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Հավելված N 1 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - Ն որոշման 

 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
3,880.0 3,880.0 

  որից`     

1,1 
Ապարան համայնքի թիվ 1 դպրոցի 

պատուհանների փոխարինում 
3,880.0 3,880.0 

2 
Շենքերի և շինությունների 

շինարարություն 17,460.0 17,460.0 

  որից`     

2,1 
Եղիպատրուշ համայնքի օրվա 

կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում 
12,610.0 12,610.0 

2.2 
Նորաշեն համայնքի խմելու ջրի ներքին 

ցանցի կառուցում 
4,850.0 4,850.0 

3 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 
28,000.0 28,000.0 

  որից`     
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3,1 

<<Սեյվ դը չիլդրեն>> կազմակերպության 
կողմից Նիգավան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման 
համայնքի համաֆինանսավորման 

նպատակով համայնքին աջակցության 
ցուցաբերում  

5,000.0 5,000.0 

3,2 

<<Սեյվ դը չիլդրեն>> կազմակերպության 
կողմից Աշնակ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման 
համայնքի համաֆինանսավորման 

նպատակով համայնքին աջակցության 
ցուցաբերում  

4,500.0 4,500.0 

3,3 

Բարերարի կողմից Արագածավան 
համայնքի մանկապարտեզի 

վերանորոգում ծրագրի իրականացման 
համայնքի համաֆինանսավորման 

նպատակով համայնքին աջակցության 
ցուցաբերում  

10,000.0 10,000.0 

3,4 
Շամիրամ համայնքի մշակույթի տան 

համար գույքի ձեռք բերում 3,000.0 3,000.0 

3,5 
Հնաբերդ համայնքի մանկապարտեզի 

համար գույքի ձեռք բերում 2,500.0 2,500.0 

3,6 
Երնջատափ համայնքի համար տրակտորի 

ձեռքբերում 2,300.0 2,300.0 

3,7 

Երնջատափ համայնքի 16 փողոցի թիվ 4 
բազմաբնակարան շենքի տանիքի 

նորոգում 
700.0 700.0 

4 Նախագծահետազոտական ծախսեր 660.0 660.0 
 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 2 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

    
հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0  50,000.0  
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

38,500.0  38,500.0  

  որից`     

1,1 Այնթապ համայնքի մանկապարտեզի 
տարածքի բարեկարգում 15,000.0 15,000.0 

1,2 Մրգավետ համայնքի մանկապարտեզի 
վերանորոգում 13,500.0 13,500.0 

1,3 Նարեկ համայնքի մանկապարտեզի 
վերանորոգում 10,000.0 10,000.0 

2 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 10,000.0 10,000.0 

  որից`     

2,1 Մարմարաշեն համայնքի մանկապարտեզի 
գույքի ձեռք բերում 10,000.0 10,000.0 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,500.0 1,500.0 
 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 3 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի N  1105 - Ն որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

   
 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

28,360.8 28,360.8 

  որից`     

1,1 Լուկաշին համայնքի միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում 7,500.0 7,500.0 

1,2 
Բաղրամյան համանքի /Էջմիածնի 

տարածաշրջան/ միջնակարգ դպրոցի 
վերանորոգում 

18,360.8 18,360.8 

1,3 Մրգաստան համայնքի դպրոցի 
սանդուղքների վերանորոգում 2,500.0 2,500.0 

2 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 20,439.2 20,439.2 

  որից`     

2,1 

Համաշխարհային բանկի կողմից ոռոգման 
ջրագծերի կառուցում  ծրագրի 

իրականացման համայնքի 
համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

20,439.2 20,439.2 

  այդ թվում՝     

  Բաղրամյան /Էջմիածնի տարածաշրջան/  800.5 800.5 

  Մյասնիկյան 7,090.8 7,090.8 
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  Վանանդ 5,120.0 5,120.0 
  Երվանդաշատ 309.3 309.3 
  Լեռնագոգ 2,759.8 2,759.8 
  Արևադաշտ 4,358.8 4,358.8 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,200.0 1,200.0 
 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 4 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N 1105- Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

   
 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1  Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

10,000.0 10,000.0 

  որից`     

1,1 Շորժա համայնքի համայնքային կենտրոնի 
կառուցման ավարտում                      10,000.0 10,000.0 

2  Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

3,000.0 3,000.0 

  որից`     

2,1 Վարդենիկ համայնքի մշակույթի տան 
վերանորոգում                         3,000.0 3,000.0 

3 

Կապիտալ սուբվենցիաներ 
համայնքներին 

36,721.4 36,721.4 

  որից`     

3,1 

Համաշխարհային բանկի կողմից ոռոգման 
ջրագծերի կառուցում  ծրագրի 

իրականացման համայնքի 
համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

28,321.4 28,321.4 

  այդ թվում՝     
  Վերին Գետաշեն 7,152.3 7,152.3 
  ք. Մարտունի 11,892.8 11,892.8 
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  Ձորագյուղ 4,932.4 4,932.4 
  Վաղաշեն 4,343.9 4,343.9 

3,2 

<<Համայնքների գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների  

կառավարման և մրցունակության>> 
ծրագրի իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 
Ծովագյուղ համայնքին 

 աջակցության տրամադրում                                                            

5,000.0 5,000.0 

3,3 

<<Համայնքների գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների  

կառավարման և մրցունակության>> 
ծրագրի իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 
Թթուջուր համայնքին 

 աջակցության տրամադրում                                                            

3,400.0 3,400.0 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր 278.6 278.6 
 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 5 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N  1105- Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

    

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 
37,000.0  37,000.0  

  որից`     

1,1 

<<Քաունթեր Փարթ>> կազմակերպության 

կողմից  Ալավերդի համայնքի գեղարվեստի 

դպրոցի հիմնանորոգում ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

12,500.0 12,500.0 

1,2 

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության 

կողմից Ծաղկաշատ համայնքի խմելու 

ջրագծի բարելավման  ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

2,500.0 2,500.0 

1,3 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների 

հիմնադրամի կողմից իրականացված 

Հաղպատ համայնքի դպրոցի 

հիմնանորոգում ծրագրի ավարտման 

նպատակով համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում   

19,000.0 19,000.0 

1,4 Հարթագյուղ համայնքի համայնքային 

կենտրոնի համար գույքի ձեռք բերում 
3,000.0 3,000.0 
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2 Այլ ծախսեր 13,000.0 13,000.0 

  որից`     

2,1 

Պրովանս-Ալպեր Լազուրի ափ ռեգիոնի հետ 

համատեղ իրականացվող 

<<Անասնաբուծության ռեգիոնալ տուն>> 

Ֆրանսիական գյուղատնտեսական 

ծրագրով Լոռու մարզում 

անասնաբուծության՝ ոչխարաբուծության 

զարգացում ծրագրի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

մարզպետարանին աջակցության 

ցուցաբերում 

7,000.0 7,000.0 

2,2 

<<Դե-Լա-Մոտ Տուղիեղ>> տուրիզմի 

գործակալության հետ համատեղ 

իրականացվող Ֆրանսիական 

գյուղատնտեսական ծրագրով Լոռու 

մարզում տուրիզմի զարգացում ծրագրի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

մարզպետարանին աջակցության 

ցուցաբերում 

6,000.0 6,000.0 

 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 6 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

      
  

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

24,000.0  24,000.0  

  որից`     

1,1 Քանաքեռավան համայնքի դպրոցի 
շենքի նորոգում 

24,000.0 24,000.0 

2 
Շենքերի և շինությունների 

շինարարություն 24,000.0 24,000.0 

  որից`     

2,1 Եղվարդ համայնքի Պարույր Սևակ 
թաղամասի կոյուղու կառուցում 

9,700.0 9,700.0 

2,2 Գառնի համայնքի խմելու ջրագծի 
կառուցում 

14,300.0 14,300.0 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր 2,000.0 2,000.0 
 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 7 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի N 1105  - Ն որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0  50,000.0  
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

6,000.0 6,000.0 

  որից`     

1,2 

Անիպեմզա համայնքի ամբուլատորիայի 

արտաքին ջրագծի անցկացում, 

արտաքին գազամատակարարում և 

ներքին ջեռուցման համակարգի 

անցկացում 

6,000.0 6,000.0 

2 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

11,500.0 11,500.0 

  որից`     

2,1 Բավրա համայնքի համայնքային 

կենտրոնի տանիքի վերանորոգում 
3,500.0 3,500.0 

2,2 
Գյումրու <<Կարա-Մուրզայի անվան 

պետական երաժշտական քոլեջ>> 

ՊՈԱԿ-ի դռների փոխարինում 

8,000.0 8,000.0 

3 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 31,100.0 31,100.0 

  որից`     
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3,1 
Պեմզաշեն համայնքի 

նախադպրոցական հաստատության 

համար գույքի ձեռք բերում 

6,000.0 6,000.0 

3,2 
Արթիկ համայնքի Տոնականյան 23 

բազմաբնակարան բնակելի շենքի 

տանիքի վերանորոգում 

7,900.0 7,900.0 

3,3  Հոռոմ գյուղի խմելու ջրագծի մասնակի 

կառուցում 
7,700.0 7,700.0 

3,4 Անիպեմզա համայնքի դպրոցի խմելու 

ջրագծի անցկացում 
2,000.0 2,000.0 

3,5 Գյումրու թիվ 6 երաժշտական դպրոցի 

հարակից  փողոցի ասֆալտապատում 
7,500.0 7,500.0 

4 Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,400.0 1,400.0 

 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 8 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի N 1105- Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների և 
աշխատանքների անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

23,960.0  23,960.0  

  որից`     

1,1 Սիսիան համայնքի թիվ 1 դպրոցի 

վերանորոգում 
7,760.0 7,760.0 

1,2 Գորիս համայնքի Վանքի տափ թաղամասի 

ասֆալտապատում 
16,200.0 16,200.0 

2 
Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 25,300.0 25,300.0 

  որից`     

2,1 

<<Քաունթեր Փարթ>> կազմակերպության 

կողմից <<Կապանի մարմնամարզության 

մանկապատանեկան դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի 

ներքին հարդարում ծրագրի իրականացման 

համայնքի համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

3,800.0 3,800.0 

2,2 

<<Քաունթեր Փարթ>> կազմակերպության 

կողմից Կապանի քաղաքապետարանի երեք 

սենյակների վերանորոգում՝ մեկ պատուհանից 

օգտվելու ծառայության ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

10,700.0 10,700.0 
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2,3 

<<Քաունթեր Փարթ>> կազմակերպության 

կողմից Մեղրի համայնքի արվեստի 

մանկական դպրոցի վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

6,200.0 6,200.0 

2,4 

<<Քաունթեր Փարթ>> կազմակերպության 

կողմից Սիսիան համայնքի ավտոկանգառների 

ծածկերի և զուգարանների կառուցում ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության ցուցաբերում  

4,600.0 4,600.0 

3 
Նախագծահետազոտական ծախսեր 740.0 740.0 

 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 9 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի N  1105  - Ն որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 6,500.0 6,500.0 

  որից`     

1,1 
Մալիշկա համայնքի թիվ 2 դպրոցի 

ջեռուցման համակարգի և 

կաթսայատան կառուցում 

2,000.0 2,000.0 

1,2 Խնձորուտ համայնքի խմելու ջրագծի 

կառուցում 
4,500.0 4,500.0 

2 Շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում 

3,880.0  3,880.0  

  որից`     

2,1 Արտավան համայնքի համայնքային 

կենտրոնի նորոգում 
2,425.0 2,425.0 

2,2 Զառիթափ համայնքի դպրոցի 

մանրահատակի վերանորոգում 
1,455.0 1,455.0 

3 Կապիտալ սուբվենցիաներ 
համայնքներին 

39,290.0 39,290.0 

  որից`     

3,1 Արտաբույնք համայնքի մշակույթի 

տան գույքի ձեռք բերում 
3,500.0 3,500.0 
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3,2 

Գետափ համայնքի մանկապարտեզի 

գազաֆիկացման, կաթսաների 

տեղադրման և կոյուղագծի նորոգման 

նպատակով համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում  

10,290.0 10,290.0 

3,3 

<<Քաունթեր Փարթ>> 

կազմակերպության կողմից 

իրականացվող Վայք համայնքի 

արվեստի դպրոցի վերանորոգում և 

ջեռուցման համակարգի անցկացում 

ծրագրի համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում  

15,500.0 15,500.0 

3,4 

<<Քաունթեր Փարթ>> 

կազմակերպության կողմից  

իրականացվող Գոմք համայնքի 

համայնքային կենտրոնի 

վերանորոգում ծրագրի համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում  

3,000.0 3,000.0 

3,5 

<<Քաունթեր Փարթ>> 

կազմակերպության կողմից 

իրականացվող  Բարձրունի համայնքի 

համայնքային կենտրոնի 

վերանորոգում ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում  

4,000.0 4,000.0 
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3,6 

<<Քաունթեր Փարթ>> 

կազմակերպության կողմից  Գետափ 

համայնքի համայնքային կենտրոնի 

ծրագրի համայնքի վերանորոգում 

համաֆինանսավորման նպատակով 

համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում  

3,000.0 3,000.0 

4 Նախագծահետազոտական ծախսեր 330.0 330.0 

 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 10 
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

   սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

   
 

հազար դրամներով 

Հ/Հ 

Բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների 
անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 50,000.0 50,000.0 
   այդ թվում՝      

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

44,640.0  44,640.0  

  որից`     

1,1 Ենոքավան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
5,760.0  5,760.0  

1,2 Հաղարծնի համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
3,680.0  3,680.0  

1,3 Իջևան քաղաքի  Մետաղագործների 

փողոցի սկզբնամասի վերանորոգում 
11,520.0  11,520.0  

1,4 Նոյեմբերյան համայնքի Դպրոցականների 

փողոցի  վերանորոգում 
8,640.0  8,640.0  

1,5 Բերդ համայնքի Մաշտոցի փողոցի 

վերանորոգում 
8,160.0  8,160.0  

1,6 Իծաքար համայնքի համայնքային 

կենտրոնի բարեկարգում 

2,880.0  2,880.0  

1,7 Բերդավանի համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
4,000.0  4,000.0  

2 
Կապիտալ սուբվենցիաներ 

համայնքներին 3,500.0  3,500.0  

  որից`     
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2,1 

«Գյուղական տարածքների տնտեսական 

զարգացման ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Բարեկամավան 

hամայնքի գազաֆիկացման ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

Բարեկամավան համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում 

1,700.0 1,700.0 

2,2 

«Գյուղական տարածքների տնտեսական 

զարգացման ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Ոսկևան 

hամայնքի գազաֆիկացման ծրագրի 

իրականացման համայնքի 

համաֆինանսավորման նպատակով 

Ոսկևան համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում 

1,800.0 1,800.0 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,860.0  1,860.0  
 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 11 
         ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

              սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - 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 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

       

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

       
1.2. Տրանսֆերտներ 

       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ05 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական 
շենքերի հիմնանորոգման համար 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 12,500.0 12,500.0 

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ  Արագածոտնի մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ06 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ  Արագածոտնի մարզի Երնջատափ 
համայնքին՝ գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 2,300.0 2,300.0 

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 և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

       

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
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Չափորոշիչներ 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ14 

Նկարագրություն՝      

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 13,380.0  13,380.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագծոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 3 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 
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Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ04 

Նկարագրություն՝ 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 3,000.0  3,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Արագծոտնի 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 
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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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ03 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային 
հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 2 2     

Որակական           
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    17,460.0 17,460.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 17,460.0         

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

          

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ29  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
տանիքների նորոգում  
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Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

1 1     

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

        

Որակական           

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

    700.0 700.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 700.0         

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 և անհատներին 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ11 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    660.0  660.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 660.0          

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

          

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 2 
       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.50  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային 
պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ05 
Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի 
հիմնանորոգման համար 
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 4 4     

Գումարը (հազար դրամ)   X X 48,500.0 48,500.0 

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 և 
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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ11 
Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    1,500.0  1,500.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազար դրամ) 1,500.0          
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը 
(հազար դրամ) 

          

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

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

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

       
       

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

       
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ16 

Նկարագրություն՝      

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 28,360.8  28,360.8  
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ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության թվով 3 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 

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

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
       
 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
 1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  



 

13_1105 

17

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 

1047 ԱՁ13 
Նկարագրություն՝ 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների համաֆինանսավորման 
նպատակով համայնքին աջակցության ցուցաբերում 

Քանակական 
Աջակցություն ստացող 
համայնքների քանակը, 
միավոր 

8 8     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող համաֆինանսավորման ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    20,439.2 20,439.2 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 20,439.2         

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

          

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

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ11 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    1,200.0  1,200.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 1,200.0          
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Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազար դրամ) 

          

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

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

ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
       
       
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և 
ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
       
1.2. Տրանսֆերտներ 
       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային 
պայմանների բարելավման համար  

1047 ԾՏ09 Նկարագրություն՝ 
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Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային 
պայմանների բարելավման համար 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 10,000.0  10,000.0  

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 և 
անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ12 Նկարագրություն՝ 
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Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին <<Համայնքների 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի 
իրականացման համար  

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

Գումարը (հազար 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  

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

       

       
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
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Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ07 

Նկարագրություն՝ 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 3,000.0  3,000.0  

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
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1047 ԱՁ13 
Նկարագրություն՝ 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 4 4     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    28,321.4 28,321.4 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 28,321.4         

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

          

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



 

13_1105 

26

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ17 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

2 2     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    278.6  278.6  



 

13_1105 

27

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 278.6          

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

          

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 5 
              

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

              

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

              

1.2. Տրանսֆերտներ 
              

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Լոռու մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների 
բարելավման համար  

1047 ԾՏ14 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1     
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Գումարը (հազար դրամ)   X X 3,000.0  3,000.0  

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ17 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ  Լոռու մարզի մի շարք համայնքներին՝ Ֆրանսիական 
գյուղատնտեսական ծրագրով Լոռու մարզում անասնաբուծության և տուրիզմի զարգացման 
նպատակով 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 13,000.0 13,000.0 
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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 և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
              

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

              

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ18 Նկարագրություն՝ 
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 Ներդրումներ ՀՀ  Լոռու մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 19,000.0  19,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ  Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 1 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 
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Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 

1168 ԵԿ08 
Նկարագրություն՝ 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 12,500.0  12,500.0  

  

ՀՀ Լոռու 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  
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 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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ20 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային 
հորատանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1     

Որակական           
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    2,500.0 2,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար 
դրամ) 2,500.0         

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

          

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 6 
              

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

       
       

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

              

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

              

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ18 Նկարագրություն՝ 
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 Ներդրումներ ՀՀ  Կոտայքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար 
դրամ) 

  X X 24,000.0  24,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ  Կոտայքի մարզպետի ենթակայության թվով 1 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 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ  
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ25 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորատանցքների 
կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 2 2     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    24,000.0 24,000.0 
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Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 24,000.0         

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

          

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

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

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ17 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  
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Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    2,000.0  2,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 2,000.0          

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

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 7 
       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ  Շիրակի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

1047 ԾՏ22 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքների նախադպրոցական շենքերի 
հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1     
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Գումարը (հազար դրամ)   X X 6,000.0 6,000.0 

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Շիրակի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների 
բարելավման համար  

1047 ԾՏ14 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների 
բարելավման համար 
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1     

Գումարը (հազար դրամ)   X X 3,500.0  3,500.0  

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 և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

       
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  
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Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ20 

Նկարագրություն՝ 

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 2,000.0  2,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության թվով 1 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  
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1146 Հանրակրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

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

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ09 
Նկարագրություն՝ 

Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 8,000.0  8,000.0  

  

ՀՀ Շիրակի 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 
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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 

Անվանումը 

Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

1150 ԵԿ04 Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման 
նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X 6,000.0  6,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 1 առողջապահական օբյեկտներ 
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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 

       

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

       

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
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Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ28 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային 
հորատանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    7,700.0 7,700.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար 
դրամ) 7,700.0         
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազար դրամ) 

          

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  

Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ29  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

5 5     
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2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

3240.0 3240.0     

Որակական           

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

    7,900.0 7,900.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 7,900.0         

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ30 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) 

    7,500.0  7,500.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 7,500.0          

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 և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ31 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    1,400.0  1,400.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար 
դրամ) 1,400.0          

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

          

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 8 
       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Սյունիքի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների 
բարելավման համար  

1047 ԾՏ14 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների 
բարելավման համար 
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1     

Գումարը (հազար դրամ)   X X 10,700.0  10,700.0  

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին  

1047 ԾՏ02 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն Սիսիան համայնքի ավտոկանգառների ծածկերի և 
զուգարանների կառուցում համար 



 

13_1105 

56

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 4,600.0 4,600.0 

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
       
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  
Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
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1146 ԵԿ21 

Նկարագրություն՝ 

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 11,560.0  11,560.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Սյունիքի 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 
բարելավման վրա 

          

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

1146 Հանրակրթության ծրագիր 

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

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ10 
Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման 
նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 6,200.0  6,200.0  

ՀՀ Սյունիքի 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  
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 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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ34 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

2.763       

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

    16,200.0  16,200.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 16,200.0          

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ35 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  
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Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

2       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    740.0  740.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 740.0          

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

          

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 9 
              

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

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

1.2. Տրանսֆերտներ 

              

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Վայոց Ձորի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային 
պայմանների բարելավման համար  

1047 ԾՏ14 Նկարագրություն՝ 
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Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային 
պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 4 4     

Գումարը (հազար դրամ)   X X 12,425.0  12,425.0  

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 և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային 
պայմանների բարելավման համար 

1047 ԾՏ05 
Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի 
հիմնանորոգման համար 
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 1 1     

Գումարը (հազար դրամ)   X X 10,290.0 10,290.0 

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 և անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
              
              
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
              

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 
Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ22 

Նկարագրություն՝         

 Ներդրումներ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ 
գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 3,455.0  3,455.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության թվով 2 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 

Հանրակարթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի 
ապահովում 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

1168 ԵԿ11 
Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 19,000.0  19,000.0  

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

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

1047 ԱՁ40 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային 
հորատանցքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    4,500.0 4,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 4,500.0         

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազար դրամ) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ41 

Նկարագրություն՝ 

 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

3 3     

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 

    330.0  330.0  
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 330.0          

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

          

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

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

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
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Աղյուսակ N 10 
       

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

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

1.2. Տրանսֆերտներ 

       

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների 
բարելավման համար  

1047 ԾՏ27 Նկարագրություն՝ 
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Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X 2,880.0  2,880.0  

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 և 
անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 
       
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
       

Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 
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Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  
Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

1146 ԵԿ23 
Նկարագրություն՝ 

 Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող 
կրթական օբյեկտների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 13,440.0  13,440.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության թվով 3 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 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
       

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ34 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական  Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

2.763       

Որակական           

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

    28,320.0  28,320.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 28,320.0          
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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 և 
անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

1047 ԱՁ37 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի 
երկարությունը, կմ 1.581 6.324     

Որակական           

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

    3,500.0 3,500.0 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 3,500.0         

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

          

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

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

1047 ԱՁ41 
Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

7 7     
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Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազար դրամ) 

    1,860.0  1,860.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազար դրամ) 1,860.0          

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

          

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

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

 

 

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                         Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 12 
         ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի N 1105 - Ն որոշման 
 

 

 

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

          
          

Անվանումը Գնման ձևը Չափի 
միավորը 

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

փակագծերում) 

քանակը գումարը (հազ. դրամ) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 255,649.4  
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 22,000.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 3,880.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի 
և տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 17,460.0 
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, 
տարածքների նախագծում, նախագծերի 
փորձաքննություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 660.0 

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 40,000.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 38,500.0 

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 1,500.0  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 29,560.8  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 28,360.8  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 1,200.0  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 13,278.6  
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 10,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 278.6  

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 50,000.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 24,000.0  
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի 
և տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 24,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 2,000.0  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 18,900.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 11,500.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի 
և տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 6,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 1,400.0  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 24,700.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 23,960.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 740.0  

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան 10,710.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 3,880.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի 
և տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 6,500.0  
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, 
տարածքների նախագծում, նախագծերի 
փորձաքննություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 330.0  

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 46,500.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 44,640.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 1,860.0  

 

 

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                         Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 




