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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012  ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N  1616-Ն, 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 130-Ն, 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԱՊՐԻԼԻ 11-Ի N 365-Ն ԵՎ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-Ի N 498-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  

Մ Ա Ս Ի Ն 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» N 1616-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում կատարել 

փոփոխություններ ու լրացումներ՝ համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-

ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի պետական բյուջեից 

գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  

N 130-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման 1-ին կետում «7,852,488.7» թիվը փոխարինել «7,870,288.7» թվով. 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 
 
 



2) որոշման 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում «1,140,216.4» թիվը փոխարինել «1,156,116.4» թվով. 

3) որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետում «675,173.5» թիվը փոխարինել «677,073.5» թվով. 

4) որոշման NN 1, 3, 4, 5, 7, 8 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու 

լրացումներ` համաձայն NN 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների:  

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 11-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատ-

կացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 365-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման 1-ին կետում «600,000.0 հազ. դրամ, որից յուրաքանչյուր մարզպետա-

րանին՝ 300,000.0 հազարական դրամ՝» բառերը փոխարինել «598,100.0 հազ. դրամ, որից 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին` 300,000.0 հազ. դրամ, իսկ  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանին  ̀298,100.0 հազ. դրամ՝» բառերով. 

2) որոշման NN 1 և 2 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` 

համաձայն NN 10 և 11 հավելվածների: 

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 8-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման 

մեջ լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 498-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման 1-ին կետում «200,000.0» թիվը փոխարինել «184,100.0» թվով. 

2) որոշման N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համա-

ձայն N 12 հավելվածի: 

5. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին և 

առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբիի և Օհանավանի 



գյուղական համայնքների ղեկավարներին սույն որոշման N 3 հավելվածի 6.1-ին կետով 

նախատեսված գումարները բաշխել բացառապես 2013 թվականի մայիս ամսին  կարկտա-

հարությունից տուժած` սոցիալապես առավել անապահով ընտանիքների միջև: 

6. Սահմանել, որ եթե բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով՝ առանց գնումների 

մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, կատարվող գնումների պայմանագրերը 

չեն կնքվում սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 օրվա ընթացքում, ապա այդ 

աշխատանքներն այլևս չեն կարող ձեռք բերվել բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով՝ 

առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու: 

7. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին՝ սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռօրյա ժամկետում «Սերմերի գործակալություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետության 

Արագածոտնի և Շիրակի մարզպետարանների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-

2014 թվականներին ցորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման 

ծրագիրը հաստատելու և սերմերի ներմուծումը թույլատրելու մասին» N 971-Ն որոշմամբ 

հաստատված ծրագրի շրջանակներում համապատասխանաբար ավելի փոխանցված 

1,663.9 հազ. և 1,883.8 հազ. դրամ գումարները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական գանձապետարանի համապատասխան հաշվին: 

8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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             Երևան 



             Հավելված N 1 
                 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                           սեպտեմբերի 5-ի  N  972    -  Ն որոշման 
 
 

Աղյուսակ N 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.49  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

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 

1134 ԾՏ03 

Անվանումը 
Աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին`  աշնանացան ցորենի առաջին 
վերարտադրության սերմացուի գումարի վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՊՈԱԿ-ների թիվը         
Գումարը (հազ. դրամ)   X X (5,000.0) (5,000.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134 Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 



1134 ԾՏ04 

Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին 
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի կարկտահարված 
Կարբիի և Օհանավանի գյուղական համայնքների հողի հարկի վճարման համար  

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 2  2      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 5,000.0  5,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134    Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 2 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.51  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 



 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
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 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ06 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X (7,030.0) (7,030.0) 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Արմավիրի մարզի մեկ 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 

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

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 



1098 ԱՁ03 

Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Արմավիրի  մարզպետարանի վարչական շենքի համար կահույքի ձեռքբերում 
1. Հիմնանորոգվող  շենքերի թիվը 
(միավոր) 

1 1     
Քանակական 

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը (քառ. մ) 

    7,030.0 7,030.0 

Որակական           
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)         
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 7,030.0         
Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարի- 
ների 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 հանրապետությունում մշտական բնակչության վայր չունեցող, անօթևան անձանց բնակարանային 
ապահովմանը։ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Աղյուսակ N 3 



 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  

N 11.52  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

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

փակագծերում) 
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 Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին 
 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Փոքր Մասրիկի և Արծվանիստի գյուղական 
համայնքներին` խորքային հորերի վերանորոգման և ՕԿՋ-ի ու արտաքին ջրատարի կառուցման համար  

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 2  2      
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 11,185.0  11,185.0  
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 

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԵԿ08 

Անվանումը 
Ներդրումներ կրթական օբյեկտներում 
 

Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական 
դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X 5,300.0  5,300.0  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ենթակայության մեկ հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 

Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը` գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան, անհրաժեշտ ծավալով և որակով։ 



չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  
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 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ12 

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

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) (1) (1)     

Որակական           
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     (3,000.0) (3,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. 
դրամ) (3,000.0)         

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 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 թիվը (միավոր)         Քանակական 2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը (քառ. մ)         

Որակական           
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     (34,994.0) (34,994.0) 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) (34,994.0)         
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 ԱՁ16 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
 

Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների երկարությունը 
(կմ)  

        

Որակական           
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     21,509.0  21,509.0  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 21,509.0          
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 4 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.53  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ  

  
 

Չափորոշիչներ 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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



ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական ցուցանիշներ  
ինն ամիս տարի ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 

1134 ԾՏ02 

Անվանումը 
Աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին  
 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին`  աշնանացան ցորենի առաջին 
վերարտադրության սերմացուի գումարի վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՊՈԱԿ-ների 
թիվը 

        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X (5,655.4) (5,655.4) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134    Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ08 

Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
 

Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X 5,655.4  5,655.4  
ՀՀ Լոռու մարզի մեկ 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 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ18 

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

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող ավտոճանա-
պարհների երկարությունը (կմ) 

        

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

    3,000.0 3,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

3,000.0          

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 ԱՁ21 

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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փատաթղթերի թիվը (հատ) 

1 1     

Որակական Համապատասխանություն ՀՀ         



քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին (տոկոս) 

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

    (3,000.0) (3,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

(3,000.0)         

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 11.55  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

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 

1134 ԾՏ02 

Անվանումը 
Աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին`  աշնանացան ցորենի առաջին 
վերարտադրության սերմացուի գումարի վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՊՈԱԿ-ների 
թիվը         

Գումարը (հազ. դրամ)   X X (42,820.3) (42,820.3) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134 Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ30 

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

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ) 

        

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

    42,820.3  42,820.3  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

42,820.3          

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 6 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  



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

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

ֆինանսական ցուցանիշներ  

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

Ծրագրային դասիչը 

1134 ԾՏ02 

Անվանումը 
Աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին  
 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին`  աշնանացան ցորենի առաջին 
վերարտադրության սերմացուի գումարի վերադարձման համար 

Շահառուների քանակը 
1. Տրանսֆերտ ստացող ՊՈԱԿ-ների 
թիվը 

        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X (33,600.0) (33,600.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը         
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1134     Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանում 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԾՏ15 

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

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը 1 1     
Գումարը (հազ. դրամ)   X X 32,000.0 32,000.0 
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 
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ33 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և 
վերելակների նորոգում  
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի թիվը (միավոր) 

        
Քանակական 

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը (քառ. մ) 

        

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

    (3,162.1) (3,162.1) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 

(3,162.1)         

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 ԱՁ35 

Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  
 

Նկարագրությունը 



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

Քանակական 
Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի թիվը (հատ) 

        

Որակական 
Համապատասխանություն ՀՀ քաղա-
քաշինական նորմատիվատեխնի-
կական փաստաթղթերին (տոկոս) 

        

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

    4,762.1  4,762.1  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

4,762.1          

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 7 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

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

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 



1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային դասիչը 

1168 ԵԿ06 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X 2,648.0  2,648.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 
ՀՀ Տավուշի մարզի մեկ 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 

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

Ծրագրային դասիչը 

1047 ԱՁ40 

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

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների թիվը 
(միավոր) 

(1) (1)     

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

    (2,648.0) (2,648.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

(2,648.0)         



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 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                    ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 2 
             ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                   սեպտեմբերի 5-ի  N  972   -  Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) Անվանումը Գնման ձևը Չափի միավորը 

քանակը 
գումարը  

(հազ. դրամ) 
Բաժին N 11, խումբ 01, դաս 01         ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 37,290.7  
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 0.0  
Արմավիրի համայնքի թիվ 1 մշակույթի տան կահույքի 
ձեռքբերում 

      0.0 

          այդ թվում`     
փափուկ թատերական աթոռներ ԲԸԱՀ հատ 350 (7,030.0) 
Արմավիրի մարզպետարանի նիստերի դահլիճի 
կահույքի ձեռքբերում 

        

          այդ թվում`     
փափուկ թատերական աթոռներ ԲԸԱՀ հատ 236 7,030.0  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (11,185.0) 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ 1 (26,600.0) 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 14,409.0  

Մարզպետարանի համար գույքի ձեռքբերում         
          այդ թվում`     



տեսախցիկ` դրսի ԲԸԱՀ հատ 4 120.0  
տեսախցիկ` ներսի ԲԸԱՀ հատ 12 300.0  
տեսագրիչ սարք (16 մուտք) ԲԸԱՀ հատ 1 175.0  
հիշողության սարք ԲԸԱՀ հատ 1 60.0  
սնուցման աղբյուր  ԲԸԱՀ հատ 2 40.0  
մալուխ  ԲԸԱՀ մետր 2270 136.0  
միացնող, ամրացնող նյութեր  ԲԸԱՀ հատ 1 25.0  
հեռուստացույց   ԲԸԱՀ հատ 1 135.0  
հեռուստացույցի կախոց ԲԸԱՀ հատ 1 15.0  
ՀՀ Լոռու մարզպետարան 5,655.4  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ 1 3,000.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 5,655.4  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, 
տարածքների նախագծում, նախագծերի 
փորձաքննություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 (3,000.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 42,820.3  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ 1 42,820.3  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 33,600.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում 

ԲԸԱՀ դրամ 1 28,837.9  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, 
տարածքների նախագծում, նախագծերի 
փորձաքննություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 4,762.1  

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                    ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 3 
 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 

                     սեպտեմբերի 5-ի  N  972   -  Ն որոշման 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-
Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 
ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
   այդ թվում՝    

4. Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 
համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին (5,000.0) (5,000.0) 

  որից`   
4.1. Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014 

թվականների սերմնաբուծության և սերմնար-
տադրության զարգացման ծրագրի շրջա-
նակներում 2011 թվականին Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերին 1:2 փոխհարա-
բերությամբ տրամադրված աշնանացան 
ցորենի առաջին վերարտադրության 
սերմացուի գումարի վերադարձման 
նպատակով «Սերմերի գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ին գումարի տրամադրում (5,000.0) (5,000.0) 

6. Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին  5,000.0 5,000.0 
  որից`   

6.1. Կարկտահարված Կարբիի և Օհանավանի 
համայնքների  հողի հարկի  վճարում 5,000.0 5,000.0 

  այդ թվում՝   
 Կարբիի համայնք 2,500.0 2,500.0 
 Օհանավանի համայնք 2,500.0 2,500.0 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 4 
 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 

                    սեպտեմբերի 5-ի  N 972  -  Ն որոշման 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-
Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 
NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 
ինն ամիս տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
  այդ թվում՝      

3. Վարչական սարքավորումներ 0.0  0.0  
 որից`     

3.1. Արմավիրի համայնքի թիվ 1 մշակույթի տան 
կահույքի ձեռքբերում 

(7,030.0) (7,030.0) 

3.2. Արմավիրի մարզպետարանի նիստերի 
դահլիճի կահույքի ձեռքբերում  

7,030.0  7,030.0  

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 5 
 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 

                    սեպտեմբերի 5-ի  N 972  -  Ն որոշման 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-
Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 
ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15,900.0 15,900.0 
   այդ թվում՝    
1. Շենքերի և շինությունների շինարարություն 14,409.0 14,409.0 
 որից`   

1.8. Գեղհովտի համայնքի Լեռնակերտ թաղամասի 
ճանապարհի կառուցում 14,409.0 14,409.0 

2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (10,700.0) (10,700.0) 

 որից`   
2.18. Վարդենիսի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքների վերանորոգում (10,800.0) (10,800.0) 
2.24. Հայրավանքի համայնքի Կոլխոզնիկների փողոցի 

ասֆալտապատում 6,000.0 6,000.0 
2.30. Լճաշենի համայնքում խորքային հորի հորատում (3,000.0) (3,000.0) 
2.35. Ձորավանքի համայնքի կամրջի հիմնանորոգում (8,200.0) (8,200.0) 
2.36. Սևանի համայնքի թիվ 5 միջն. դպրոցի տանիքի 

հիմնանորոգում 5,300.0 5,300.0 
4. Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 11,185.0 11,185.0 
 որից`   

4.12. Փոքր Մասրիկի համայնքի խորքային հորերի 
վերանորոգման նպատակով Փոքր Մասրիկի 
համայնքին աջակցության ցուցաբերում 8,000.0 8,000.0 

4.13. Արծվանիստի համայնքի ՕԿՋ-ի և արտաքին 
ջրատարի կառուցման համաֆինանսավորման 
նպատակով Արծվանիստի համայնքին 
աջակցության ցուցաբերում 3,185.0 3,185.0 

5. Վարչական սարքավորումներ 1,006.0 1,006.0 
 որից`   

5.1. Մարզպետարանի համար գույքի ձեռքբերում 1,006.0 1,006.0 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 6 
 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 

                    սեպտեմբերի 5-ի  N 972  -  Ն որոշման 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-
Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 
(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
   այդ թվում՝    

1. Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 5,655.4 5,655.4 

  որից`   
1.12. Ահնիձորի համայնքի հանդիսությունների 

սրահի կառուցում 5,655.4 5,655.4 
7. Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 

համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին (5,655.4) (5,655.4) 

  որից`   
7.1. Հայաստանի Հանրապետության 2010-

2014 թվականների սերմնաբուծության և 
սերմնարտադրության զարգացման 
ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականին 
Հայաստանի Հանրապետության 
մարզերին 1:2 փոխհարաբերությամբ 
տրամադրված աշնանացան ցորենի 
առաջին վերարտադրության սերմացուի 
գումարի վերադարձման նպատակով 
«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին 
գումարի տրամադրում (5,655.4) (5,655.4) 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



Հավելված N 7 
 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 

                    սեպտեմբերի 5-ի  N  972   -  Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-
Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 
ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,900.0  1,900.0  
   այդ թվում՝      
2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
42,820.3  42,820.3  

 որից`     
2.17. Գյումրու համայնքի Շիրակացու, Հակոբյան 

փողոցների և Շերամի հրապարակի 
մասնակի  վերանորոգում 

(6,000.0) (6,000.0) 

2.19. Գյումրու համայնքի Շիրակացու փողոցի 
մասնակի վերանորոգում (Ա. Մանուկյան 
փողոցից մինչև Մ. Խորենացու փողոց) 

44,383.3 44,383.3 

2.20. Մարալիկ-Քարաբերդ-Ձիթհանքով 
ճանապարհի մասնակի վերանորոգում 

4,437.0 4,437.0 

6. Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,900.0  1,900.0  
7. Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 

համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 

(42,820.3) (42,820.3) 

 որից`     
7.1. Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014 

թվականների սերմնաբուծության և սերմնար-
տադրության զարգացման ծրագրի շրջա-
նակներում 2011 թվականին Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերին 1:2 փոխհա-
րաբերությամբ տրամադրված աշնանացան 
ցորենի առաջին վերարտադրության 
սերմացուի գումարի վերադարձման 
նպատակով «Սերմերի գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ին գումարի տրամադրում 

(42,820.3) (42,820.3) 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



 
Հավելված N 8 

 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 
                    սեպտեմբերի 5-ի  N 972  -  Ն որոշման 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-

Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 8 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 
ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
   այդ թվում՝    

2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 28,837.9 28,837.9 

 որից`   
2.11. Կապանի համայնքի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների վերանորոգում (2,233.5) (2,233.5) 
2.12. Մեղրիի համայնքի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների վերանորոգում (928.6) (928.6) 
2.19. Կապանի համայնքի թիվ 13 մանկապարտեզի 

վերանորոգում 32,000.0 32,000.0 
5. Նախագծահետազոտական ծախսեր 4,762.1 4,762.1 
6. Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 

համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին (33,600.0) (33,600.0) 

 որից`   
6.1. Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014 

թվականների սերմնաբուծության և սերմնար-
տադրության զարգացման ծրագրի շրջա-
նակներում 2011 թվականին Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերին 1:2 փոխհարա-
բերությամբ տրամադրված աշնանացան 
ցորենի առաջին վերարտադրության 
սերմացուի գումարի վերադարձման 
նպատակով «Սերմերի գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ին գումարի տրամադրում (33,600.0) (33,600.0) 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 



 
Հավելված N 9 

 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 
                    սեպտեմբերի 5-ի  N  972    -  Ն որոշման 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-

Ի N 130-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
   այդ թվում՝    

1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 0.0 0.0 

 որից`   
1.22. Արծվաբերդի համայնքի 

ջրամատակարարման բարելավում (2,648.0) (2,648.0) 
1.28. Արճիսի համայնքի հանդիսությունների 

սրահի վերանորոգում 2,648.0 2,648.0 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 



 
Հավելված N 10 

 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 
                    սեպտեմբերի 5-ի  N  972   -  Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 11-Ի 
N 365-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

ինն ամիս տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
  այդ թվում՝    

1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 3,000.0 3,000.0 

 որից`   
1.1. Վանաձորի Տիգրան Մեծի փողոցի 

ասֆալտապատում 3,118.0 3,118.0 
1.2. Վանաձորի Վարդանանց փողոցի 

ասֆալտապատում 1,144.0 1,144.0 
1.3. Վանաձորի Թումանյան հրապարակի 

ասֆալտապատում 610.0 610.0 
1.4. Վանաձորի Մայր Աստվածածին եկեղեցուն 

հարակից հրապարակի ասֆալտապատում 
(1,872.0) (1,872.0) 

2. Նախագծահետազոտական ծախսեր (3,000.0) (3,000.0) 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 



 
Հավելված N 11 

 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 
                    սեպտեմբերի 5-ի  N  972   -  Ն որոշման 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ԱՊՐԻԼԻ 11-Ի N 365-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ  
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1,900.0) (1,900.0) 
   այդ թվում՝    

1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 0.0 0.0 

 որից`   
1.1. Կենտրոնական (Վարդանանց) հրապարակի 

վերանորոգում (1,450.0) (1,450.0) 
1.2. Կենտրոնական (Վարդանանց) հրապարակ 

մտնող փողոցների (Համբարձումյան, 
Սպանդարյան, Գայի, Չերազի, Հակոբյան) 
վերանորոգում (2,650.0) (2,650.0) 

1.3. Շիրակացու փողոց (Օզանյան փողոցից մինչև 
Ալեք Մանուկյան փողոց) (2,500.0) (2,500.0) 

1.4. Մ. Խորենացու  փողոցի  մասնակի 
վերանորոգում (Շիրակացու փողոցից մինչև 
Սախարովի հրապարակ) 6,600.0 6,600.0 

2. Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,900.0) (1,900.0) 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 



MAR-972-N 

 
Հավելված N 12 

 ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի 
                    սեպտեմբերի 5-ի  N 972  -  Ն որոշման 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-Ի 
N 498-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄԸ  
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

ինն ամիս տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ (15,900.0) (15,900.0) 
  այդ թվում՝    

1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (15,900.0) (15,900.0) 

 որից`   
1.2. Գանձակ-Սարուխան ավտոճանապարհի 

կամրջի վերանորոգում 9,300.0 9,300.0 
1.5. Վարդենիսի համայնքի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների վերանորոգում (13,900.0) (13,900.0) 
1.6. Ճամբարակի համայնքի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների վերանորոգում (11,300.0) (11,300.0) 
 
 
 
 

    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
    ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
         ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ               Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 
 


