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Հավելված N 5 
          ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

                    մարտի 19-ի   N 363  -  Ն որոշման 
 

 
Աղյուսակ N 1 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  

N 11.20  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ01 

Անվանումը 
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ) այդ 
թվում՝ 

        

Միջպետական 
նշանակության 
ավտոճանապարհներ  

        

Քանակական  
  

Մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհներ  
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Որակական Մշակված չէ         

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

       (2,248,821.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ)                   
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 երթևկության 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 2 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.21  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1.5.3. Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵՊ01 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
  
 Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ,ջեռեւցման համակարգի իրականացում, 
ներքին հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

Քանակական 
1. Կազմակերպությունների 
թիվը, որտեղ կատարվում են 
ներդրումները (միավոր)                 

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

X X X X    (2,517,383.6) 

Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը           

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

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես՝ 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 

Գործող կրթական օբյեկտների 
շենքերի (մասնաշենքերի)                 
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չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

կապիտալ վերանորոգումը 
անհրաժեշտ է, որպեսզի 
դրանք ապահովեն կրթական 
ծառայությունների 
մատուցումը՝ կրթական 
չափորոշիչներով սահմանված 
քանակական, որակական և 
ժամկետային ցուցանիշներին 
համապատասխան 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա Մշակված չէ                 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 3 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
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N 11.50  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ01 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

1 1 1 1     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 8,000.0 10,000.0 10,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ02 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» 
ծրագրի շրջանակներում Ագարակավան համայնքի գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով Ագարակավան համայնքին 
աջակցության ցուցաբերում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի քանակը 1  1  1  1          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  6,000.0  6,000.0  6,000.0  
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ03 

Անվանումը 
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքների բարեկարգում 
 
Նկարագրությունը 
Համայնքներում փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի քանակը 5 5 5 5     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 3,800.0 25,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ06 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 66,880.0 167,200.0 176,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արագծոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 4 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցները կրթական ծառայությունները մատուցեն գործող չափորոշիչներին համապատասխան` 
անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146     Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1163 ԵԿ15 

Անվանումը 
Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
 Ներդրումներ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող մարզական դպրոցների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 800.0 4,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արագծոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 2 մարզական դպրոցներում 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցները կրթական ծառայությունները մատուցեն գործող չափորոշիչներին համապատասխան` 
անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1163    Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության առողջության ամրապնդում,անհատի ներդաշնակ զարգացում, առողջ ապրելակերպի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ04 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  14,780.0  66,400.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Արագծոտնի մարզի թվով 5 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ներդրումներն 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  
 1168     Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ11 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների, կամուրջների և լուսավորության համակարգի հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ ք/մ, 

        
        

Որակական                   
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)         0.0  0.0  98,524.0  113,000.0  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 113,000.0 

                
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 երթևկության 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 ԱՁ04 

Անվանումը 
Աշտարակ քաղաքի քաղաքային այգու բարեկարգում և ինժիներական համակարգի հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Համայնքի բարեկարգում և ինժիներական համակարգի հիմնանորոգում 
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Քանակական 1                 

Որակական                   
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)         0.0  0.0  54,900.0  61,000.0  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 61,000.0                  
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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ01 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի երկարությունը, 
կմ 

        
        

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

        0.0 13,500.0 19,750.0 20,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

20,000.0                 
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)                   
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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 

1047 ԱՁ03 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) 3 3 3 3         

Որակական                   

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

        0.0 44,600.0 53,000.0 53,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 53,000.0                 

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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ04 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը (միավոր) 

9 9 9 9     

Քանակական 
2. Հիմնանորոգվող տանիք-
ների մակերեսը, քառ. մ 144 144 144 144     



 

363.1k.voroshum 

12 

Որակական           

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

    0.0 29,580.0 98,600.0 98,600.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 98,600.0 

        

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

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098    Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ02 

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

Քանակական 
նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, հատ 33 33 33 33         

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

                

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

        0.0  33,000.0  33,000.0  33,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 33,000.0                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 4 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.51  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ04 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքների ենթակայությամբ գործող կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի քանակը 

14 14 14 14     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 116,600.0 142,000.0 142,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

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 

1047 ԾՏ16 

Անվանումը 
 ՀՀ  Արարատի  մարզի համայնքների բարեկարգում 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներում բակերի բարեկարգման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի քանակը 1 1 1 1     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 22,500.0 25,000.0 25,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
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Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 

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 

1098 ԾՏ19 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան  համայնքի բնակչին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Այգավան  համայնքի բնակչին բնակարանային ապահովման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի քանակը 1 1 1 1     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովման աջակցություն 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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1146 ԵԿ15 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը  
Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 140,220.0 350,550.0 369,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության թվով 23 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 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ14 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 28,200.0 166,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 9 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան 
անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1168   Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ13 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 37,600.0 47,000.0 47,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 3 առողջապահական օբյեկտ 

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 արդյունավետության 
բարելավման վրա  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150       Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում  
  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ12 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ ք/մ, 

        

Որակական           

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

    0.0 0.0 288,900.0 318,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 318,000.0  

        

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 երթևկության 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 ԱՁ07 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, հատ 69 69 69 69         

Որակական 
Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
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փաստաթղթերին, տոկոս 

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

        0.0  65,000.0  65,000.0  65,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

65,000.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ05 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի երկարությունը, 
(կմ) 

0.4 5.21 5.21 5.21     

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

    0.0 0.0 70,700.0 74,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 74,000.0         

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 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ08 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը (միավոր) 

6 6 6 6         

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

        0.0 79,500.0 88,000.0 88,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 88,000.0                 

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 

Աղյուսակ N 5 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.52  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ07 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի քանակը 2 2 2 2     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 34,000.0 40,000.0 40,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ04 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի 3 համայնքներում աշխատավարձի և սոցիալական վճարումների գծով առաջացող ծախսերի փոխհատուցում 
 
Նկարագրությունը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի 3 համայնքներում աշխատավարձի և սոցիալական վճարումների գծով առաջացող ծախսերի փոխհատուցում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

0 3 3 3         
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Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 6,900.0 13,800.0 23,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

1098 ԾՏ06 

Անվանումը 
Արմավիր քաղաքի 1 և Լենուղի համայնքի 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընտանիքների բնակարանային ապահովման նպատակով պետական 
աջակցության տրամադրում 
 
Նկարագրությունը 
Պետական աջակցություն  Արմավիր քաղաքի 1 և Լենուղի համայնքի 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընտանիքներին 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների քանակը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 202,000.0 202,000.0 202,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովման աջակցություն 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ05 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1  1  1  1          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  2,400.0  12,000.0  
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքային կենտրոնների  հիմնանորոգման և կառուցման անհրաժեշտությունը 

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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ16 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  296,717.0  741,034.8  781,000.0  

  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության թվով 20 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 
արդյունավետության 
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բարելավման վրա 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ13 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ ք/մ, 

        

Որակական           

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

    0.0 0.0 17,930.0 20,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 20,000.0         

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

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական բնակչության վայր չունեցող, անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանը 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ09 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, հատ 27 27 27 27     

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

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

    0.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

40,000.0          

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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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1047 ԱՁ01 

Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի երկարությունը, 
կմ                 

Որակական                   

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

        0.0 0.0 0.0 25,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 25,000.0                 
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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ03 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և մարզպետարանի վարչական շենքի վերանորոգում 
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը (միավոր) 

4 4 4 4     

Քանակական 

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, քառ. 
մ 

  10695 10695     

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

    0.0 110,000.0 122,000.0 127,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 127,000.0         

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

        

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098     Բնակարանային ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ10 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը (միավոր) 

0 2 2 2         

Որակական                   

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

        0.0 54,000.0 60,000.0 60,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 60,000.0                 

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 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 6 
 
 

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

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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1047 ԾՏ09 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 3  3  3  3          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  16,000.0  80,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքային կենտրոնների  հիմնանորոգման և կառուցման անհրաժեշտությունը 
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 

1098 ԾՏ22 

Անվանումը 
 Խաչաղբյուր համայնքի բնակիչ Մովսիսյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
 
Նկարագրությունը 
 Խաչաղբյուր համայնքի բնակիչ Մովսիսյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների քանակը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովման աջակցություն 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ10 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

1 1 1 1         
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Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 24,000.0 30,000.0 30,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ08 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքին՝ աշխատավարձերի և սոցվճաների գծով ժամկետանց 
կրեդիտորական պարտքերի մարման նպատակով  

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1 1     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 15,000.0 30,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ11 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վ.Համբարձումյանի  
անվան զբոսայգու վերանորոգման և Գավառ համայնքի կենտրոնական հրապարակի վերակառուցման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վ.Համբարձումյանի  
անվան զբոսայգու վերանորոգման և Գավառ համայնքի կենտրոնական հրապարակի վերակառուցման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

2 2 2 2         
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Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 4,500.0 30,000.0 60,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ10 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  29,260.0  73,150.0  77,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 2 հանրակրթական դպրոց 

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 արդյունավետության  
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բարելավման վրա 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ07 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  14,000.0  70,000.0  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի թվով 2 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Ներդրումներն 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  
1168   Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 



 

363.1k.voroshum 

33 

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 
երկարությունը, կմ  

2.5 7.6 7.6 7.6     

Որակական           

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

    0.0 0.0 306,000.0 312,600.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 312,600.0                  
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 երթևկության ապահովման ծառայություններներին 
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 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

24 24 24 24         
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Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

                

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

    0.0 174,400.0 174,400.0 174,400.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

174,400.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ12 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը (միավոր) 6 6 6 6     

Որակական           

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

    0.0 133,200.0 148,000.0 148,000.0 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

148,000.0         

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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ13 

Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը (միավոր) 

1 1 1 1     

Որակական           

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

    0.0 18,000.0 20,000.0 20,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

20,000.0                 

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 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ14 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և մարզպետարանի վարչական շենքի համար 
գույքի ձեռքբերում 
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը (միավոր) 

3 3 3 3     

Քանակական 
2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

        

Որակական           

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

    0.0 90,000.0 100,000.0 100,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 100,000.0         

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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Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ15 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ 1 4 4 4     

Որակական           

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

    0.0 0.0 24,700.0 26,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 26,000.0         

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

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 
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Աղյուսակ N 7 
  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.54  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

1047 ԾՏ13 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին հակակարկտային կայանների կառուցման համար 
  
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին 
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Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

1 1 1 1     

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 40000.0 40000.0 40000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը 

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 

1047 ԾՏ14 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Լոռու մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 9 9 9 9         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  25,600.0  137,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման  անհրաժեշտությունը 
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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Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ15 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 

5 5 5 5         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 138400.0 173000.0 173000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ43 

Անվանումը 
 ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում բակերի բարեկարգման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի 
քանակը 

1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  45,000.0  50,000.0  50,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
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 
Անվանումը 
 ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում 
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1047 ԾՏ17 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի 
քանակը 

5 5 5 5         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  0.0  31,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
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 

1098 ԾՏ21 

Անվանումը 
Սպիտակ համայնքի բնակիչ Ալիսա Վարդանյանի ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
 
Նկարագրությունը 
Սպիտակ համայնքի բնակիչ Ալիսա Վարդանյանի ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների քանակը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ18 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  28,500.0  71,250.0  75,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ  Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 6 հանրակրթական դպրոց 

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 արդյունավետության 
բարելավման վրա  

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

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

1168 ԵԿ08 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  18,600.0  93,000.0  

ՀՀ Լոռու մարզի թվով 9 մշակութային օբյեկտ 
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Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Ներդրումներն 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  
 1168      Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ03 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 22,080.0 27,600.0 27,600.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 4 առողջապահական օբյեկտ 

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  
 1150    Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
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ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ15 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների, կամուրջների հիմնանորոգում և Սպիտակ համայնքում հենապատի կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ ք/մ, 

25,326 85,326 85,326 85,326     

Որակական           

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

    0.0 5,000.0 343,400.0 381,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 381,000.0          

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 երթևկության ապահովման ծառայություններներին 
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 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  
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1047 ԱՁ16 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշ-
վային փատաթղթերի 
քանակը, հատ 

67 67 67 67     

Որակական 

Համապատասխանությու
ն ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվատեխնիկա-
կան փաստաթղթերին, 
տոկոս 

        

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

    0.0 55,000.0 55,000.0 55,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

55,000.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ20 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 

8 8 8 8         
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բնակելի շենքերի 
քանակը (միավոր) 

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

9,000 14,000 14,000 14,000         

Որակական                   

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

        0.0 148,050.0 164,500.0 164,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

164,500.0                 

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

                  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098 Բնակարանային ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ17 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը (միավոր) 5 5 5 5         

Որակական                   

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

        0.0 78,300.0 86,900.0 86,900.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 86,900.0                 
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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 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ18 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ 

2 3.5 3.5 3.5         

Որակական                   

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

        0.0 0.0 1,900.0 2,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

2,000.0                 

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 8 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.55 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ                   Չափորոշիչներ 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 
  

ԾՏ18 
 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին՝ կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 3 3 3 3         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 72,000.0 90,000.0 90,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
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Շահառուների ընտրության չափանիշները 
 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

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 

1047 ԾՏ19 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին հակակարկտային կայանների կառուցման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 45000.0 45000.0 45000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը 

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 գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ողջաբերդի համայնքի բնակիչ Զադոյանի ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
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1098 ԾՏ22 
Նկարագրությունը 
Ողջաբերդի համայնքի բնակիչ Զադոյանի ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ընտանիքների թիվը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 20,800.0 20,800.0 20,800.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս 

տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում  
 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ12 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ  Կոտայքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  191,900.0  479,750.0  505,000.0  
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Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
 
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության  12 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 
արդյունավետության 
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 

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ01 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 48,000.0 60,000.0 60,000.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Կոտայքի մարզի 1 առողջապահական օբյեկտ 

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 
արդյունավետության 
բարելավման վրա          
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150    Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ16 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
մակերեսը (հազ. քառ. մ) 

5,100 20,400 20,400 20,400         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0  0.0  211,500.0  235,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 235,000.0                 

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 երթևկության 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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Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ01 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի թիվը (միավոր) 

1 1 1 1         
Քանակական 

2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը (քառ. մ) 9,000 14,000 14,000 14,000         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 25,200.0 28,000.0 88,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 88,500.0                 

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

                  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098    Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավմանը։ 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ19 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային փատաթղթերի թիվը 
(հատ) 33 33 33 33         

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

        0.0  43,900.0  43,900.0  43,900.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 43,900.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ20 

Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում  (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանծքերի կառուցում) 

Քանակական Կառուցվող օբյեկտների թիվը (միավոր) 5 5 5 5         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 84,420.0 93,800.0 93,800.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 

93,800.0                 
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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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ21 

Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական Կառուցվող օբյեկտների թիվը (միավոր) 4 4 4 4         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 108,000.0 120,000.0 120,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 120,000.0                 

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 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ22 

Անվանումը 
 Հեղեղատարներ 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի հեղեղատարների մաքրում և վերականգնում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների թիվը (միավոր) 1 1 1 1         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 0.0 12,800.0 16,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 16,000.0                 

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 9 
 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  

N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ20 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի 
իրականացման նպատակով 
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Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 

6  6  6  6          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  53,500.0  53,500.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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 

1047 ԾՏ21 

Անվանումը 
Աջակցություն՝ ՀՀ  Շիրակի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 8 8 8 8         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  48,800.0  69,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման  անհրաժեշտությունը 
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 

1047 ԾՏ22 

Անվանումը 
Աջակցություն՝ ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին հակակարկտային կայանների կառուցման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
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Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 

3 3 3 3         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 20000.0 20000.0 20000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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 

1047 ԾՏ23 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի և Կարմրաքարի համայնքներին  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին՝ գլխավոր հատակագծի մշակման և անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 2 2 2 2         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 0.0 9500.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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 գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու պայմանների բարելավում 
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Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ47 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին՝ կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 

0 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 6,800.0 8,500.0 8,500.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
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 

1098 ԾՏ41 

Անվանումը 
Գյումրու համայնքի բնակիչներ Խաչատրյանների, Դիլանյանների, Մովսիսյանների, Ալեքսանյանների, Պետրոսյանների, Գևորգյանների և Լուսաղբյուրի 
համայնքի բնակիչ Թումոյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
 
Նկարագրությունը 
Գյումրու համայնքի բնակիչներ Խաչատրյանների, Դիլանյանների, Մովսիսյանների, Ալեքսանյանների, Պետրոսյանների, Գևորգյանների և Լուսաղբյուրի 
համայնքի բնակիչ Թումոյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների թիվը 

1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 83,580.0 83,580.0 83,580.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ02 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Փոքր Սարիարի համայնքի կարիքների համար գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով Փոքր Սարիարի համայնքին աջակցության 
ցուցաբերում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 1  1  1  1          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  1,500.0  1,500.0  1,500.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
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Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ05 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  59,280.0  148,200.0  156,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության 14 հանրակրթական դպրոց 

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 արդյունա-
վետության բարելավման վրա  

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

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

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ09 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  41,400.0  67,000.0  

  
ՀՀ Շիրակի մարզի 2 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ են, 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  
 1168      Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ10 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  20,000.0  25,000.0  25,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Շիրակի մարզի 2 առողջապահական օբյեկտներ 

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 արդյունա-
վետության բարելավման վրա          

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150   Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

Ծրագրային դասիչը 

1163 ԵԿ11 

Անվանումը 
Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը  
Ներդրումներ՝ ՀՀ  Շիրակի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող մարզական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման 
նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  8,000.0  10,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ  Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության 1 մարզական օբյեկտի հիմնանորոգում  

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցները կրթական ծառայությունները մատուցեն գործող չափորոշիչներին համապատասխան` 
անհրաժեշտ ծավալով և որակով։ 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

         

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1163 Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, առողջ ապրելակերպի ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 
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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  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ ) 

6 6 6 6         

Որակական                   

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

        0.0  0.0  472,477.5  524,975.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 524,975.0                  

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 երթևկության ապահովման ծառայություններներին 

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 ԱՁ23 

Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  
 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  
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Քանակական 
Նախագծանախահաշ-
վային փատաթղթերի 
թիվը (հատ) 

53 53 53 53         

Որակական 

Համապատասխանու-
թյուն ՀՀ քաղաքաշինա-
կան նորմատիվատեխ-
նիկական փաստաթղթե-
րին (տոկոս) 

                

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

        0.0  42,445.0  42,445.0  42,445.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 42,445.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ24 

Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում  (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
Կառուցվող օբյեկտների 
թիվը (միավոր) 0 11 11 11         

Որակական                   

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

        0.0 66,100.0 73,000.0 73,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 73,000.0                 
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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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ33 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի թիվը 
(միավոր) 

0 9 9 9         

Քանակական 
2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը 
(քառ. մ) 

0.0 3240.0 3240.0 3240.0         

Որակական                   

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

        0.0 149,400.0 166,000.0 166,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 166,000.0                 

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

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098    Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավմանը։ 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ25 

Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
թիվը (միավոր) 

1 1 1 1         

Որակական                   

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

        0.0 9,000.0 10,000.0 10,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 10,000.0                 

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 10 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
N 11.57  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԾՏ07 

Անվանումը 
Աջակցություն՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում ռմբակոծությունների և ռազմական գործողությունների հետևանքով չշահագործվող, վերականգնման ենթակա 
անհատական բնակելի տների վերականգնման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ ռմբակոծությունների և ռազմական գործողությունների հետևանքով չշահագործվող, վերականգնման ենթակա 
անհատական բնակելի տների վերականգնման համար  

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի թիվը 

1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 0.0 65,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ27 

Անվանումը 
 ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում և լուսավորում 
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում և լուսավորում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների թիվը 3 3 3 3         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  19,700.0  118,500.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 

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 

1098 ԾՏ42 

Անվանումը 
Շինուհայրի համայնքի բնակիչ Մարդյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
 
Նկարագրությունը 
Շինուհայրի համայնքի բնակիչ Մարդյանների ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության տրամադրում 
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Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների թիվը 

1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում  

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ03 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  68,587.9  171,469.9  180,494.6  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ենթակայության 7 հանրակրթական դպրոց 
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Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխու-
թյան 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  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 

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

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ04 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  36,000.0  40,000.0  40,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 առողջապահական օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխու-
թյան վրա  

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

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150    Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ05 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  0.0  17,000.0  

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 1 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ են, 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  
 1168   Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ18 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ) 

2.763 2.763 2.763 2.763         

Որակական                   

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

        0.0  0.0  162,000.0  180,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

180,000.0                  

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 երթևկության ապահովման ծառայություններ 
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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 ԱՁ29 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի թիվը (հատ) 

4 4 4 4         

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական նոր-
մատիվատեխնիկական 
փաստաթղթերին (տոկոս) 

                

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

        0.0  2,505.0  2,505.0  2,505.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 2,505.0                  

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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Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ30 

Անվանումը 
 Ջրամատակարարման օբյեկտներ 
  
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
թիվը (միավոր) 1 1 1 1         

Որակական                   

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

        0.0 13,500.0 15,000.0 15,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 15,000.0                 

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 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  Ծրագրային դասիչը 

Նկարագրությունը 

1098 ԱՁ31  ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և վերելակների նորոգում  
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1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի թիվը 
(միավոր) 

2 2 2 2         

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը 
(քառ. մ) 

1100.0 3300.0 4412.0 4412.0         Քանակական 

4. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
վերելակների թիվը 
(միավոր) 

8 8 8 8         

Որակական                   

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

        0.0 58,500.0 65,000.0 65,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

65,000.0                 

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

                  

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

1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավմանը։ 

Անվանումը 

Վաչագան գետի հունի կառուցում և բարեկարգում 
Ծրագրային դասիչը 

Նկարագրությունը 
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1047 ԱՁ32 Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաչագան գետի հունի կառուցման և բարեկարգման նպատակով 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների 
թիվը (միավոր) 1 1 1 1         

Որակական                   

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

        0.0 0.0 27,000.0 30,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 30,000.0                 

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 11 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ24 

Անվանումը 
Աջակցություն՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի թիվը 

1  1  1  1          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  3,800.0  19,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքային կենտրոնների  հիմնանորոգման և կառուցման անհրաժեշտությունը 
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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 

1047 ԾՏ25 

Անվանումը 
Պետական անհատույց աջակցություն  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի թիվը 1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 17,600.0 22,000.0 22,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 

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 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ  համայնքի բնակչությանը 
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1098 ԾՏ11 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Խաչիկ  համայնքի բնակիչներին բնակարանային ապահովման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի թիվը 

1 1 1 1         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանն աջակցություն 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Անվանումը 
Ծրագրային դասիչը 

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին 

Նկարագրությունը 
1047 ԾՏ26 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ մարզի համայնքների մշակութային համույթների համար մշակութային գույքի ձեռքբերման նպատակով  

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի թիվը 

4  4  4  4          

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  2,000.0  2,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ02 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 
 Ներդրումներ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  15,200.0  38,000.0  40,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության թվով 1 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 արդյունավետության 
բարելավման վրա                   
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 

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

Անվանումը 
Ծրագրային դասիչը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Նկարագրությունը 
1168 ԵԿ11 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  0.0  11,000.0  35,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի թվով 2 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ներդրումներն 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  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
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ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ19 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

0.105   0.402   0.402   0.402           

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0  0.0  20,160.0  22,400.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 22,400.0                  

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 երթևկության ապահովման ծառայություններներին 

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 ԱՁ26 

Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ 
  

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի թիվը, հատ 

14 14 14 14         

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

                

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0  6,600.0  6,600.0  6,600.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 6,600.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ36 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ  Վայոց ձորի  մարզպետարանի վարչական շենքի վերանորոգում 
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի թիվը (միավոր) 

1 1 1 1 
        

Քանակական 
2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը (քառ. մ)     10695 10695 

        

Որակական                   
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 0.0 0.0 6,000.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 6,000.0                 
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)                   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1098        Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ27 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) 1 1 1 1         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 32,400.0 36,000.0 36,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

36,000.0                 

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 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
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1047 ԱՁ28 
 
Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) 

2 2 2 2         

Որակական                   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         0.0 45,900.0 51,000.0 51,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 51,000.0                 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 12 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
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Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ28 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար 
  
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-
երի թիվը 9 9 9 9         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  48,500.0  77,000.0  143,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման  անհրաժեշտությունը 
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 

Անվանումը 
Ծրագրային դասիչը 

 ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքների բարեկարգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԾՏ29 
Համայնքներում բակերի բարեկարգում և փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի թիվը 

9 9 9 9         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  27,512.0  34,412.0  101,600.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքներին հացահատիկահավաք կոմբայնի ձեռքբերման համար 

Ծրագրային դասիչը Նկարագրությունը 
1047 ԾՏ30 Պետական անհատույց աջակցություն՝ հացահատիկահավաք կոմբայնի ձեռքբերման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի թիվը 

2 2 2 2 
        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0 0 30000 30000 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքներին կառավարման պահեստային կետի վերանորոգման և  մերձակա տարածքի   բարեկարգման 
նպատակով 

Ծրագրային դասիչը Նկարագրությունը 

1047 ԾՏ32 Պետական անհատույց աջակցություն՝ կառավարման պահեստային կետի վերանորոգման և  մերձակա տարածքի   բարեկարգման նպատակով 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքների թիվը 

1 1 1 1 
        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X X 0 6900 11500 23000 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը                 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
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 
                      
                      
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
                      

Չափորոշիչներ 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  
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(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ23 

Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների շենքերի կապիտալ վերանորոգման 
նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  27,930.0  68,900.0  73,500.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության թվով 6 կրթական օբյեկտ 
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 արդյունավետության 
բարելավման վրա 

                  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146 Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1150 ԵԿ21 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Տավուշի  մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  6,000.0  6,000.0  6,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Տավուշի  մարզի թվով 1 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան 
անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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վրա  

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա          

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հիվանդացության և մահացության կրճատում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ20 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X X 0.0  6,000.0  12,000.0  20,000.0  

ՀՀ Տավուշի մարզի թվով 1 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Ներդրումներն 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  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1049 ԱՁ20 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում 
 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

0.950   0.950   0.950   0.950           

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

        0.0  0.0  75,530.0  84,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

84,000.0                  

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 երթևկության ապահովման ծառայություններներին 
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 ԱՁ33 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի թիվը, հատ 

39 39 39 39         

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 
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Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ) 

        0.0  19,900.0  19,900.0  19,900.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 19,900.0                  

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 

Ծրագրային դասիչը 

1098 ԱՁ32 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Տավուշի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  
1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի թիվը (միավոր) 

  9 9 9         
Քանակական 

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը (քառ. մ) 

  6200 6200 6200         

Որակական                   

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

        0.0 24,600.0 37,200.0 74,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 74,000.0                 

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

                  



 

363.1k.voroshum 

94 

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

1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 
Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ34 

Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) 

3 3 3 3         

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

        0.0 12,000.0 20,000.0 40,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 40,000.0                 

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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
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Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ35 

Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, կմ 0.6 0.6 0.6 0.6         
Որակական                   
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. 
դրամ)         0.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 17,000.0                 
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 

 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 13 

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

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

Բաժին 2. 
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Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
      

Ծրագրային դասիչը Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
ծրագիրը միջոցառումը 

Գործառական դասիչը 
 

(բաժին/խումբ/դաս)   

ՀՀ 2014 թ. 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

(2,248,821.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն) 

(2,248,821.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   
 Միջպետական և տեղական նշանակության 
ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված 
ծածկի փոխարինում   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

  

ԱՁ01 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ   
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ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
(2,517,383.6) 

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  

  

    
Այլ կառավարչական հիմնարկի կազմակերպություններում 
ներդրման պատվեր 

  

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն) 

(2,517,383.6) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

  

ԵՊ01 
  

Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) 
հիմնանորոգում (համաշինարարական 
աշխատանքներ,ջեռեւցման համակարգի իրականացում, ներքին 
հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը 
  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

          

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

113,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

  

ԱՁ11 
  Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 

հիմնանորոգում (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 

113,000.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը   
 Միջպետական և տեղական նշանակության 
ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված 
ծածկի փոխարինում 

  

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

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
176,000.0  

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  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ) 

176,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

  

ԵԿ06 
  

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

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   
1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
66,400.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզպետարան) 

66,400.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  

ԵԿ04 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
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1163     ԾՐԱԳԻՐ   
Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր 4,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչության և առողջ 
ապրելակերպի արմատավորմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացում, հանրապետական մակարդակով տարբեր 
մարզական խաղերի և փառատոնների կազմակերպում և 
անցկացում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Բնակչության առողջության ամրապնդում,անհատի ներդաշնակ 
զարգացում, առողջ ապրելակերպի ապահովում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ մարզական օբյեկտներում (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզպետարան) 

4,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի մարզական շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  

ԵԿ15 

  

 1163 Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր 
  

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 98,600.0        

Ծրագրի նկարագրությունը   
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Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 
98,600.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում    
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ04 

  

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

208,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
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Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 

10,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

ԾՏ01 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին (ՀՀ 
Արագածոտնի մարզպետարան) 

6,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 
«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման 
և մրցունակության» ծրագրի շրջանակներում Ագարակավան 
համայնքի գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման 
նպատակով Ագարակավան համայնքին աջակցության 
ցուցաբերում 

  

ԾՏ02 

  

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

  

ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքների բարեկարգում (ՀՀ 
Արագածոտնի մարզպետարան) 

25,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

ԾՏ03 
  

Համայնքներում փողոցների լուսավորության համակարգի 
կառուցում 
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
Աշտարակ քաղաքի քաղաքային այգու բարեկարգում և 
ինժիներական համակարգի հիմնանորոգում (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզպետարան) 

61,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   
 Համայնքի բարեկարգում և ինժիներական համակարգի 
հիմնանորոգում 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ04 

  

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

  

Գազատարների կառուցում (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 
20,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Գազատարների կառուցում   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ01 

  

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

  

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզպետարան) 

53,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

ԱՁ03 
  

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզպետարան) 

33,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ02 

  

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

  

          

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

      
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

318,000.0  



 

363.1k.voroshum 

106 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 

318,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ12 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
369,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր 
կրթության ծառայությունների մատուցում 

  

      

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

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արարատի 
մարզ) 

369,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ15 

  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
166,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Արարատի 
մարզպետարան) 

166,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արարատի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ14 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
  

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 47,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
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Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Արարատի 
մարզպետարան) 

47,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ13 

  

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 11,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան  համայնքի 
բնակչին (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 

11,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

  

ԾՏ19 

  

 Պետական աջակցություն Այգավան  համայնքի բնակչին 
բնակարանային ապահովման նպատակով 

  

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

394,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 

142,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

ԾՏ04 

  

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

  

ՀՀ  Արարատի մարզի համայնքների բարեկարգում (ՀՀ 
Արարատի մարզպետարան) 

25,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի 
համայնքներում բակերի բարեկարգման նպատակով 

  

  

ԾՏ43 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Գազատարների կառուցում (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 
74,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   
 Գազատարների կառուցում   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ05 

  

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

  

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Արարատի 
մարզպետարան) 

88,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ08 

  

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

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 
65,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

ԱՁ07 
  

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

  

          

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

20,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

  

ԱՁ13 
  Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 

հիմնանորոգում (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 

20,000.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը   

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
781,000.0  

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  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արմավիրի 
մարզ) 

781,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

  

ԵԿ16 
  

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

  



 

363.1k.voroshum 

114 

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 329,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն Արմավիրի մարզի համայնքների բնակիչներին (ՀՀ 
Արմավիրի մարզպետարան) 

202,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ06 

  
 Պետական աջակցություն Արմավիր քաղաքի 1 բնակչին և 
Լենուղի համայնքի 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
ընտանիքներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

  

ԱՁ03 
  Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 

127,000.0  
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Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում    
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

152,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 

40,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

  

ԾՏ07 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքային կենտրոնների 
շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ Արմավիրի 
մարզպետարան) 

12,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

ԾՏ05 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Արմավիրի 
մարզպետարան) 

60,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ10 

  

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

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 
40,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

ԱՁ09 
  

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

          

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

312,600.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
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Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

312,600.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ14 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
77,000.0  

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  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ 
  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզ) 

77,000.0 

  

ԵԿ10 
  

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

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   
1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
70,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

  

ԵԿ07 
  Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Գեղարքունիքի 

մարզպետարան) 

70,000.0 
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Ներդրման նկարագրությունը 
  

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
  

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 100,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 
100,000.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում    
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

  

ԱՁ14 

  

1098 Բնակարանային ապահովում 
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1047     ԾՐԱԳԻՐ   
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 

568,400.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

30,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

ԾՏ10 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքային 
կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

80,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

  

ԾՏ09 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 

  

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքին (ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

30,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 
Սևան համայնքին աշխատավարձերի և սոցվճաների գծով 
ժամկետանց կրեդիտորական պարտքերի մարման նպատակով 

  

ԾՏ08 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի 
Վ.Համբարձումյանի  
անվան զբոսայգու վերանորոգման և Գավառ համայնքի 
կենտրոնական հրապարակի վերակառուցման համար (ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզպետարան) 

60,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքների 
բարեկարգման համար 

  

ԾՏ11 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
ԱՁ12 

  Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզպետարան) 

148,000.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

Ոռոգման համակարգեր (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 
20,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ13 

  

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

  

Գազատարների կառուցում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան) 
26,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Գազատարների կառուցում   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ15 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզպետարան) 

174,400.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ11 

  

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

  

          

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

381,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
ձմեռային պահպանություն   
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 

381,000.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ15 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
75,000.0  

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  

  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ 
  



 

363.1k.voroshum 

126 

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Լոռու մարզ) 
75,000.0 

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 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ18 

  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
93,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

  

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   
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    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան) 

93,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
  

ԵԿ08 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
  

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 27,600.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան) 

27,600.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

  

ԵԿ03 
  

 ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 
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Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 174,500.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն Լոռու մարզի համայնքների բնակիչներին (ՀՀ 
Լոռու մարզպետարան) 

10,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ21 

  
 Սպիտակ համայնքի բնակիչ Ալիսա Վարդանյանի ընտանիքի 
համար բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական 
աջակցության տրամադրում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 
164,500.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների նորոգում    

  

ԱՁ20 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   
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1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

574,900.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 

173,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

ԾՏ15 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքային կենտրոնների 
շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան) 

137,000.0 

  

ԾՏ14 
  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
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 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին հակակարկտային 
կայանների կառուցման համար (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 

40,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի 
համայնքներին 

  

ԾՏ13 

  

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

  

ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում (ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան) 

50,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի 
համայնքներում բակերի բարեկարգման նպատակով 

  

ԾՏ16 

  

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

  

ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում (ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան) 

31,000.0 ԾՏ17 
  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
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 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի 
համայնքների փողոցների լուսավորության համակարգի 
կառուցման նպատակով 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 
86,900.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ17 

  

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

  

Գազատարների կառուցում (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 
2,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Գազատարների կառուցում   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ18 

  

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

  

ԱՁ16 
  Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 

55,000.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

          

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

235,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
ձմեռային պահպանություն   

      

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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 

235,000.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ16 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
505,000.0  

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  

  

  

ԵԿ12 
  Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Կոտայքի 

մարզ) 

505,000.0 
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Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 60,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Կոտայքի 
մարզպետարան) 

60,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

  

ԵԿ01 
  

 ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 
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Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 109,300.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն Կոտայքի մարզի համայնքների բնակիչներին (ՀՀ 
Կոտայքի մարզպետարան) 

20,800.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ22 

  
 Ողջաբերդ համայնքի բնակիչ Զադոյանի ընտանիքի համար 
բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության 
տրամադրում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 
88,500.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   

  

ԱՁ01 
  

 ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների նորոգում    
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

408,700.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 

90,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

ԾՏ18 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 
հակակարկտային կայանների կառուցման համար (ՀՀ Կոտայքի 
մարզպետարան) 

45,000.0 

  

ԾՏ19 
  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
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 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի 
համայնքներին 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 
93,800.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ20 

  

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

  

Ոռոգման համակարգեր (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 
120,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ21 

  

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

  

ԱՁ22 
  Հեղեղատարներ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 

16,000.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկի համայնքի հեղեղատարների 
մաքրում և վերականգնում 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 
43,900.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ19 

  

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

  

          

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   
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Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

524,975.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 

524,975.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

  

ԱՁ17 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
156,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   
      

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր 
կրթության ծառայությունների մատուցում 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

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

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի 
մարզ) 

156,000.0 

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 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ05 

  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
67,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

67,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը 
  

 ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ09 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
  

1163     ԾՐԱԳԻՐ   
Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր 10,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչության և առողջ 
ապրելակերպի արմատավորմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացում, հանրապետական մակարդակով տարբեր 
մարզական խաղերի և փառատոնների կազմակերպում և 
անցկացում 

  

      

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
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Բնակչության առողջության ամրապնդում,անհատի ներդաշնակ 
զարգացում, առողջ ապրելակերպի ապահովում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ մարզական օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

10,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   
 ՀՀ Շիրակի մարզի մարզական շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ11 

  

 1163 Մանկապատանեկան և մասսայական սպորտի ծրագիր   

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 25,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

25,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

  

ԵԿ10 
  

 ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 
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Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 249,580.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն Շիրակի մարզի համայնքների բնակիչներին (ՀՀ 
Կոտայքի մարզպետարան) 

83,580.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ41 

  
 Գյումրի համայնքի բնակիչների ընտանիքի համար բնակարանի 
ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության 
տրամադրում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 
166,000.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   

  

ԱՁ33 
  

 ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների նորոգում    
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

285,945.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

53,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 
«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման 
և մրցունակության» ծրագրի իրականացման նպատակով 

  

ԾՏ20 

  

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

  

  

ԾՏ21 
  

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի  մարզի համայնքային կենտրոնների 
շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

69,000.0 
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Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
հակակարկտային կայանների կառուցման համար (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

20,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի 
համայնքներին 

  

ԾՏ22 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ և Կարմրաքար 
համայնքներին (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 

9,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի 
համայնքներին՝ գլխավոր հատակագծի մշակման և անշարժ 
գույքի ձեռքբերման նպատակով 

  

ԾՏ23 

  

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

  

ԾՏ47 
  Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 
8,500.0 
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Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 
73,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ24 

  

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

  

Ոռոգման համակարգեր (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 
10,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ25 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 
42,445.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ23 

  

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

  

          

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

180,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
ձմեռային պահպանություն   
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 

180,000.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ18 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
180,494.6  

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  

  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
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Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Սյունիքի 
մարզ) 

180,494.6 

Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ03 

  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
17,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

  

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   
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    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Սյունիքի 
մարզպետարան) 

17,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը 
  

 ՀՀ Սյունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
  

ԵԿ05 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր   

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 40,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Սյունիքի 
մարզպետարան) 

40,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

  

ԵԿ04 
  

 ՀՀ Սյունիքի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 
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Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 136,500.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
ՀՀ Սյունիքի մարզում ռմբակոծությունների և ռազմական 
գործողությունների հետևանքով չշահագործվող, 
վերականգնման ենթակա անհատական բնակելի տների 
վերականգնման համար ֆինանսական աջակցություն  

65,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ07 

  
Պետական անհատույց աջակցություն՝ ռմբակոծությունների և 
ռազմական գործողությունների հետևանքով չշահագործվող, 
վերականգնման ենթակա անհատական բնակելի տների 
վերականգնման համար  

  

Աջակցություն Սյունիքի մարզի համայնքների բնակիչներին (ՀՀ 
Սյունիքի մարզպետարան) 

6,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

ԾՏ42 

  
Շինուհայր համայնքի բնակիչ Մարդյանների ընտանիքի համար 
բնակարանի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության 
տրամադրում 

  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   
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Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 
65,000.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների, մուտքերի և վերելակների նորոգում   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ31 

  

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

166,005.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    

Համայնքների բարեկարգում (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 
118,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

  

ԾՏ27 
  

ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների բակերի բարեկարգում, 
ասֆալտապատում և լուսավորում 
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 
15,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ30 

  

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

  

Վաչագան գետի հունի կառուցում և բարեկարգում (ՀՀ Սյունիքի 
մարզպետարան) 

30,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաչագան գետի հունի 
կառուցման և բարեկարգման նպատակով 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ32 

  

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

  

ԱՁ29 
  Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Սյունիքի  մարզպետարան) 

2,505.0 
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Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

          

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

22,400.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
ձմեռային պահպանություն   

      

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   



 

363.1k.voroshum 

155 

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 

22,400.0 

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ19 

  

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ 
երթևկության ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
40,000.0  

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  

  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
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Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ) 

40,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 

  

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական 
դպրոցներ 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

ԵԿ02 

  

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
35,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

  

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   
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    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզպետարան) 

35,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը 
  

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
  

ԵԿ11 

  

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 26,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ  համայնքի 
բնակչությանը 

20,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

  

ԾՏ11 

  
 Պետական անհատույց աջակցություն Խաչիկ  համայնքի 
բնակիչներին բնակարանային ապահովման նպատակով 
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    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 
6,000.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի վարչական շենքի 
վերանորոգում   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ36 

  

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

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

136,600.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 

22,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

  

ԾՏ25 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների 
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 
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1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 

  

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքային 
կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզպետարան) 

19,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

ԾՏ24 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին (ՀՀ Վայոց 
ձորի մարզպետարան) 

2,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 
համայնքներին մշակութային համույթների համար մշակութային 
գույքի ձեռքբերման նպատակով   

  

ԾՏ26 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզպետարան) 

36,000.0 ԱՁ27 
  

Ակտիվի նկարագրությունը   
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 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

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

  

Ոռոգման համակարգեր (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 
51,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 
  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ28 

  

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

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 
6,600.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ26 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

          

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 
ապահովման ծառայություններ 

84,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և 
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  

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 
հիմնանորոգում (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 

84,000.0 

  

ԱՁ20 
  

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

  

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

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ 
  

Հանրակրթության ծրագիր 
73,500.0  

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  

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Տավուշի 
մարզ) 

73,500.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

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

  

  

ԵԿ23 
  

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

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1168     ԾՐԱԳԻՐ   

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 
20,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, 
պարարվեստի,կերպարվեստի, ժողարվեստի ոլորտի 
ծառայություններ 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և 
հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Տավուշի 
մարզպետարան) 

20,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը 
  

 ՀՀ Տավուշի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

  

ԵԿ20 
  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) 
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 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր   

1150     ԾՐԱԳԻՐ   
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր 6,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների 
հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ 
ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց 
հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Հիվանդացության և մահացության կրճատում   

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում (ՀՀ Տավուշի 
մարզպետարան) 

6,000.0 

Ներդրման նկարագրությունը   
 ՀՀ Տավուշի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգում 

  

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

  

ԵԿ21 

  

  1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   
Բնակարանային ապահովում 74,000.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանն աջակցություն   



 

363.1k.voroshum 

165 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում 
մշտական վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 
74,000.0  

Ակտիվի նկարագրությունը   
 ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքների նորոգում    
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ32 

  

1098 Բնակարանային ապահովում 
  

1047     ԾՐԱԳԻՐ   
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքային կենտրոնների 
շենքային պայմանների բարելավման համար (ՀՀ Տավուշի 
մարզպետարան) 

143,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքային 
կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

ԾՏ28 

  

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

  

ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքների բարեկարգում (ՀՀ Տավուշի 
մարզպետարան) 

101,600.0 

  

ԾՏ29 
  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
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 Համայնքներում բակերի բարեկարգում և փողոցների 
լուսավորության համակարգի կառուցում 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքներին 
հացահատիկահավաք կոմբայնի ձեռքբերման համար (ՀՀ 
Տավուշի մարզպետարան) 

30,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

 Պետական անհատույց աջակցություն՝ հացահատիկահավաք 
կոմբայնի ձեռքբերման նպատակով 

  

ԾՏ30 

  

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

  

Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքին (ՀՀ 
Տավուշի մարզպետարան) 

#REF! 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

Պետական անհատույց աջակցություն Դիլիջան համայնքին 
ավտոկանգառի կառուցման նպատակով 

  

ԾՏ31 

  

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

  

ԾՏ32 

  

Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքներին 
կառավարման պահեստային կետի վերանորոգման և  մերձակա 
տարածքի   բարեկարգման նպատակով (ՀՀ Տավուշի 
մարզպետարան) 

23,000.0 
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Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
  

Պետական անհատույց աջակցություն՝ կառավարման 
պահեստային կետի վերանորոգման և  մերձակա տարածքի   
բարեկարգման նպատակով 

  

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

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 
40,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի 
անցկացում, խորքային հորատանցքերի կառուցում) 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ34 

  

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

  

Գազատարների կառուցում (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 
17,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Գազատարների կառուցում   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ35 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ 
կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և 
անհատներին 
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Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 
19,900.0 

Ակտիվի նկարագրությունը 
  

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

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը   

ԱՁ33 

  

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

  

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                            Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 


