարզպետարան 0.0  
Բաժին N 09, խումբ N 06, դաս N 01       Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 5,250.0  
1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 5,250.0  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 5,250.0  
45453000-
1 

Հիմնական վերանորոգման և վերականգնողական 
աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1  

5,250.0  

Բաժին N 11, խումբ N 01, դաս N 01       ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (5,250.0) 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (5,250.0) 
71242000-
1 

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում 
ԲԸԱՀ դրամ   

(5,250.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (4,087.2) 
Բաժին N 04, խումբ N 05, դաս N 01       Ճանապարհային տրանսպորտ (2,388.1) 
1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (2,388.1) 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (2,388.1) 
45233142-
1 

Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ 
ԲԸԱՀ դրամ   

(2,388.1) 

Բաժին N 09, խումբ N 06, դաս N 01      Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (1,699.1) 
1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (426.5) 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (426.5) 
45453000-
1 

Հիմնական վերանորոգման և վերականգնողական 
աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ   

(426.5) 

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն (1,272.6) 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (1,272.6) 
45223200-
1 

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ 
ԲԸԱՀ դրամ   

(1,272.6) 

 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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     Հավելված N 6 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N  1253    -  Ն  որոշման 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 8 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
  

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
NN 
ը/կ 

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (26,000.0) 

   այդ թվում՝    

2. Նախագծահետազոտական ծախսեր (26,000.0) 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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     Հավելված N 7 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N  1253  -  Ն  որոշման 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

տարի 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12,546.0  
   այդ թվում՝    

4.  Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 12,546.0  

  որից`   
4.1. Վարդենիսի համայնքում քամու հետևանքով վնասված բնակելի տների բնակիչներին աջակցելու 

նպատակով գույքի ձեռքբերում (1,920.0) 
4.2. Վահանի համայնքում կարկուտի հետևանքով վնասված բնակելի տների բնակիչներին աջակցելու 

նպատակով գույքի ձեռքբերում 14,466.0 
 

 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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         Հավելված N 8 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N  1253   -  Ն  որոշման 

 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի  

N 363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (5,250.0) 
   այդ թվում՝    
3. Նախագծահետազոտական ծախսեր (5,250.0) 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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      Հավելված N 9 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N  1253   -  Ն  որոշման 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի  
N 363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 13 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

տարի 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,087.0  
   այդ թվում՝    
1. Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 4,087.0 
  որից`   

1.10. Աղինի համայնքում հակակարկտային կայանի ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով 
Աղինի համայնքին աջակցության ցուցաբերում (1,000.0) 

1.12. Շիրակավանի համայնքում հակակարկտային կայանի ձեռքբերման և տեղադրման 
նպատակով Շիրակավանի համայնքին աջակցության ցուցաբերում (800.0) 

1.13. Բագրավանի համայնքում հակակարկտային կայանի ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով 
Բագրավանի համայնքին աջակցության ցուցաբերում 1,800.0 

1.27. Խմելու ջրի ջրագծի կառուցման նպատակով համայնքային ներդրումն ապահովելու համար 1,000.0 



 

1253k.voroshum 

2 

Կապսի համայնքին աջակցության ցուցաբերում 
1.28. Նոր վերանորոգված մանկապարտեզի համար խոհանոցային գույքի ձեռքբերման նպատակով 

Հայկավանի համայնքին աջակցության ցուցաբերում 1,487.0 
1.29. Գյուղում կառուցվող կաթի վերամշակման կետի ենթակառուցվածքների կառուցման համար 

Արեգնադեմի համայնքին աջակցության ցուցաբերում 600.0 
1.30. Նոր Կյանք - Փանիկ տեղական նշանակության ճանապարհի Նոր Կյանքի հատվածի ասֆալտա-

պատման (փոսալցման եղանակով) աշխատանքների իրականացման համար Նոր Կյանքի 
համայնքին աջակցության ցուցաբերում 1,000.0 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 
 


