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           Հավելված N 12 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                        հուլիսի 31-ի N  792    -  Ն  որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.8  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ09 

Անվանումը 
Աջակցություն Երևանի քաղաքապետարանին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 1  1      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 27,535.0  55,071.0  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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Աղյուսակ N 2 
 
 

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

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ10 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝  նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 67  67      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 3,797.1  7,594.2  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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Աղյուսակ N 3 
   
  

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

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ11 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝  նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 73  73      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 7,116.6  14,233.2  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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Աղյուսակ N 4 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ12 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 82  82      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 8,823.6  17,647.2  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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Աղյուսակ N 5 

 
 

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

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ13 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 58  58      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 6,845.4  13,690.8  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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6 
 

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

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ14 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 71  71      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 8,541.0  17,082.0  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 

 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 7 



 

792.1k.voroshum (1) 

7 
  
  

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

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ15 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 42  42      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 11,103.3  22,206.6  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 
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8 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ16 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 59  59      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 8,827.8  17,655.6  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 

 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 9 
  
  

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



 

792.1k.voroshum (1) 

9 
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ17 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 70  70      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 7,119.6  14,239.2  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 

 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 10 
  

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

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

Չափորոշիչներ 

ինն ամիս տարի 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 Վայոց ձորի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 30  30      

Գումարը (հազ. դրամ)   X X 2,278.8  4,557.6  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 

 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 11 
  
  

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

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ19 

Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 44  44      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 6,941.7  13,883.4  
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 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ 

 
 
 

Աղյուսակ N 12 
  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
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Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
     

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

55,071.0  

Ծրագրի նկարագրությունը 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար 

  
  

    

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

  
  

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն Երևանի քաղաքապետարանին  55,071.0  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

  
  

  

ԾՏ09 

  

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

  

     

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
 

Ծրագրային դասիչը Գործառական դասիչը Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
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ծրագիրը միջոցառումը (բաժինը/խումբը/դասը) պետական բյուջե 
(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

7,594.2  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

7,594.2  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ10 

  

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

  

   
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
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Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

14,233.2  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

14,233.2  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ11 

  

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

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան 

Բաժին 2. 
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
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Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

17,647.2  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

17,647.2  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

  

  

ԾՏ12 

  

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

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
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Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

13,690.8  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

13,690.8  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

  

  

ԾՏ13 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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17 
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

17,082.0  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 
17,082.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ14 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարան 
Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

22,206.6  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին (ՀՀԿոտայքի 
մարզպետարան) 

22,206.6 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ15 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան 
Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

17,655.6  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին (ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան) 

17,655.6 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ16 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարան 
Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

14,239.2  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

14,239.2  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ17 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարան 

Բաժին 2. 
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

4,557.6  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ    
Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին (ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզպետարան) 

4,557.6  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 
  

  

  

ԾՏ18 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 
մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
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Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարան 

Բաժին 2. 
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 

 
 

Ծրագրային դասիչը 

ծրագիրը միջոցառումը 
Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 
 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

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

13,883.4  

Ծրագրի նկարագրությունը   

Համայնքների սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

    Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

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

13,883.4 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` 1974 թվականից 
հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների 
նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար 

  

  

ԾՏ19 

  

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

  

 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
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              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


