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14 նոյեմբերի  2013 թվականի  N 1257  - Ն 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 
24-Ի N 53-Ն, ԱՊՐԻԼԻ 18-Ի N 384-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈ-ԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2013  ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2012  ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 
 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

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

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

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 24-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  

N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին»  

N 53-Ն որոշման 2-րդ կետում «20,422.2» թիվը փոխարինել «14,259.6» թվով, իսկ «18,969.7» 

թիվը` «12,807.1» թվով: 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 
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2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 18-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  

N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և 

գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 384-Ն որոշման 2-րդ կետում «34,061,5» 

թիվը փոխարինել «23,131.1» թվով, իսկ «23,311.4» թիվը` «12,381.0» թվով: 

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշ-

ման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ  ̀ համաձայն  

NN 1, 2 և 3 հավելվածների: 

4. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 19 կենտրոնների  

անվտանգության ազդանշանային համակարգերի տեղադրման նպատակով Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը 2013 թվականին 

հատկացնել 18,907.7 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի 

պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ 

մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածով): 

5. Երևանի Թբիլիսյան խճուղու N 3 մասնաշենքի, Մարալիկ քաղաքի Շիրազի 

փողոցի NN 25, 33 ու 34 շենքերի և «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության  

N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնա-

շենքի գույքային իրավունքների պետական գրանցման նպատակով Հայաստանի Հանրա-

պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը 2013 թվականին 

հատկացնել 1,148.1 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետա-
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կան բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուս-

տային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Պարտադիր 

վճարներ» հոդվածով` 15.0 հազ. դրամ, «Մասնագիտական ծառայություններ» հոդվածով` 

1,133.1 հազ. դրամ): 

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
    2013 թ. նոյեմբերի 22 

             Երևան 
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Հավելված N 1 
ՀՀ  կառավարության  2013  թվականի 

                   նոյեմբերի 14-ի N  1257    -  Ն որոշման 

 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
2012  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 
փակագծերում) 

բա
ժի

ն
ը 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և  

դասերի, տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 
իրականացնող մարմինների անվանումները 

տարի 

 

1 2 3 4 5 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 0.0  

    այդ թվում`   
10   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                                  (2,962.8) 

    այդ թվում`   
 05  Գործազրկություն (2,962.8) 
    այդ թվում`   
  01 Գործազրկություն (2,962.8) 
    այդ թվում`   
   05. Գործազրկության նպաստ (2,962.8) 
   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն (2,962.8) 
    այդ թվում`   
   ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  ԾԱԽՍԵՐ (2,962.8) 
    այդ թվում`   
   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ (2,962.8) 
    այդ թվում`   
   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (2,962.8) 
    այդ թվում`   
   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ 
(ԲՅՈՒՋԵԻՑ)                                             (2,962.8) 

    այդ թվում`   
   -Գործազրկության նպաստներ բյուջեից  (2,962.8) 
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1 2 3 4 5 
11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 2,962.8  
    այդ թվում`   
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների 

պահուստային ֆոնդ 2,962.8  
    այդ թվում`   
  01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 2,962.8  
    այդ թվում`   
   01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 2,962.8  
   ՀՀ կառավարություն  2962.8 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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      Հավելված N 2 
             ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                    նոյեմբերի 14-ի  N  1257  -  Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012  ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                    
(նվազեցումները նշված են փակագծում, 
իսկ ավելացումները  ̀դրական նշանով) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ  
ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

Չափորոշիչներ 

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

Ծրագրային դասիչը 

1088 ԾՏ01 

Անվանումը 
Գործազրկության նպաստ  
 
Նկարագրությունը 
Գործազրկության նպաստի տրամադրում գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին  

Շահառուների քանակը Նպաստառու գործազուրկների թիվը (14) X 
Գումարը (հազ. դրամ)   X (2,962.8) 
Տրանսֆերտի վճարման 
հաճախականությունը   

ամսական մեկ 
անգամ 

 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Գործազուրկի կարգավիճակ և առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1088      Զբաղվածության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գործազրկության մակարդակի նվազեցում 
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ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 
  

Ծրագրային դասիչը 

1001 ԱԾ24 

Անվանումը  
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների (ընդունարանների) 
գազաֆիկացում 
 
Նկարագրությունը  
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հանձնված 
տարածքների գազաֆիկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, դրանց  ̀սահմանված 
կարգով փորձաքննության անցկացում և հիմնանորոգում, յուրաքանչյուր տարածքի համար գազի 
պատասխանատուի ուսուցում և յուրաքանչյուր տարածքի ծխաօդատար ուղիների ստուգում, հրշեջ ակտի 
տրամադրման ծառայությունների մատուցում 
 

Տարածքների գազաֆիկացման նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ  
(նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը) 

 X 

Տարածքների գազաֆիկացման, նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման,  փորձաքննության անցկացման և 
հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում 
(ծառայությունների թիվը) 

 X Քանակական 

Տարածքի համար գազի պատասխանատուների ուսուցման,  
ծխաօդատար ուղիների ստուգման, հրշեջ ակտի տրամադրման 
ծառայությունների մատուցում  

 X 

Որակական Մշակված չէ  X 

Ժամկետայնության  Մշակված չէ  X 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  X (6,162.60) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների (ընդունարանների) կազմակերպում 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների միջոցով սոցիալապես անապահով խավերին ծառայությունների 
մատուցում  
«մեկ պատուհանի» սկզբունքով 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
«Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ 
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները  

Ծրագրային դասիչը 

1001 ԱԾ25 

Անվանումը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների (ընդունարանների) գույքային 
իրավունքի վկայականի ձեռքբերում, գազաֆիկացում, ջրամատակարարում և եռաֆազ հոսանքի միացում 
 
Նկարագրությունը 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հանձնված 
տարածքների գույքային իրավունքի վկայականի ձեռքբերում, գազաֆիկացման, ջրամատակարարման և եռաֆազ 
հոսանքի միացման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, դրանց  ̀սահմանված կարգով 
փորձաքննության անցկացում և հիմնանորոգում, յուրաքանչյուր տարածքի համար գազի պատասխանատուի 
ուսուցում և յուրաքանչյուր տարածքի ծխաօդատար ուղիների ստուգում, հրշեջ ակտի տրամադրման 
ծառայությունների մատուցում 
Տարածքների գազաֆիկացման նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ  
(նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը) 

 X 

Տարածքների գազաֆիկացման, նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման,  փորձաքննության անցկացման և 
հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում 
(ծառայությունների թիվը) 

 X 

Տարածքի համար գազի պատասխանատուների ուսուցման,  
ծխաօդատար ուղիների ստուգման, հրշեջ ակտի տրամադրման 
ծառայությունների մատուցում  

 X 

Տարածքների ջրամատակարարման և կոյուղու նախագծանա-
խահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ  
(նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը) 

 X 

Քանակական 

Տարածքների ջրամատակարարման և կոյուղու 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման,  
փորձաքննության անցկացման և հիմնանորոգման  X 
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աշխատանքների իրականացում (ծառայությունների թիվը) 
Եռաֆազ հոսանքի միացման համար հաստատագրված 
վճարներ (ծառայությունների թիվը)  X 

Որակական Մշակված չէ  X 
Ժամկետայնության Մշակված չէ  X 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) X (10,930.4) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
 Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների (ընդունարանների) կազմակերպում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կենտրոնների միջոցով սոցիալապես անապահով խավերին ծառայությունների 
մատուցում`  
«մեկ պատուհանի» սկզբունքով 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
Գնումներով հաղթող կազմակերպություն 
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1.  Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 

Ծրագրային դասիչը 

1001 ԱԾ14 

Անվանումը 
Մասնաշենքերի գույքային  իրավունքների պետական գրանցում 
  
Նկարագրությունը 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ներին հանձնված 
մասնաշենքերի գույքային  իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքների իրականացում 

Քանակական 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ներին 
հանձնված մասնաշենքերի գույքային  իրավունքների 
պետական գրանցում (գրանցվող մասնաշենքերի թիվը) 

5 X 

Որակական  Մշակված չէ  X 
Ժամկետայնության  Մշակված չէ  X 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   X 1,148.1 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Մասնաշենքերի գույքային  իրավունքների պետական գրանցում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՊՈԱԿ-ներին հանձնված մասնաշենքերի գույքային  իրավունքների պետական գրանցում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ  
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ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1.  Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 

Ծրագրային դասիչը 

1001 ԿՀ01 

Անվանումը 
Անվտանգության ազդանշանային համակարգերի տեղադրում  
 
Նկարագրությունը 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հանձնված 
համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 19 տարածքային  կենտրոնների  
անվտանգության ազդանշանային համակարգերի տեղադրման աշխատանքների իրականացում 

Քանակական 

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
տարածքային  կենտրոնների անվտանգության ազդանշանային 
համակարգերի տեղադրում   (տարածքային  կենտրոնների 
թիվը) 

19 X 

Որակական Մշակված չէ  X 
Ժամկետայնության Մշակված չէ  X 
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  
  

X 18,907.7 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման տարածքային  կենտրոնների անվտանգության ազդանշանային համակարգերի 
տեղադրում  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 19 տարածքային  կենտրոնների  անվտանգության ազդանշանային համակարգերի 
տեղադրում և շահագործման հանձնում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ 

 
                             ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

     ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
                    ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



 

MAR-1257-N 

1
Հավելված N 3 

ՀՀ  կառավարության  2013  թվականի 
                       նոյեմբերի 14-ի N 1257  -  Ն որոշման 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  

20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 
փակագծերում) 

Անվանումը 
  

Գնման 
ձևը 

Չափի 
միավորը 

քանակը 
գումարը     

(հազ. դրամ) 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  2,947.80 

Բաժին N 11, խումբ N 01,  խաս N 01    ՀՀ կառավարության և 
համայնքների պահուստային ֆոնդ  2,947.80 

01.  ՀՀ կառավարության պահուստային 
ֆոնդ 

   2,947.80 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ    2,947.80 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ  (6,162.60) 

Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ  (10,930.40) 

Անվտանգության ազդանշանային 
համակարգ 

ՊԸ դրամ 1 18,907.70 

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության ենթակայության 
ՊՈԱԿ-ներին հանձնված 
մասնաշենքերի գույքային  
իրավունքների պետական գրանցման 
հետ կապված ծառայություններ 
(մասնաշենքերի   թիվը` 5) 

ԲԸԱՀ դրամ 1 175.00 

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության ենթակայության  
ՊՈԱԿ-ներին հանձնված 
մասնաշենքերի տարածքների 
չափագրման և գծագրման 
ծառայություններ (մասնաշենքերի   
թիվը` 5) 

ԲԸԱՀ 

դրամ 1 958.10 

        
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                         Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 


