
Հ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ԵՎ ՀՀ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

7 օգոստոսի 2014 թվականի N 834-Ն 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-

Ի N 363-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, ինչպես նաև 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների 

մասին» N 1414-Ն որոշման NN 1, 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու 

լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության 

2014 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» N 363-Ն որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները՝ 

1) որոշման 2-րդ կետում «1,075,986.1» թիվը փոխարինել «1,280,317.0» թվով. 

2) որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «104,397.0», 4-րդ ենթակետում «70,989.1», 5-րդ 

ենթակետում «84,000.0», 6-րդ ենթակետում «71,900.0», 7-րդ ենթակետում «105,700.0», 8-րդ 

ենթակետում «23,000.0», 9-րդ ենթակետում «12,400.0» և 10-րդ ենթակետում «48,600.0» թվերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «119,012.9», «112,389.1», «99,960.0», «69,547.2», «161,119.0», 

«38,000.0», «68,851.8» և «56,437.0» թվերով. 

3) որոշման NN 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 և 16 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու 

լրացումներ՝ համաձայն NN 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14 հավելվածների: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

  

Հայաստանի Հանրապետության Հ. Աբրահամյան 



վարչապետ 

  

2014 թ. օգոստոսի 20 

Երևան   

  

  
Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Բաժինը Խումբը Դասը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 

իրականացնող մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

ինն ամիս տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 

      այդ թվում՝     

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (77,201.9) (77,201.9) 

      այդ թվում՝     

  05   Տրանսպորտ (77,201.9) (77,201.9) 

      այդ թվում՝     

    01 Ճանապարհային տրանսպորտ (77,201.9) (77,201.9) 

      այդ թվում՝     

      
01.Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(77,201.9) (77,201.9) 

      այդ թվում՝     

      ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (3,422.3) (3,422.3) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(3,422.3) (3,422.3) 

      ՀՀ Արարատի մարզպետարան (17,173.0) (17,173.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(13,230.0) (13,230.0) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր (3,943.0) (3,943.0) 

      ՀՀ Լոռու մարզպետարան (9,460.0) (9,460.0) 

      այդ թվում՝     

      Շենքերի և շինությունների կապիտալ (9,460.0) (9,460.0) 



վերանորոգում 

      ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 8,541.4 8,541.4 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
7,994.0 7,994.0 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 547.4 547.4 

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (12,218.0) (12,218.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(12,218.0) (12,218.0) 

      ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան (19,031.2) (19,031.2) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(20,031.2) (20,031.2) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,000.0 1,000.0 

      ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան (2,996.8) (2,996.8) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(2,882.8) (2,882.8) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր (114.0) (114.0) 

      ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (21,442.0) (21,442.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(22,762.0) (22,762.0) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,320.0 1,320.0 

09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (70,174.3) (70,174.3) 

      այդ թվում՝     

  06   
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(70,174.3) (70,174.3) 

      այդ թվում՝     

    01 
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(70,174.3) (70,174.3) 

      այդ թվում՝     

      02.Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (143,377.5) (143,377.5) 

      այդ թվում՝     

      ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (6,240.4) (6,240.4) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(6,240.4) (6,240.4) 

      ՀՀ Արարատի մարզպետարան 21,454.8 21,454.8 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
22,928.6 22,928.6 



      Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,473.8) (1,473.8) 

      ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (85,985.0) (85,985.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(82,660.0) (82,660.0) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր (3,325.0) (3,325.0) 

      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (41,400.0) (41,400.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(41,400.0) (41,400.0) 

      ՀՀ Լոռու մարզպետարան (1,250.0) (1,250.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(1,250.0) (1,250.0) 

      ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան (6,188.6) (6,188.6) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(6,188.6) (6,188.6) 

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (39,951.0) (39,951.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(39,951.0) (39,951.0) 

      ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 4,032.5 4,032.5 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
3,532.5 3,532.5 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 500.0 500.0 

      ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան (1,455.0) (1,455.0) 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
(1,455.0) (1,455.0) 

      ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 13,605.2 13,605.2 

      այդ թվում՝     

      
Շենքերի և շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
12,405.2 12,405.2 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր 1,200.0 1,200.0 

      05.Կրթական օբյեկտների շինարարություն 73,203.2 73,203.2 

      այդ թվում՝     

      ՀՀ Արարատի մարզպետարան (4,281.8) (4,281.8) 

      այդ թվում՝     

      Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,294.0) (3,294.0) 

      Նախագծահետազոտական ծախսեր (987.8) (987.8) 



      ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 85,985.0 85,985.0 

      այդ թվում՝     

      Շենքերի և շինությունների շինարարություն 85,985.0 85,985.0 

      ՀՀ Լոռու մարզպետարան (5,250.0) (5,250.0) 

      այդ թվում՝     

      Շենքերի և շինությունների շինարարություն (5,250.0) (5,250.0) 

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (3,250.0) (3,250.0) 

      այդ թվում՝     

      Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,250.0) (3,250.0) 

11 
    

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 
147,376.2 147,376.2 

      այդ թվում՝     

  
01 

  

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 

ֆոնդ 
147,376.2 147,376.2 

      այդ թվում՝     

    01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 147,376.2 147,376.2 

      01.ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 147,376.2 147,376.2 

      ՀՀ կառավարություն 147,376.2 147,376.2 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 2 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

  

Բյուջետային 

ծախսերի 

գործառական 

դասակարգմա

ն 
Ծրագ

րի 

համա

րը 

Ծրագրերի և 

կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ընդամեն

ը` ոչ 

ֆինանսա

կան 

ակտիվնե

րի գծով 

ծախսեր 

այդ թվում՝ 

բաժի

նը 

խում

բը 

դա

սը 

շենքերի և 

շինությունն

երի 

շինարարու

թյուն 

շենքերի և 

շինություն

ների 

կապիտալ 

վերանորո

գում 

նախագծահե

տա- 

զոտական, 

գեոդեզիա-

քարտեզագր

ական 

աշխատանք

ներ 

ոչ 

ֆինանսա

կան 

ակտիվնե

րի գծով 

այլ 

ծախսեր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
(147,376.2

) 
74,191.0 (216,291.0) (5,276.2) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

ՀՀ 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(9,662.7) 0.0 (9,662.7) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(3,422.3) 0.0 (3,422.3) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(3,422.3) 0.0 (3,422.3) 0.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(3,422.3) 0.0 (3,422.3) 0.0 0.0 

        

Կարբի 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն ճանապարհի 

վերանորոգում 

(906.0) 0.0 (906.0) 0.0 0.0 

        

Կարմրաշեն 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն ճանապարհի 

վերանորոգում 

(301.5) 0.0 (301.5) 0.0 0.0 

        

Բյուրական 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն ճանապարհի 

վերանորոգում 

(889.2) 0.0 (889.2) 0.0 0.0 

        

Թալին 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն ճանապարհի 

վերանորոգում 

(547.5) 0.0 (547.5) 0.0 0.0 

        Ուշի համայնքի (778.1) 0.0 (778.1) 0.0 0.0 



ներհամայնքայի

ն ճանապարհի 

վերանորոգում 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(6,240.4) 0.0 (6,240.4) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Եղնիկ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում և 

ամրացում 

(2,180.0) 0.0 (2,180.0) 0.0 0.0 

        

Վ.Բազմաբերդ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(1,042.0) 0.0 (1,042.0) 0.0 0.0 

        

Դավթաշեն 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(1,643.4) 0.0 (1,643.4) 0.0 0.0 

        

Բազմաղբյուր 

համայնքի 

դպրոցի քամու 

հետևանքով 

քանդված 

տանիքի 

վերանորոգում 

(148.0) 0.0 (148.0) 0.0 0.0 

        

Ձորագլուխ 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(1,227.0) 0.0 (1,227.0) 0.0 0.0 

        

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(0.0) (3,294.0) 9,698.6 (6,404.6) 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(17,173.0) 0.0 (13,230.0) (3,943.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(17,173.0) 0.0 (13,230.0) (3,943.0) 0.0 



         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(12,278.0) 0.0 (9,570.0) (2,708.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Արմաշ 

համայնքի Մ. 

Նիկողոսյան 

փողոցի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,090.0) 0.0 (850.0) (240.0) 0.0 

        

Արարատ 

քաղաքային 

համայնքի 

Պուշկինի 

փողոցի 

ասֆալտապատ

ում 

(957.0) 0.0 (770.0) (187.0) 0.0 

        

Արարատ 

քաղաքային 

համայնքի 

Աբովյան 1 

նրբանցքի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,411.0) 0.0 (1,110.0) (301.0) 0.0 

        

Ավշար 

համայնքի 

տրանսպորտայ

ին հանգույցի 

ճանապարհներ

ի վերանորոգում 

(1,350.0) 0.0 (1,050.0) (300.0) 0.0 

        

Ոսկետափ 

համայնքի 

դպրոցի 

ճանապարհի /փ, 

Մաշտոց/ 

ասֆալտապատ

ում 

(1,090.0) 0.0 (850.0) (240.0) 0.0 

        

Արտաշատ 

քաղաքի 

Մարքսի 6 շենքի 

բակի 

ասֆալտապատ

(2,635.0) 0.0 (2,430.0) (205.0) 0.0 



ում 

        

Արտաշատ 

եկեղեցուն 

հարող 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

(46,995.0) 0.0 (45,350.0) (1,645.0) 0.0 

        

Ավշար 

համայնքային 

կենտրոնի և 

դպրոց տանող 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,660.0) 0.0 (1,240.0) (420.0) 0.0 

        

Մասիս 

գյուղական 

համայնքի 

դպրոց տանող 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,115.0) 0.0 (600.0) (515.0) 0.0 

        

Մխչյան 

համայնքի 

մանկապարտեզ 

տանող փողոցի 

ասֆալտապատ

ում 

(970.0) 0.0 (670.0) (300.0) 0.0 

        

Արտաշատի 

ինտեգրված 

սոցիալական 

ծառայություննե

րի համալիր 

կենտրոն տանող 

փողոցի 

վերանորոգում 

34,559.0 0.0 33,350.0 1,209.0 0.0 



        

Արտաշատի 

ինտեգրված 

սոցիալական 

ծառայություննե

րի համալիր 

կենտրոնի 

հարակից 

բակերի և 

խաղահրապար

ակների 

վերանորոգում 

12,436.0 0.0 12,000.0 436.0 0.0 

        

1.2 Մարզային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(4,895.0) 0.0 (3,660.0) (1,235.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Նոյակերտ 

մարզային 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

(2,050.0) 0.0 (1,570.0) (480.0) 0.0 

        

Վեդի-Գոռավան-

Արարատ 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

(975.0) 0.0 (760.0) (215.0) 0.0 

        

Այգավան-

Եղեգնավան 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,870.0) 0.0 (1,330.0) (540.0) 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

21,454.8 0.0 22,928.6 (1,473.8) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

 Արտաշատ 

քաղաքային 

համայնքի 

N 4 դպրոցի 

տանիքի 

վերանորոգում 

(824.0) 0.0 (606.0) (218.0) 0.0 

        

Արարատ 

քաղաքային 

համայնքի N 5 

դպրոցի (ՈԿՖ 

(864.0) 0.0 (646.0) (218.0) 0.0 



բանավան) 

վերանորոգում 

        

Այգեզարդ 

համայնքի 

դպրոցի 

պատուհանների 

փոխարինում 

(735.8) 0.0 (536.0) (199.8) 0.0 

        

 Այգեստան 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(540.8) 0.0 (399.8) (141.0) 0.0 

        

Ջրահովիտ 

համայնքի 

դպրոցի 

պատուհանների 

փոխարինում 

(651.4) 0.0 (482.6) (168.8) 0.0 

        

Արարատ 

գյուղական 

համայնքի N 2 

դպրոցի 

պատուհանների 

փոխարինում 

(701.0) 0.0 (538.0) (163.0) 0.0 

        

Նոյակերտ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(704.8) 0.0 (525.0) (179.8) 0.0 

        

Պ, Սևակ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(747.5) 0.0 (578.7) (168.8) 0.0 

        

Երասխ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(698.4) 0.0 (542.6) (155.8) 0.0 

        

Վեդի 

քաղաքային 

համայնքի N 3 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(760.0) 0.0 (562.0) (198.0) 0.0 

        

Աբովյան 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(616.3) 0.0 (453.3) (163.0) 0.0 

        
Քաղցրաշեն 

համայնքի 
(658.0) 0.0 (538.0) (120.0) 0.0 



դպրոցի 

վերանորոգում 

        

Դարակերտ 

համայնքի 

դպրոցի 

պատուհանների 

փոխարինում և 

վերանորոգում 

(670.2) 0.0 (490.4) (179.8) 0.0 

        

Երասխ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

7,600.0 0.0 7,400.0 200.0 0.0 

        

 Արտաշատ 

քաղաքային 

համայնքի N 1 

դպրոցի 

վերանորոգում 

23,027.0 0.0 22,427.0 600.0 0.0 

09 06 01 05 

Կրթական 

օբյեկտների 

շինարարություն 

(4,281.8) (3,294.0) 0.0 (987.8) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

 Վերին Դվին 

համայնքի 

դպրոցի 

գազաֆիկացում, 

պատուհանների 

փոխարինում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(895.6) (676.6) 0.0 (219.0) 0.0 

        

 Ոսկետափ 

համայնքի N 1 

դպրոցի 

գազաֆիկացում, 

վերանորոգում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(939.8) (719.8) 0.0 (220.0) 0.0 

        

 Փոքր Վեդի 

համայնքի 

դպրոցի 

գազաֆիկացում, 

պատուհանների 

(878.8) (657.0) 0.0 (221.8) 0.0 



փոխարինում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

        

Նոր Ուղի 

համայնքի 

դպրոցի 

գազաֆիկացում, 

պատուհանների 

փոխարինում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(688.0) (525.0) 0.0 (163.0) 0.0 

        

Զորակ 

համայնքի 

դպրոցի 

գազաֆիկացում, 

պատուհանների 

փոխարինում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(879.6) (715.6) 0.0 (164.0) 0.0 

        

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

0.0 85,985.0 (82,660.0) (3,325.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 Մարզային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Տնկարան – 

Զինավան - 5 

ավտոճանապա

(3,922.5) 0.0 (3,922.5) 0.0 0.0 



րհի 

վերանորոգում 

        

Մ-5-Մերձավան-

Այգեկ-Մ-5 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

2,922.5 0.0 2,922.5 0.0 0.0 

        

Մ-3 – 

Շահումյան 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(85,985.0) 0.0 (82,660.0) (3,325.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Ջրառատ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

/եռահարկ 

ուսումնական 

մասնաշենք/ 

(31,050.0) 0.0 (30,000.0) (1,050.0) 0.0 

        

Արազափ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

32,100.0 0.0 32,100.0 0.0 0.0 

        

Տանձուտ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

ուժեղացում 

(46,575.0) 0.0 (45,000.0) (1,575.0) 0.0 

        

Երասխահուն 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

ուժեղացում 

(9,588.0) 0.0 (9,588.0) 0.0 0.0 

        

Տարոնիկ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

51,500.0 0.0 51,500.0 0.0 0.0 



        

Արգինա 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(40,000.0) 0.0 (40,000.0) 0.0 0.0 

        

Ջրաշեն 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(205.0) 0.0 (205.0) 0.0 0.0 

        

Թաիրով 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(20,700.0) 0.0 (20,000.0) (700.0) 0.0 

        

Մրգաշատ 

համայնքի թիվ 2 

միջնակարգ 

դպրոցի տանիքի 

չվերանորոգված 

մասի 

վերանորոգում 

(23,000.0) 0.0 (23,000.0) 0.0 0.0 

        

Վաղարշապատ 

համայնքի թիվ 9 

հիմնական 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(1,200.0) 0.0 (1,200.0) 0.0 0.0 

        

Վաղարշապատ 

համայնքի թիվ 

11 հիմնական 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(6,205.0) 0.0 (6,205.0) 0.0 0.0 

        

Վաղարշապատ 

համայնքի թիվ 2 

հատուկ դպրոցի 

վերանորոգում 

8,938.0 0.0 8,938.0 0.0 0.0 

09 06 01 05 

Կրթական 

օբյեկտների 

շինարարություն 

85,985.0 85,985.0 0.0 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Նոր Արտագերս 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ 

ջեռուցման 

(4,810.0) (4,810.0) 0.0 0.0 0.0 



համակարգի 

կառուցում 

        

Գեղակերտ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(7,305.0) (7,305.0) 0.0 0.0 0.0 

        

Ֆերիկ 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

ուժեղացում 

49,900.0 49,900.0 0.0 0.0 0.0 

        

Գետաշեն 

համայնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

48,200.0 48,200.0 0.0 0.0 0.0 

        

ՀՀ 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻ

ՔԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(41,400.0) 0.0 (41,400.0) 0.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(41,400.0) 0.0 (41,400.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Գավառի 

համալսարանի 

տանիքի 

հիմնանորոգում 

(27,000.0) 0.0 (27,000.0) 0.0 0.0 

        

Սևան քաղաքի 

թիվ 6 միջն 

դպրոցի 

հիմնանորոգում 

(19,400.0) 0.0 (19,400.0) 0.0 0.0 

        

Մադինայի 

համայնքի 

դպրոցի 

հիմնանորոգում 

5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 

        

ՀՀ ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(15,960.0) (5,250.0) (10,710.0) 0.0 0.0 



         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(9,460.0) 0.0 (9,460.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(9,460.0) 0.0 (9,460.0) 0.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(9,460.0) 0.0 (9,460.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Վանաձոր 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(2,900.0) 0.0 (2,900.0) 0.0 0.0 

        

Ստեփանավան 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(2,500.0) 0.0 (2,500.0) 0.0 0.0 

        

Տաշիր 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(1,150.0) 0.0 (1,150.0) 0.0 0.0 

        

Հոբարձի 

համայնքի 

ճանապարհի 

նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(840.0) 0.0 (840.0) 0.0 0.0 

        

Սպիտակ 

համայնքի 

ճանապարհներ

(1,280.0) 0.0 (1,280.0) 0.0 0.0 



ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

        

Ալավերդի 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(1,950.0) 0.0 (1,950.0) 0.0 0.0 

        

Գյուլագարակ 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(660.0) 0.0 (660.0) 0.0 0.0 

        

Թումանյան 

համայնքի 

ճանապարհներ

ի նորոգում և 

ասֆալտապատ

ում 

(180.0) 0.0 (180.0) 0.0 0.0 

        

Մ6-Դսեղ-Աթան-

29կմ հատվածի 

ճանապարհի 

վերանորոգում 

2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(1,250.0) 0.0 (1,250.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Ալավերդի 

համայնքի թիվ 2 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(2,140.0) 0.0 (2,140.0) 0.0 0.0 

        

Ալավերդի 

համայնքի թիվ 

12 դպրոցի 

տանիքի 

վերանորոգում 

(520.0) 0.0 (520.0) 0.0 0.0 

        

Ստեփանավան 

համայնքի թիվ 1 

դպրոցի 

վերանորոգում 

3,500.0 0.0 3,500.0 0.0 0.0 

        

Ձյունաշող 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

(270.0) 0.0 (270.0) 0.0 0.0 



վերանորոգում 

        

Բովաձոր 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(690.0) 0.0 (690.0) 0.0 0.0 

        

Վանաձոր 

համայնքի թիվ 

12 դպրոցի 

տանիքի 

վերանորոգում 

2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 

        

Վանաձոր 

համայնքի թիվ 6 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(220.0) 0.0 (220.0) 0.0 0.0 

        

Վանաձորի 

համայնքի թիվ 9 

դպրոցի 

վերանորոգում 

600.0 0.0 600.0 0.0 0.0 

        

Շահումյան 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(790.0) 0.0 (790.0) 0.0 0.0 

        

Շիրակամուտ 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(250.0) 0.0 (250.0) 0.0 0.0 

        

Ալավերդի 

համայնքի թիվ 1 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(570.0) 0.0 (570.0) 0.0 0.0 

        

Ալավերդի 

համայնքի թիվ 8 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(240.0) 0.0 (240.0) 0.0 0.0 

        

Թեղուտ 

համայնքի 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

վերանորոգում 

(520.0) 0.0 (520.0) 0.0 0.0 

        

Արևաշող 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(1,140.0) 0.0 (1,140.0) 0.0 0.0 

09 06 01 05 
Կրթական 

օբյեկտների 
(5,250.0) (5,250.0) 0.0 0.0 0.0 



շինարարություն 

         այդ թվում՝           

        

Շենավան 

համայնքի 

դպրոցի 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(5,250.0) (5,250.0) 0.0 0.0 0.0 

        

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

2,352.8 0.0 1,805.4 547.4 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

8,541.4 0.0 7,994.0 547.4 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

8,541.4 0.0 7,994.0 547.4 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

9,846.4 0.0 9,299.0 547.4 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Չարենցավան 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(1,701.6) 0.0 (1,701.6) 0.0 0.0 

        

Աբովյան 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(1,672.8) 0.0 (1,672.8) 0.0 0.0 

        
Թեղենիք 

համայնքի 
(342.7) 0.0 (342.7) 0.0 0.0 



ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

        

Եղվարդ 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(454.0) 0.0 (454.0) 0.0 0.0 

        

Հրազդան 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

14,903.1 0.0 14,355.7 547.4 0.0 

        

Գողթ համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(885.6) 0.0 (885.6) 0.0 0.0 

        

1.2 Մարզային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(1,305.0) 0.0 (1,305.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Նոր Գեղի-

Քարաշամբ 

ճանապարհի 

հիմնանորոգում 

(1,305.0) 0.0 (1,305.0) 0.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(6,188.6) 0.0 (6,188.6) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Հրազդան 

համայնքի N 2 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(378.2) 0.0 (378.2) 0.0 0.0 

        

Հրազդան 

համայնքի N 8 

դպրոցի շենքի 

(366.1) 0.0 (366.1) 0.0 0.0 



հիմնանորոգում 

        

Հրազդան 

համայնքի N 9 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(698.8) 0.0 (698.8) 0.0 0.0 

        

Հրազդան 

համայնքի N 11 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(347.0) 0.0 (347.0) 0.0 0.0 

        

Բուժական 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(842.4) 0.0 (842.4) 0.0 0.0 

        

Քանաքեռավան 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(493.2) 0.0 (493.2) 0.0 0.0 

        

Գեղաշեն 

համայնքի 

դպրոցի քամու 

հետևանքով 

քանդված 

տանիքի 

վերանորոգում 

(290.2) 0.0 (290.2) 0.0 0.0 

        

Զովունի 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(722.8) 0.0 (722.8) 0.0 0.0 

        

Արգել համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(432.5) 0.0 (432.5) 0.0 0.0 

        

Ակունք 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(300.9) 0.0 (300.9) 0.0 0.0 

        

Պռոշյան 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(633.6) 0.0 (633.6) 0.0 0.0 

        

Զորավան 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 

(682.9) 0.0 (682.9) 0.0 0.0 

        
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ
(55,419.0) (3,250.0) (52,169.0) 0.0 0.0 



Ն 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(12,218.0) 0.0 (12,218.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(12,218.0) 0.0 (12,218.0) 0.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(12,131.0) 0.0 (12,131.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Գյումրի 

համայնքի 

Շիրակացի 

փողոցի 

վերանորոգում 

(Ալեք 

Մանուկյան 

փողոցից մինչև 

Դուդկո փողոց) 

(2,226.0) 0.0 (2,226.0) 0.0 0.0 

        

Գյումրի 

համայնքի 

Պռոշյան 

փողոցի (Գ. 

Նժդեհ փողոցից 

մինչև մարզային 

ոստիկանության 

շենք) մասնակի 

վերանորոգում 

(374.0) 0.0 (374.0) 0.0 0.0 

        

Գյումրի 

համայնքի 

Գորկու փողոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(Մուսայելյան 

փողոցից մինչև 

Խաղաղության 

(594.0) 0.0 (594.0) 0.0 0.0 



օղակ) 

        

Ախուրյան 

համայնքի 

Վազգեն Ա 

փողոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(6,000.0) 0.0 (6,000.0) 0.0 0.0 

        

Հովունի 

համայնք մտնող 

ճանապարհի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(ավազակոպիճ

ային ծածկույթ) 

(87.0) 0.0 (87.0) 0.0 0.0 

        

Մարալիկ 

համայնքի 

Թումանյան 

փողոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(500.0) 0.0 (500.0) 0.0 0.0 

        

Ձորակապ 

համայնքի 1-ին 

փողոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(2,250.0) 0.0 (2,250.0) 0.0 0.0 

        

Արթիկ 

համայնքի 

Անկախության 

փողոցի 

մասնակի 

փոսային 

նորոգում 

(100.0) 0.0 (100.0) 0.0 0.0 

        

1.2 Մարզային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(87.0) 0.0 (87.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Մ-1 Սարագյուղ 

ճանապարհի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(ավազակոպիճ

ային ծածկույթ) 

(87.0) 0.0 (87.0) 0.0 0.0 

09 06 01 02 
Կրթական 

օբյեկտների 
(39,951.0) 0.0 (39,951.0) 0.0 0.0 



հիմնանորոգում 

         այդ թվում՝           

  

      

Երազգավորս 

համայնքի 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

հատակների 

վերանորոգում 

(869.0) 0.0 (869.0) 0.0 0.0 

  

      

Բասեն 

համայնքի 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

հատակների և 

տանիքի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(150.0) 0.0 (150.0) 0.0 0.0 

  

      

Մայիսյան 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

ջեռուցման 

համակարգի 

անցկացում և 

պատուհանների 

մասնակի 

փոխարինում 

(17,000.0) 0.0 (17,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Հայկավան 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(140.0) 0.0 (140.0) 0.0 0.0 

  

      

Սարալանջ 

համայնքի 

դպրոցի 

պատուհանների 

վերանորոգում և 

ջրհորդանների 

տեղադրում 

(320.0) 0.0 (320.0) 0.0 0.0 

  

      

Շիրակավան 

համայնքի 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

և 

հանդիսությունն

երի սրահի 

պատուհանների 

փոխարինում և 

(164.0) 0.0 (164.0) 0.0 0.0 



մասնակի 

վերանորոգում 

  

      

Բագրավան 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

մասնակի և 

մարզադահլիճի 

հատակների 

վերանորոգում 

(238.0) 0.0 (238.0) 0.0 0.0 

  

      

Ձորակապ 

համայնքի 

դպրոցի 

պատուհանների 

մասնակի 

փոխարինում 

(270.0) 0.0 (270.0) 0.0 0.0 

  

      

Լուսակերտ 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(240.0) 0.0 (240.0) 0.0 0.0 

  

      

Կարմրավան 

համայնքի 

դպրոցի շենքի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(298.0) 0.0 (298.0) 0.0 0.0 

  

      

Գյումրու թիվ 18 

դպրոցի 

դահլիճի ծածկի 

ամրացում 

(3,000.0) 0.0 (3,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Գյումրու թիվ 38 

դպրոցի բակի 

բարեկարգում 

(10,000.0) 0.0 (10,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Գյումրու թիվ 27 

դպրոցի 

պատուհանների 

և դռների 

մասնակի 

փոխարինում 

(127.0) 0.0 (127.0) 0.0 0.0 

  

      

Գյումրու թիվ 31 

դպրոցի 

պարսպապատո

ւմ 

(6,000.0) 0.0 (6,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Կառնուտ 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(300.0) 0.0 (300.0) 0.0 0.0 



  

      

Փոքր Մանթաշ 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(280.0) 0.0 (280.0) 0.0 0.0 

  

      

Արթիկ 

համայնքի թիվ 5 

դպրոցի 

պատուհանների 

փոխարինում 

(275.0) 0.0 (275.0) 0.0 0.0 

  

      

Նահապետավա

ն համայնքի 

դպրոցի շենքի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(280.0) 0.0 (280.0) 0.0 0.0 

09 06 01 05 

Կրթական 

օբյեկտների 

շինարարություն 

(3,250.0) (3,250.0) 0.0 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

Քարաբերդ 

համայնքի 

դպրոցի 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(320.0) (320.0) 0.0 0.0 0.0 

        

Ջրառատ 

համայնքի 

դպրոցի 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(300.0) (300.0) 0.0 0.0 0.0 

        

Հարթաշեն 

համայնքի 

դպրոցի 

արտաքին 

կոյուղագծի 

կառուցում 

(1,800.0) (1,800.0) 0.0 0.0 0.0 

        

 Հայրենյաց 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում և 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(300.0) (300.0) 0.0 0.0 0.0 

        
Ջաջուռ 

համայնքի 
(280.0) (280.0) 0.0 0.0 0.0 



դպրոցի 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

        

Մեծ Սեպասար 

համայնքի 

դպրոցի 

ջեռուցման 

համակարգի 

կառուցում 

(250.0) (250.0) 0.0 0.0 0.0 

        

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(14,998.7) 0.0 (16,498.7) 1,500.0 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(19,031.2) 0.0 (20,031.2) 1,000.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(19,031.2) 0.0 (20,031.2) 1,000.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(63,361.2) 0.0 (63,361.2) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Կապան 

համայնքի 

Բարաբաթում 

տանող 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(1,100.8) 0.0 (1,100.8) 0.0 0.0 

  

      

Գորիս 

համայնքի 

ներհամայնքայի

ն 

ճամապարհներ

ի բարեկարգում 

և 

(60,000.0) 0.0 (60,000.0) 0.0 0.0 



ասֆալտապատ

ում 

  

      

Ագարակ-

մաքսատուն 

ճանապարհի 

կառուցում 

(1,410.5) 0.0 (1,410.5) 0.0 0.0 

  

      

Սիսիան 

համայնքի 

Վահան Խորենի 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(849.9) 0.0 (849.9) 0.0 0.0 

  

      

1.2 Մարզային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

44,330.0 0.0 43,330.0 1,000.0 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Մ-2 - Հարժիս 

ավտոճանապա

րհի 

վերանորոգում 

(15,000.0) 0.0 (15,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Մ2-Տաշտուն 

ճանապարհից 

Լիճք տանող 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(670.0) 0.0 (670.0) 0.0 0.0 

  

      

Ակներ-Վերիշեն 

ճանապարհի 

վերանորոգում 

60,000.0 0.0 59,000.0 1,000.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

4,032.5 0.0 3,532.5 500.0 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Քաջարան 

համայնքի թիվ 5 

դպրոցի 

մասնակի 

վերանորոգում 

(460.4) 0.0 (460.4) 0.0 0.0 

  

      

Կապան 

համայնքի թիվ 1 

միջնակարգ 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(609.8) 0.0 (609.8) 0.0 0.0 

        Գորիս (320.0) 0.0 (320.0) 0.0 0.0 



համայնքի թիվ 2 

դպրոցի 

վերանորոգում 

  

      

Գորիս 

համայնքի թիվ 3 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(332.4) 0.0 (332.4) 0.0 0.0 

  

      

Խնձորեսկ 

համայնքի 

դպրոցի 

մարզադահլիճի 

տանիքի 

նորոգում և 

պատերի 

հիդրոմեկուսաց

ում 

(383.2) 0.0 (383.2) 0.0 0.0 

  

      

Մեղրի 

համայնքի թիվ 1 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(629.6) 0.0 (629.6) 0.0 0.0 

  

      

Սիսիան 

համայնքի թիվ 5 

դպրոցի 

պատերի և 

հիմքերի 

ուժեղացում 

(1,123.0) 0.0 (1,123.0) 0.0 0.0 

  

      

Կապան 

քաղաքի թիվ 2-

րդ դպրոցի 

ենթակայանի 

կառուցում 

7,890.9 0.0 7,390.9 500.0 0.0 

        

ՀՀ ՎԱՅՈՑ 

ՁՈՐԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(4,451.8) 0.0 (4,337.8) (114.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(2,996.8) 0.0 (2,882.8) (114.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

(2,996.8) 0.0 (2,882.8) (114.0) 0.0 



հիմնանորոգում 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(2,996.8) 0.0 (2,882.8) (114.0) 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Հերհեր 

համայնքի 

ճանապարհի 

մասնակի 

հատվածների 

բարեկարգում 

(2,996.8) 0.0 (2,882.8) (114.0) 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

(1,455.0) 0.0 (1,455.0) 0.0 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Արտաբույնք 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

հիմնանորոգում 

և 

պատուհանների 

փոխարինում 

(1,455.0) 0.0 (1,455.0) 0.0 0.0 

        

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱ

Ն 

(7,836.8) 0.0 (10,356.8) 2,520.0 0.0 

         այդ թվում՝           

04 05 01 01 

Պետական 

նշանակության 

ավտոճանապա

րհների 

հիմնանորոգում 

(21,442.0) 0.0 (22,762.0) 1,320.0 0.0 

         այդ թվում՝           

        

1. 

Ճանապարհներ

ի 

հիմնանորոգում 

(21,442.0) 0.0 (22,762.0) 1,320.0 0.0 

         որից՝           

        

1.1 

Համայնքային 

նշանակության 

ա/ճանապարհն

եր 

(21,442.0) 0.0 (22,762.0) 1,320.0 0.0 



         այդ թվում՝           

        

Նոյեմբերյան 

համայնքի 

Վիրոնայի 

փողոցի 

վերանորոգում 

(410.0) 0.0 (410.0) 0.0 0.0 

        

Իջևան 

համայնքի 

Մետաղագործնե

րի փողոցի 

վերանորոգում, 

ասֆալտապատ

ում 

(22,000.0) 0.0 (22,000.0) 0.0 0.0 

        

Թեղուտ 

համայնքի 

դպրոց տանող 

ճանապարհի 

ասֆալտապատ

ում 

(370.0) 0.0 (370.0) 0.0 0.0 

        

Բերդ համայնքի 

եկեղեցու 

տարածքի 

բարեկարգում, 

ասֆալտապատ

ում 

(1,140.0) 0.0 (1,140.0) 0.0 0.0 

        

Տավուշ 

համայնքի 

Հայրենական 

պատերազմում 

զոհվածների 

հուշարձանի 

տարածքի 

բարեկարգում 

(214.3) 0.0 (214.3) 0.0 0.0 

        

Իջևան 

համայնքի 

անկախության 

փողոցի 

մայթերի 

ասֆալտապատ

ում 

(140.0) 0.0 (140.0) 0.0 0.0 

  

      

Ոսկեվան 

համայնքի 

կենտրոնական 

ճանապարհի 

փողոցային 

(633.7) 0.0 (633.7) 0.0 0.0 



լուսավորության 

համակարգի 

վերականգնում 

  

      

Հովք համայնքի 

կենտրոնական 

ճանապարհի 

փողոցային 

լուսավորության 

համակարգի 

վերականգնում 

(379.1) 0.0 (379.1) 0.0 0.0 

  

      

Իջևան 

համայնքի 

շենքերի բակերի 

բարեկարգում, 

ասֆալտապատ

ում 

(880.0) 0.0 (880.0) 0.0 0.0 

  

      

Կիրանց 

համայնքի 

կենտրոնական 

ճանապարհի 

փողոցային 

լուսավորության 

համակարգի 

վերականգնում 

(481.9) 0.0 (481.9) 0.0 0.0 

  

      

Վ.Ծաղկավանի 

համայնքային 

ճանապարհներ

ի 

ասֆալտապատ

ում 

13,120.0 0.0 13,120.0 0.0 0.0 

  

      

Չորաթան 

համայնքի 

կենտրոնական 

հատվածի 

ասֆալտապատ

ում 

(16,000.0) 0.0 (16,000.0) 0.0 0.0 

  

      

Բերդ համայնքի 

Մաշտոցի 

փողոցի 

մայթերի 

վերանորոգում 

(913.0) 0.0 (913.0) 0.0 0.0 

  

      

Դիլիջան 

համայնքի 

Հակոբջանյան 

փողոցի 

(35,000.0) 0.0 (35,000.0) 0.0 0.0 



վերանորոգում, 

ասֆալտապատ

ում 

  

      

Մ-4 Երևան-

Սևան-Իջևան 

միջպետական 

ճանապարհի 

Իջևան 

համայնքի 

շուկայի 

հատվածի 

բարեկարգում 

22,000.0 0.0 21,340.0 660.0 0.0 

  

      

Դիլիջան 

քաղաքում 

համայնքային 

ճանապարհներ

ի 

վերականգնում 

22,000.0 0.0 21,340.0 660.0 0.0 

09 06 01 02 

Կրթական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

13,605.2 0.0 12,405.2 1,200.0 0.0 

         այդ թվում՝           

  

      

Բագրատաշեն 

համայնքի թիվ 2 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(2,856.1) 0.0 (2,856.1) 0.0 0.0 

  

      

Դեղձավան 

համայնքի 

դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 

(103.0) 0.0 (103.0) 0.0 0.0 

  

      

Մովսես 

համայնքի 

դպրոցի կոյուղու 

վերանորոգում 

(2,076.8) 0.0 (2,076.8) 0.0 0.0 

  

      

Կողբ համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

19,559.0 0.0 18,359.0 1,200.0 0.0 

  

      

Բերդ համայնքի 

թիվ 3 դպրոցի 

մուտքի 

վերանորոգում 

(192.0) 0.0 (192.0) 0.0 0.0 

  

      

Ն. Ծաղկավան 

համայնքի 

դպրոցի 

վերանորոգում 

(725.9) 0.0 (725.9) 0.0 0.0 



  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

Բաժինը Խումբը Դասը 
Ծրագրի 

N 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

ինն ամիս տարի 

1 2 3 4 5 6 7 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ (147,376.2) (147,376.2) 

         այդ թվում՝     

        ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (9,662.7) (9,662.7) 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(3,422.3) (3,422.3) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (3,422.3) (3,422.3) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(3,422.3) (3,422.3) 

        
Կարբի համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհի վերանորոգում 
(906.0) (906.0) 

        

Կարմրաշեն համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհի 

վերանորոգում 

(301.5) (301.5) 

        
Բյուրական համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհի վերանորոգում 
(889.2) (889.2) 

        
Թալին համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհի վերանորոգում 
(547.5) (547.5) 

        
Ուշի համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհի վերանորոգում 
(778.1) (778.1) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (6,240.4) (6,240.4) 

         այդ թվում՝     



        
Եղնիկ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում և ամրացում 
(2,180.0) (2,180.0) 

        
Վ.Բազմաբերդ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(1,042.0) (1,042.0) 

        
Դավթաշեն համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(1,643.4) (1,643.4) 

        

Բազմաղբյուր համայնքի դպրոցի քամու 

հետևանքով քանդված տանիքի 

վերանորոգում 

(148.0) (148.0) 

        
Ձորագլուխ համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(1,227.0) (1,227.0) 

        ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 0.0 0.0 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(17,173.0) (17,173.0) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (17,173.0) (17,173.0) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(12,278.0) (12,278.0) 

         այդ թվում՝     

        
Արմաշ համայնքի Մ. Նիկողոսյան 

փողոցի ասֆալտապատում 
(1,090.0) (1,090.0) 

        
Արարատ քաղաքային համայնքի 

Պուշկինի փողոցի ասֆալտապատում 
(957.0) (957.0) 

        
Արարատ քաղաքային համայնքի 

Աբովյան 1 նրբանցքի ասֆալտապատում 
(1,411.0) (1,411.0) 

        

Ավշար համայնքի տրանսպորտային 

հանգույցի ճանապարհների 

վերանորոգում 

(1,350.0) (1,350.0) 

        

Ոսկետափ համայնքի դպրոցի 

ճանապարհի /փ, Մաշտոց/ 

ասֆալտապատում 

(1,090.0) (1,090.0) 

        
Արտաշատ քաղաքի Մարքսի 6 շենքի 

բակի ասֆալտապատում 
(2,635.0) (2,635.0) 

        
Արտաշատ եկեղեցուն հարող 

ավտոճանապարհի վերանորոգում 
(46,995.0) (46,995.0) 

        

Ավշար համայնքային կենտրոնի և 

դպրոց տանող ճանապարհի 

ասֆալտապատում 

(1,660.0) (1,660.0) 

        
Մասիս գյուղական համայնքի դպրոց 

տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 
(1,115.0) (1,115.0) 

        
Մխչյան համայնքի մանկապարտեզ 

տանող փողոցի ասֆալտապատում 
(970.0) (970.0) 



        

Արտաշատի ինտեգրված սոցիալական 

ծառայությունների համալիր կենտրոն 

տանող փողոցի վերանորոգում 

34,559.0 34,559.0 

        

Արտաշատի ինտեգրված սոցիալական 

ծառայությունների համալիր կենտրոնի 

հարակից բակերի և 

խաղահրապարակների վերանորոգում 

12,436.0 12,436.0 

        
1.2 Մարզային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(4,895.0) (4,895.0) 

         այդ թվում՝     

        
Նոյակերտ մարզային 

ավտոճանապարհի վերանորոգում 
(2,050.0) (2,050.0) 

        
Վեդի-Գոռավան-Արարատ 

ավտոճանապարհի վերանորոգում 
(975.0) (975.0) 

        
Այգավան-Եղեգնավան ճանապարհի 

ասֆալտապատում 
(1,870.0) (1,870.0) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 21,454.8 21,454.8 

         այդ թվում՝     

        
 Արտաշատ քաղաքային համայնքի N 4 

դպրոցի տանիքի վերանորոգում 
(824.0) (824.0) 

        
Արարատ քաղաքային համայնքի N 5 

դպրոցի (ՈԿՖ բանավան) վերանորոգում 
(864.0) (864.0) 

        
Այգեզարդ համայնքի դպրոցի 

պատուհանների փոխարինում 
(735.8) (735.8) 

        
 Այգեստան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(540.8) (540.8) 

        
Ջրահովիտ համայնքի դպրոցի 

պատուհանների փոխարինում 
(651.4) (651.4) 

        
Արարատ գյուղական համայնքի N 2 

դպրոցի պատուհանների փոխարինում 
(701.0) (701.0) 

        
Նոյակերտ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(704.8) (704.8) 

        
Պ, Սևակ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(747.5) (747.5) 

        
Երասխ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(698.4) (698.4) 

        
Վեդի քաղաքային համայնքի N3 դպրոցի 

վերանորոգում 
(760.0) (760.0) 

        
Աբովյան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(616.3) (616.3) 

        
Քաղցրաշեն համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(658.0) (658.0) 

        
Դարակերտ համայնքի դպրոցի 

պատուհանների փոխարինում և 
(670.2) (670.2) 



վերանորոգում 

        
Երասխ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

մասնակի վերանորոգում 
7,600.0 7,600.0 

        
 Արտաշատ քաղաքային համայնքի N 1 

դպրոցի վերանորոգում 
23,027.0 23,027.0 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն (4,281.8) (4,281.8) 

         այդ թվում՝     

        

 Վերին Դվին համայնքի դպրոցի 

գազաֆիկացում, պատուհանների 

փոխարինում և ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(895.6) (895.6) 

        

 Ոսկետափ համայնքի N 1 դպրոցի 

գազաֆիկացում, վերանորոգում և 

ջեռուցման համակարգի կառուցում 

(939.8) (939.8) 

        

 Փոքր Վեդի համայնքի դպրոցի 

գազաֆիկացում, պատուհանների 

փոխարինում և ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(878.8) (878.8) 

        

Նոր Ուղի համայնքի դպրոցի 

գազաֆիկացում, պատուհանների 

փոխարինում և ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(688.0) (688.0) 

        

Զորակ համայնքի դպրոցի 

գազաֆիկացում, պատուհանների 

փոխարինում և ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(879.6) (879.6) 

        ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 0.0 0.0 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
0.0 0.0 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում 0.0 0.0 

         որից՝     

        
1.1 Մարզային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
0.0 0.0 

         այդ թվում՝     

        
Տնկարան – Զինավան - 5 

ավտոճանապարհի վերանորոգում 
(3,922.5) (3,922.5) 

        
Մ-5-Մերձավան-Այգեկ-Մ-5 

ավտոճանապարհի վերանորոգում 
2,922.5 2,922.5 

        
Մ-3 – Շահումյան ավտոճանապարհի 

վերանորոգում 
1,000.0 1,000.0 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (85,985.0) (85,985.0) 

         այդ թվում՝     



        

Ջրառատ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

վերանորոգում /եռահարկ ուսումնական 

մասնաշենք/ 

(31,050.0) (31,050.0) 

        
Արազափ համայնքի միջնակարգ 

դպրոցի վերանորոգում 
32,100.0 32,100.0 

        
Տանձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

մարզադահլիճի ուժեղացում 
(46,575.0) (46,575.0) 

        
Երասխահուն համայնքի միջնակարգ 

դպրոցի ուժեղացում 
(9,588.0) (9,588.0) 

        
Տարոնիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

վերանորոգում 
51,500.0 51,500.0 

        
Արգինա համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

վերանորոգում 
(40,000.0) (40,000.0) 

        
Ջրաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

վերանորոգում 
(205.0) (205.0) 

        
Թաիրով համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(20,700.0) (20,700.0) 

        

Մրգաշատ համայնքի թիվ 2 միջնակարգ 

դպրոցի տանիքի չվերանորոգված մասի 

վերանորոգում 

(23,000.0) (23,000.0) 

        
Վաղարշապատ համայնքի թիվ 9 

հիմնական դպրոցի վերանորոգում 
(1,200.0) (1,200.0) 

        
Վաղարշապատ համայնքի թիվ 11 

հիմնական դպրոցի վերանորոգում 
(6,205.0) (6,205.0) 

        
Վաղարշապատ համայնքի թիվ 2 

հատուկ դպրոցի վերանորոգում 
8,938.0 8,938.0 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն 85,985.0 85,985.0 

         այդ թվում՝     

        

Նոր Արտագերս համայնքի միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(4,810.0) (4,810.0) 

        

Գեղակերտ համայնքի միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

(7,305.0) (7,305.0) 

        
Ֆերիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 

ուժեղացում 
49,900.0 49,900.0 

        

Գետաշեն համայնքի միջնակարգ 

դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի 

կառուցում 

48,200.0 48,200.0 

        ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (41,400.0) (41,400.0) 

         այդ թվում՝     

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (41,400.0) (41,400.0) 

         այդ թվում՝     

        Գավառի համալսարանի տանիքի (27,000.0) (27,000.0) 



հիմնանորոգում 

        
Սևան քաղաքի թիվ 6 միջն դպրոցի 

հիմնանորոգում 
(19,400.0) (19,400.0) 

        
Մադինայի համայնքի դպրոցի 

հիմնանորոգում 
5,000.0 5,000.0 

        ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (15,960.0) (15,960.0) 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(9,460.0) (9,460.0) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (9,460.0) (9,460.0) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(9,460.0) (9,460.0) 

         այդ թվում՝     

        
Վանաձոր համայնքի ճանապարհների 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(2,900.0) (2,900.0) 

        

Ստեփանավան համայնքի 

ճանապարհների նորոգում և 

ասֆալտապատում 

(2,500.0) (2,500.0) 

        
Տաշիր համայնքի ճանապարհների 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(1,150.0) (1,150.0) 

        
Հոբարձի համայնքի ճանապարհի 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(840.0) (840.0) 

        
Սպիտակ համայնքի ճանապարհների 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(1,280.0) (1,280.0) 

        
Ալավերդի համայնքի ճանապարհների 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(1,950.0) (1,950.0) 

        

Գյուլագարակ համայնքի 

ճանապարհների նորոգում և 

ասֆալտապատում 

(660.0) (660.0) 

        
Թումանյան համայնքի ճանապարհների 

նորոգում և ասֆալտապատում 
(180.0) (180.0) 

        
Մ6-Դսեղ-Աթան-29կմ հատվածի 

ճանապարհի վերանորոգում 
2,000.0 2,000.0 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (1,250.0) (1,250.0) 

         այդ թվում՝     

        
Ալավերդի համայնքի թիվ 2 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(2,140.0) (2,140.0) 

        
Ալավերդի համայնքի թիվ 12 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(520.0) (520.0) 

        
Ստեփանավան համայնքի թիվ 1 դպրոցի 

վերանորոգում 
3,500.0 3,500.0 



        
Ձյունաշող համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(270.0) (270.0) 

        
Բովաձոր համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(690.0) (690.0) 

        
Վանաձոր համայնքի թիվ 12 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
2,000.0 2,000.0 

        
Վանաձոր համայնքի թիվ 6 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(220.0) (220.0) 

        
Վանաձորի համայնքի թիվ 9 դպրոցի 

վերանորոգում 
600.0 600.0 

        
Շահումյան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(790.0) (790.0) 

        
Շիրակամուտ համայնքի դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(250.0) (250.0) 

        
Ալավերդի համայնքի թիվ 1 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(570.0) (570.0) 

        
Ալավերդի համայնքի թիվ 8 դպրոցի 

վերանորոգում 
(240.0) (240.0) 

        
Թեղուտ համայնքի դպրոցի 

մարզադահլիճի վերանորոգում 
(520.0) (520.0) 

        
Արևաշող համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(1,140.0) (1,140.0) 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն (5,250.0) (5,250.0) 

         այդ թվում՝     

        
Շենավան համայնքի դպրոցի ջեռուցման 

համակարգի կառուցում 
(5,250.0) (5,250.0) 

        ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 2,352.8 2,352.8 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
8,541.4 8,541.4 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում 8,541.4 8,541.4 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
9,846.4 9,846.4 

         այդ թվում՝     

        

Չարենցավան համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհների 

հիմնանորոգում 

(1,701.6) (1,701.6) 

        
Աբովյան համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների հիմնանորոգում 
(1,672.8) (1,672.8) 

        
Թեղենիք համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների հիմնանորոգում 
(342.7) (342.7) 



        
Եղվարդ համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների հիմնանորոգում 
(454.0) (454.0) 

        
Հրազդան համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների հիմնանորոգում 
14,903.1 14,903.1 

        
Գողթ համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների հիմնանորոգում 
(885.6) (885.6) 

        
1.2 Մարզային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(1,305.0) (1,305.0) 

         այդ թվում՝     

        
Նոր Գեղի-Քարաշամբ ճանապարհի 

հիմնանորոգում 
(1,305.0) (1,305.0) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (6,188.6) (6,188.6) 

         այդ թվում՝     

        
Հրազդան համայնքի N 2 դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(378.2) (378.2) 

        
Հրազդան համայնքի N 8 դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(366.1) (366.1) 

        
Հրազդան համայնքի N 9 դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(698.8) (698.8) 

        
Հրազդան համայնքի N 11 դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(347.0) (347.0) 

        
Բուժական համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(842.4) (842.4) 

        
Քանաքեռավան համայնքի դպրոցի 

շենքի հիմնանորոգում 
(493.2) (493.2) 

        

Գեղաշեն համայնքի դպրոցի քամու 

հետևանքով քանդված տանիքի 

վերանորոգում 

(290.2) (290.2) 

        
Զովունի համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(722.8) (722.8) 

        
Արգել համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(432.5) (432.5) 

        
Ակունք համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(300.9) (300.9) 

        
Պռոշյան համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(633.6) (633.6) 

        
Զորավան համայնքի դպրոցի շենքի 

հիմնանորոգում 
(682.9) (682.9) 

        ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (55,419.0) (55,419.0) 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(12,218.0) (12,218.0) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (12,218.0) (12,218.0) 



         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(12,131.0) (12,131.0) 

         այդ թվում՝     

        

Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոցի 

վերանորոգում (Ալեք Մանուկյան 

փողոցից մինչև Դուդկո փողոց) 

(2,226.0) (2,226.0) 

        

Գյումրի համայնքի Պռոշյան փողոցի (Գ. 

Նժդեհ փողոցից մինչև մարզային 

ոստիկանության շենք) մասնակի 

վերանորոգում 

(374.0) (374.0) 

        

Գյումրի համայնքի Գորկու փողոցի 

մասնակի վերանորոգում (Մուսայելյան 

փողոցից մինչև Խաղաղության օղակ) 

(594.0) (594.0) 

        
Ախուրյան համայնքի Վազգեն Ա փողոցի 

մասնակի վերանորոգում 
(6,000.0) (6,000.0) 

        

Հովունի համայնք մտնող ճանապարհի 

մասնակի վերանորոգում 

(ավազակոպիճային ծածկույթ) 

(87.0) (87.0) 

        
Մարալիկ համայնքի Թումանյան 

փողոցի մասնակի վերանորոգում 
(500.0) (500.0) 

        
Ձորակապ համայնքի 1-ին փողոցի 

մասնակի վերանորոգում 
(2,250.0) (2,250.0) 

        
Արթիկ համայնքի Անկախության 

փողոցի մասնակի փոսային նորոգում 
(100.0) (100.0) 

        
1.2 Մարզային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(87.0) (87.0) 

         այդ թվում՝     

        

Մ-1 Սարագյուղ ճանապարհի մասնակի 

վերանորոգում (ավազակոպիճային 

ծածկույթ) 

(87.0) (87.0) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (39,951.0) (39,951.0) 

         այդ թվում՝     

  

      

Երազգավորս համայնքի դպրոցի 

մարզադահլիճի հատակների 

վերանորոգում 

(869.0) (869.0) 

  

      

Բասեն համայնքի դպրոցի 

մարզադահլիճի հատակների և տանիքի 

մասնակի վերանորոգում 

(150.0) (150.0) 

  

      

Մայիսյան համայնքի դպրոցի շենքի 

ջեռուցման համկարգի անցկացում և 

պատուհանների մասնակի փոխարինում 

(17,000.0) (17,000.0) 

  
      

Հայկավան համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(140.0) (140.0) 



  

      

Սարալանջ համայնքի դպրոցի 

պատուհանների վերանորոգում և 

ջրհորդանների տեղադրում 

(320.0) (320.0) 

  

      

Շիրակավան համայնքի դպրոցի 

մարզադահլիճի և հանդիսությունների 

սրահի պատուհանների փոխարինում և 

մասնակի վերանորոգում 

(164.0) (164.0) 

  

      

Բագրավան համայնքի դպրոցի տանիքի 

մասնակի և մարզադահլիճի 

հատակների վերանորոգում 

(238.0) (238.0) 

  
      

Ձորակապ համայնքի դպրոցի 

պատուհանների մասնակի փոխարինում 
(270.0) (270.0) 

  
      

Լուսակերտ համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(240.0) (240.0) 

  
      

Կարմրավան համայնքի դպրոցի շենքի 

մասնակի վերանորոգում 
(298.0) (298.0) 

  
      

Գյումրու թիվ 18 դպրոցի դահլիճի ծածկի 

ամրացում 
(3,000.0) (3,000.0) 

  
      

Գյումրու թիվ 38 դպրոցի բակի 

բարեկարգում 
(10,000.0) (10,000.0) 

  

      

Գյումրու թիվ 27 դպրոցի 

պատուհանների և դռների մասնակի 

փոխարինում 

(127.0) (127.0) 

  
      

Գյումրու թիվ 31 դպրոցի 

պարսպապատում 
(6,000.0) (6,000.0) 

  
      

Կառնուտ համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(300.0) (300.0) 

  
      

Փոքր Մանթաշ համայնքի դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(280.0) (280.0) 

  
      

Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի 

պատուհանների փոխարինում 
(275.0) (275.0) 

  
      

Նահապետավան համայնքի դպրոցի 

շենքի մասնակի վերանորոգում 
(280.0) (280.0) 

09 06 01 05 Կրթական օբյեկտների շինարարություն (3,250.0) (3,250.0) 

         այդ թվում՝     

        
Քարաբերդ համայնքի դպրոցի 

ջեռուցման համակարգի կառուցում 
(320.0) (320.0) 

        
Ջրառատ համայնքի դպրոցի ջեռուցման 

համակարգի կառուցում 
(300.0) (300.0) 

        
Հարթաշեն համայնքի դպրոցի արտաքին 

կոյուղագծի կառուցում 
(1,800.0) (1,800.0) 

        

 Հայրենյաց համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում և ջեռուցման 

համակարգի կառուցում 

(300.0) (300.0) 



        
Ջաջուռ համայնքի դպրոցի ջեռուցման 

համակարգի կառուցում 
(280.0) (280.0) 

        
Մեծ Սեպասար համայնքի դպրոցի 

ջեռուցման համակարգի կառուցում 
(250.0) (250.0) 

        ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (14,998.7) (14,998.7) 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(19,031.2) (19,031.2) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (19,031.2) (19,031.2) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(63,361.2) (63,361.2) 

         այդ թվում՝     

  
      

Կապան համայնքի Բարաբաթում 

տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 
(1,100.8) (1,100.8) 

  

      

Գորիս համայնքի ներհամայնքային 

ճամապարհների բարեկարգում և 

ասֆալտապատում 

(60,000.0) (60,000.0) 

  
      

Ագարակ-մաքսատուն ճանապարհի 

կառուցում 
(1,410.5) (1,410.5) 

  
      

Սիսիան համայնքի Վահան Խորենի 

ճանապարհի ասֆալտապատում 
(849.9) (849.9) 

  
      

1.2 Մարզային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
44,330.0 44,330.0 

         այդ թվում՝     

  
      

Մ-2 - Հարժիս ավտոճանապարհի 

վերանորոգում 
(15,000.0) (15,000.0) 

  
      

Մ2-Տաշտուն ճանապարհից Լիճք տանող 

ճանապարհի ասֆալտապատում 
(670.0) (670.0) 

  
      

Ակներ-Վերիշեն ճանապարհի 

վերանորոգում 
60,000.0 60,000.0 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 4,032.5 4,032.5 

         այդ թվում՝     

  
      

Քաջարան համայնքի թիվ 5 դպրոցի 

մասնակի վերանորոգում 
(460.4) (460.4) 

  
      

Կապան համայնքի թիվ 1 միջնակարգ 

դպրոցի վերանորոգում 
(609.8) (609.8) 

  
      

Գորիս համայնքի թիվ 2 դպրոցի 

վերանորոգում 
(320.0) (320.0) 

  
      

Գորիս համայնքի թիվ 3 դպրոցի 

վերանորոգում 
(332.4) (332.4) 

        Խնձորեսկ համայնքի դպրոցի (383.2) (383.2) 



մարզադահլիճի տանիքի նորոգում և 

պատերի հիդրոմեկուսացում 

  
      

Մեղրի համայնքի թիվ 1 դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(629.6) (629.6) 

  
      

Սիսիան համայնքի թիվ 5 դպրոցի 

պատերի և հիմքերի ուժեղացում 
(1,123.0) (1,123.0) 

  
      

Կապան քաղաքի թիվ 2-րդ դպրոցի 

ենթակայանի կառուցում 
7,890.9 7,890.9 

        ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (4,451.8) (4,451.8) 

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(2,996.8) (2,996.8) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (2,996.8) (2,996.8) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(2,996.8) (2,996.8) 

         այդ թվում՝     

  
      

Հերհեր համայնքի ճանապարհի 

մասնակի հատվածների բարեկարգում 
(2,996.8) (2,996.8) 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (1,455.0) (1,455.0) 

         այդ թվում՝     

  

      

Արտաբույնք համայնքի դպրոցի տանիքի 

հիմնանորոգում և պատուհանների 

փոխարինում 

(1,455.0) (1,455.0) 

        ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (7,836.8) (7,836.8) 

         այդ թվում՝     

04 05 01 01 
Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 
(21,442.0) (21,442.0) 

         այդ թվում՝     

        1. Ճանապարհների հիմնանորոգում (21,442.0) (21,442.0) 

         որից՝     

        
1.1 Համայնքային նշանակության 

ա/ճանապարհներ 
(21,442.0) (21,442.0) 

         այդ թվում՝     

  
      

Նոյեմբերյան համայնքի Վիրոնայի 

փողոցի վերանորոգում 
(410.0) (410.0) 

  

      

Իջևան համայնքի Մետաղագործների 

փողոցի վերանորոգում, 

ասֆալտապատում 

(22,000.0) (22,000.0) 

  
      

Թեղուտ համայնքի դպրոց տանող 

ճանապարհի ասֆալտապատում 
(370.0) (370.0) 

  
      

Բերդ համայնքի եկեղեցու տարածքի 

բարեկարգում, ասֆալտապատում 
(1,140.0) (1,140.0) 



  

      

Տավուշ համայնքի Հայրենական 

պատերազմում զոհվածների 

հուշարձանի տարածքի բարեկարգում 

(214.3) (214.3) 

  
      

Իջևան համայնքի անկախության 

փողոցի մայթերի ասֆալտապատում 
(140.0) (140.0) 

  

      

Ոսկեվան համայնքի կենտրոնական 

ճանապարհի փողոցային 

լուսավորության համակարգի 

վերականգնում 

(633.7) (633.7) 

  

      

Հովք համայնքի կենտրոնական 

ճանապարհի փողոցային 

լուսավորության համակարգի 

վերականգնում 

(379.1) (379.1) 

  
      

Իջևան համայնքի շենքերի բակերի 

բարեկարգում, ասֆալտապատում 
(880.0) (880.0) 

  

      

Կիրանց համայնքի կենտրոնական 

ճանապարհի փողոցային 

լուսավորության համակարգի 

վերականգնում 

(481.9) (481.9) 

  
      

Վ.Ծաղկավանի համայնքային 

ճանապարհների ասֆալտապատում 
13,120.0 13,120.0 

  
      

Չորաթան համայնքի կենտրոնական 

հատվածի ասֆալտապատում 
(16,000.0) (16,000.0) 

  
      

Բերդ համայնքի Մաշտոցի փողոցի 

մայթերի վերանորոգում 
(913.0) (913.0) 

  

      

Դիլիջան համայնքի Հակոբջանյան 

փողոցի վերանորոգում, 

ասֆալտապատում 

(35,000.0) (35,000.0) 

        

Մ-4 Երևան-Սևան-Իջևան միջպետական 

ճանապարհի Իջևան համայնքի շուկայի 

հատվածի բարեկարգում 

22,000.0 22,000.0 

        
Դիլիջան քաղաքում համայնքային 

ճանապարհների վերականգնում 
22,000.0 22,000.0 

09 06 01 02 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 13,605.2 13,605.2 

         այդ թվում՝     

  
      

Բագրատաշեն համայնքի թիվ 2 դպրոցի 

տանիքի վերանորոգում 
(2,856.1) (2,856.1) 

  
      

Դեղձավան համայնքի դպրոցի տանիքի 

վերանորոգում 
(103.0) (103.0) 

  
      

Մովսես համայնքի դպրոցի կոյուղու 

վերանորոգում 
(2,076.8) (2,076.8) 

        Կողբ համայնքի դպրոցի վերանորոգում 19,559.0 19,559.0 

  
      

Բերդ համայնքի թիվ 3 դպրոցի մուտքի 

վերանորոգում 
(192.0) (192.0) 



        

Ն. Ծաղկավան համայնքի դպրոցի 

վերանորոգում 
(725.9) (725.9) 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 4 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

Աղյուսակ N 1 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.50 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ45 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից և 

կարկտահարությունից տուժած համայնքներին հողի հարկի ու ջրի 

վարձավճարների փոխհատուցման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք 

բերման նպատակով 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 
        

Գումարը (հազար 

դրամ) 
  X X 6,000.0 6,000.0 

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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ 

վերանորոգման նպատակով 

1168 ԵԿ04 

Ծախսերը (հազար 

դրամ) 
  X X 6,858.9 6,858.9 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագածոտնի 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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի կառավարման լիազորությունների 

տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ 

վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ06 

Ծախսերը (հազար 

դրամ) 
  X X (4,240.4) (4,240.4) 



Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 1 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 

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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 1047 ԱՁ02 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
        

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերին, 

տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    (5,243.0) (5,243.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար 

դրամ) 

(5,243.0)         

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 

Տեղական նշանակության ճանապարհների, կամուրջների և լուսավորության 

համակարգի հիմնանորոգում և Թալին քաղաքի սելավատարերի 

վերանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում և «Թալինի սելավատար»-ի վերանորոգում 1049 ԱՁ11 

Քանակական 

Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների մակերեսը, 

հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 

ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 

կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     1,577.7 1,577.7 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) 1,577.7         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային 

տարիների ընթացքում 

ակտիվի վրա 

կատարված ծախսերը 

(հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

Աղյուսակ N 2 



  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ 

ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն 

ամիս 
Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝                    _ 

 Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ15 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 19,634.6 19,634.6 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արարատի 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 

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, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ 

ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն 

ամիս 
Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Նախագծային աշխատանքներ 

  

Նկարագրություն՝ 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 

աշխատանքներ 

1047 ԱՁ07 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
1 1     

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական 

նորմատիվա-տեխնիկական 

փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 

(հազ. դրամ) 

    (6,404.6) (6,404.6) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 

(հազար դրամ) 
(6,404.6)         

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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների 

հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ12 

Քանակական Հիմնանորոգվող         



ավտոճանապարհների 

մակերեսը, հազ ք/մ, 

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 

(հազ. դրամ)     (13,230.0) (13,230.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 

(հազ. դրամ) (13,230.0)         

Տվյալ բյուջետային տարվան 

նախորդող բյուջետային 

տարիների ընթացքում 

ակտիվի վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

Աղյուսակ N 3 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից տուժած 

համայնքներին հողի հարկի և ջրի վարձավճարների փոխհատուցման նպատակով 

1047 ԾՏ48 



Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X (10,170.0) (10,170.0) 

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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Առաջին կիսամյակ Տարի Առաջին կիսամյակ Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ ՀՀ Արմավիրի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ16 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 3,325.0 3,325.0 

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 

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 

  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

1047 ԱՁ09 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
        

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերին, 

տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    (3,325.0) (3,325.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
(3,325.0)         

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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 



1047 ԱՁ10 

Ջրամատակարաման օբյեկտներ 

Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 

միավոր 
        

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    2,370.0 2,370.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
2,370.0         

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 

ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների նորոգում և մարզպետարանի դահլիճի վերանորոգում 1098 ԱՁ03 

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 

բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի քանակը, միավոր 

4 4     

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 

մակերեսը, քառ. մ 
        

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 

ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 

կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     

7,800.0 7,800.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) 7,800.0         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի           



վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ) 

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

միջոցառումը 

1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավմանը 

  

Աղյուսակ N 4 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

  

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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ10 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X (41,400.0) (41,400.0) 

ՀՀ Գեղարքունիքի 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 

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 

  

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 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ14 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների 

մակերեսը, հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 

(հազ. դրամ)     41,400.0 41,400.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 

(հազ. դրամ) 41,400.0         

Տվյալ բյուջետային տարվան 

նախորդող բյուջետային 

տարիների ընթացքում 

ակտիվի վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

Աղյուսակ N 5 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

1047 ԾՏ15 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` կարկտահարությունից 

տուժած համայնքներին հողի հարկի մասնակի փոխհատուցման և դիզելային 

վառելիքի ձեռք բերման նպատակով 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X 13,500.0 13,500.0 

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 
        

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը 

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

միջոցառումը 

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

կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Ալավերդի համայնքի «Թումանյանի 

աշխարհ» տուրիզմի գրասենյակի վերանորոգման համար 

1047 ԾՏ16 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

1 1     

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X 2,460.0 2,460.0 

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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Առաջին կիսամյակ Տարի Առաջին կիսամյակ Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

1146 ԵԿ18 

Նկարագրություն՝ 

 Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X (6,500.0) (6,500.0) 

ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 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 

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 

  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 



փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

1049 ԱՁ15 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների 

մակերեսը, հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 

ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 

կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)     (9,460.0) (9,460.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) (9,460.0)         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի վրա 

կատարված ծախսերը 

(հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

Աղյուսակ N 6 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից և 

փոթորկից տուժված համայնքներին հողի և ջրի վարձավճարների փոխհատուցման 

նպատակով 

1047 ԾՏ49 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X 167.2 167.2 

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 
        

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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

միջոցառումը 

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

կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին հակակարկտային կայանների 

կառուցման համար 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 

1047 ԾՏ19 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X (5,900.0) (5,900.0) 

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 
        

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը 

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

միջոցառումը 

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

կազմակերպություններին և անհատներին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 



Համայնքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու պայմանների բարելավում 

  

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական 

կազմակերպություններում 

  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը (ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Առաջին 

կիսամյակ 
Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝     
Ներդրումներ ՀՀ Կոտայքի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ12 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X (6,188.6) (6,188.6) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության թվով 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 

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, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Առաջին Տարի Առաջին Տարի 



կիսամյակ կիսամյակ 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 

աշխատանքներ 

1047 ԱՁ19 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
        

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական 

նորմատիվա-տեխնիկական 

փաստաթղթերին, տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    (1,072.6) (1,072.6) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
(1,072.6)         

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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների 

հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ16 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների 

մակերեսը, հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազ. դրամ)     7,994.0 7,994.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) 7,994.0         

Տվյալ բյուջետային տարվան           



նախորդող բյուջետային 

տարիների ընթացքում 

ակտիվի վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ) 

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ 

Նկարագրությունը 

 ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքնում բազմաբնակարան բնակելի 

շենքի տանիքի նորոգում 1098 ԱՁ04 

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)     

5,000.0 5,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) 5,000.0         

Տվյալ բյուջետային տարվան 

նախորդող բյուջետային 

տարիների ընթացքում 

ակտիվի վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1098 Բնակարանային ապահովում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բնակության պայմանների բարելավվմանը 

 

  

Աղյուսակ N 7 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` կարկտահարությունից 

տուժած համայնքների գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասների 

մասնակի փոխհատուցման համար 

1047 ԾՏ24 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

9 9     

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X 37,919.0 37,919.0 

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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝     
 Ներդրումներ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կառավարման 

1146 ԵԿ05 



լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X (43,201.0) (43,201.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության թվով (4) 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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային շենքերի 

կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1168 ԵԿ06 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 9,650.0 9,650.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի թվով 1 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 

ժամկետայնության և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 

վրա 

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն 

ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 

համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 

բարելավման վրա 
- - - - - 

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

միջոցառումը 

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի 

ոլորտում 

  

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, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

1047 ԱՁ23 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
1 1     

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերին, 

տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    350.0 350.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
350.0         

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 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ17 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների մակերեսը, 

հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,     (12,218.0) (12,218.0) 



կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազ. դրամ) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) (12,218.0)         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի 

վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Ջրամատակարաման օբյեկտներ 

Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

1047 ԱՁ24 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 

միավոր 
        

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    7,500.0 7,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
7,500.0         

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 

  



Աղյուսակ N 8 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-

Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային ավտոճանապարհի կառուցման 

ժամանակ իրացված անշարժ գույքի փոխհատուցման, քարտեզագրման 

աշխատանքների իրականացման, անշարժ գույքի իրացումից ծագող իրավունքների 

պետական գրանցման համար առաջացող ֆինանսական պարտավորությունների 

վճարման և մի շարք մատուցվող ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով 

1047 ԾՏ51 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը 

(հազար դրամ) 
  X X 15,000.0 15,000.0 

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 

  

Չափորոշիչներ 
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 



Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝     
 Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ03 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 3,532.5 3,532.5 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 1 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 

ժամկետայնության և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 

վրա 

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն 

ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 

համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 

բարելավման վրա 
- - - - - 

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 

  

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, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

1047 ԱՁ29 

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) 

    1,500.0 1,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
1,500.0         

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 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ18 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների մակերեսը, 

հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազ. դրամ)     (20,031.2) (20,031.2) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) (20,031.2)         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի 

վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 



Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

Աղյուսակ N 9 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից տուժած 

համայնքներին հողի հարկի փոխհատուցման նպատակով 

1047 ԾՏ45 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

        

Գումարը (հազար 

դրամ) 
  X X 4,451.8 4,451.8 

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 
        

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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

միջոցառումը 

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

կազմակերպություններին 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝ 
     

 Ներդրումներ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ02 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X (1,455.0) (1,455.0) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետի ենթակայության թվով 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 

  

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, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ 

Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

1047 ԱՁ26 

Քանակական Նախագծա-նախահաշվային 2 2     



փատաթղթերի քանակը, հատ 

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերին, 

տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    696.0 696.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
696.0         

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 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ19 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների մակերեսը, 

հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազ. դրամ)     (2,882.8) (2,882.8) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) (2,882.8)         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի 

վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ)           

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

միջոցառումը 



1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Ոռոգման համակարգեր 

Նկարագրություն՝ 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

1047 ԱՁ20 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 

միավոր 
3 3     

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    51,190.0 51,190.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
51,190.0         

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 

  

Աղյուսակ N 10 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 



Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքների 

նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքների 

նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

1047 ԾՏ30 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

1 1     

Գումարը (հազար 

դրամ) 
  X X 1,500.0 1,500.0 

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 

Ծրագրային 

դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքին 

Նկարագրություն՝ 
Բարեկամավան համայնքի աշխատավարձի ֆոնդի պետական աջակցության 

տրամադրում 

1047 ԾՏ31 

Շահառուների 

քանակը 

1. Տրանսֆերտ 

ստացող ՏԻՄ-երի 

քանակը 

1 1     

Գումարը (հազար 

դրամ) 
  X X 1,500.0 1,500.0 

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 
        

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 

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

միջոցառումը 

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

կազմակերպություններին 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, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 

Նկարագրություն՝ 
     

 Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման 

լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

1146 ԵԿ23 

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X 12,405.2 12,405.2 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության թվով 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 

  

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, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ինն ամիս Տարի Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ 1047 ԱՁ33 



Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 

փատաթղթերի քանակը, հատ 
        

Որակական 

Համապատասխանություն ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերին, 

տոկոս 

        

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    (2,143.0) (2,143.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
(2,143.0)         

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 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի 

փոխարինում 1049 ԱՁ20 

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների մակերեսը, 

հազ ք/մ, 

    

    

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազ. դրամ)     (18,262.0) (18,262.0) 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազ. դրամ) (18,262.0)         

Տվյալ բյուջետային 

տարվան նախորդող 

բյուջետային տարիների 

ընթացքում ակտիվի           



վրա կատարված 

ծախսերը (հազ. դրամ) 

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

միջոցառումը 

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

 Ջրամատակարաման օբյեկտներ 

Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

1047 ԱՁ21 

Քանակական 
 Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 

միավոր 
        

Որակական           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 

կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 

ծախսերը (հազար դրամ) 

    5,000.0 5,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 

արժեքը (հազար դրամ) 
5,000.0         

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 

Աղյուսակ N 11 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 

1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 

Բաժին 2. 



  

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
1,577.7 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ11 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում և «Թալինի 

սելավատար»-ի վերանորոգում (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 

1,577.7 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում և «Թալինի սելավատար»-ի 

վերանորոգում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (4,240.4) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ06 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արագածոտնի մարզ) (4,240.4) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   



1168     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 6,858.9 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, պարարվեստի,կերպարվեստի, 

ժողարվեստի ոլորտի ծառայություններ 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման 

բարձրացում արվեստի ոլորտում 
  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ04 

  

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) 6,858.9 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ վերանորոգում   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և 

այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
757.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ45 

  

Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին (ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան) 

6,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից և 

փոթորկից տուժված համայնքներին հողի և ջրի վարձավճարների 

փոխհատուցման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ02 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան) (5,243.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 



խմբավորումը 

  

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
(6,404.6) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ07 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) (6,404.6) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(13,230.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ12 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ 

Արարատի մարզպետարան) 
(13,230.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

      

Հանրակրթության ծրագիր 19,634.6 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  



Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ15 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արարատի մարզպետարան) 19,634.6 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
(11,125.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ48 

  

Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին (ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան) 

(10,170.0) 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից և 

փոթորկից տուժված համայնքներին հողի և ջրի վարձավճարների 

փոխհատուցման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ10 

  

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 2,370.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

  

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



1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԱՁ09 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) (3,325.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր 3,325.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ16 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 3,325.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1098     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Բնակարանային ապահովում 7,800.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովման 

աջակցություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական վայր 

չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանը 
  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ03 

  

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան) 7,800.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների նորոգում և մարզպետարանի դահլիճի վերանորոգում   

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

1098 Բնակարանային ապահովում   



  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
41,400.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ14 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզ) 

41,400.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (41,400.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ10 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) (41,400.0) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   



1146 Հանրակրթության ծրագիր   

  

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(9,460.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ15 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Լոռու 

մարզ) 

(9,460.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (6,500.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ18 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Լոռու մարզ) (6,500.0) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

(մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   



Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և 

այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
15,960.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ15 

  

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 13,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

 Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` կարկտահարությունից 

տուժած համայնքներին հողի հարկի մասնակի փոխհատուցման և դիզելային 

վառելիքի ձեռք բերման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԾՏ16 

  

Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքին (ՀՀ Լոռու մարզպետարան) 2,460.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

 Պետական անհատույց աջակցություն՝ Ալավերդի համայնքի «Թումանյանի 

աշխարհ» տուրիզմի գրասենյակի վերանորոգման համար 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (6,188.6) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

ԵԿ12 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Կոտայքի մարզ) (6,188.6) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

(մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  



Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և 

այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
(6,805.4) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ49 

  

Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 167.2 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից և 

փոթորկից տուժված համայնքներին հողի և ջրի վարձավճարների 

փոխհատուցման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԾՏ19 

  

Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին հակակարկտային կայանների 

կառուցման համար (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 

(5,900.0) 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին   

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ19 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) (1,072.6) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

      

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
7,994.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
  



տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ16 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան) 

7,994.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1098     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Բնակարանային ապահովում 5,000.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Բնակության վայր չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովման 

աջակցություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետությունում մշտական վայր 

չունեցող անօթևան անձանց բնակարանային ապահովմանը 
  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ04 

  

Բնակարանային ֆոնդ (ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան) 5,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների նորոգում   

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

1098 Բնակարանային ապահովում   

  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(12,218.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   



ԱՁ17 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Շիրակի 

մարզ) 

(12,218.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (43,201.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ05 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի մարզ) (43,201.0) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

(մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
37,919.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ24 

  

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 37,919.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` կարկտահարությունից 

տուժած համայնքների գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասների 

մասնակի փոխհատուցման համար 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  



1168     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր 9,650.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, պարարվեստի,կերպարվեստի, 

ժողարվեստի ոլորտի ծառայություններ 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման 

բարձրացում արվեստի ոլորտում 
  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ06 

  

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 9,650.0 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ վերանորոգում   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

 1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
7,850.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ24 

  

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 7,500.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԱՁ23 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան) 350.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  



1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(20,031.2) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ18 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Սյունիքի 

մարզ) 

(20,031.2) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր 3,532.5 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ03 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Սյունիքի մարզ) 3,532.5 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

(մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

      

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
16,500.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   



Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ51 

  

Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 15,000.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-

Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային ավտոճանապարհի կառուցման 

ժամանակ իրացված անշարժ գույքի փոխհատուցման, քարտեզագրման 

աշխատանքների իրականացման, անշարժ գույքի իրացումից ծագող 

իրավունքների պետական գրանցման համար առաջացող ֆինանսական 

պարտավորությունների վճարման և մի շարք մատուցվող ծառայությունների 

փոխհատուցման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ29 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան) 1,500.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(2,882.8) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ19 
  
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Վայոց 

ձորի մարզ) 

(2,882.8) 



Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Հանրակրթության ծրագիր (1,455.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ02 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Վայոց ձորի) (1,455.0) 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 

շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և 

այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
56,337.8 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ45 

  

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին (ՀՀ Վայոց ձորի 

մարզպետարան) 

4,451.8 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքներին` ցրտահարությունից 

տուժած համայնքներին հողի հարկի փոխհատուցման նպատակով 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ20   Ոռոգման համակարգեր (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 51,190.0 



Ակտիվի նկարագրությունը   

Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում   

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԱՁ26 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան) 696.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 

Բաժին 2. 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային 

խմբավորումը 

  

1049     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության ապահովման 

ծառայություններ 
(18,262.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային 

պահպանություն 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 

տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և 

վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ20 

  

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ Տավուշի 

մարզ) 

(18,262.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված 

ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում 

  

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

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևկության 

ապահովման ծառայություններ 

  

1146     ԾՐԱԳԻՐ   

      

Հանրակրթության ծրագիր 12,405.2 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   



Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, 

գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 

  

    Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ23 

  

Ներդրումներ կրթական ոլորտի օբյեկտներում (ՀՀ Տավուշի մարզ) 12,405.2 

Ներդրման նկարագրությունը   

 ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցների շենքերի 

(մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական 

աշխատանքներ,ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին 

հարդարում,տարածքի բարեկարգում) 

  

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը   

ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներ   

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)   

1146 Հանրակրթության ծրագիր   

1047     ԾՐԱԳԻՐ   

  

    

Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր 

և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 
5,857.0 

Ծրագրի նկարագրությունը   

Աջակցություն համայնքներին համայնքային օբյեկտների շենքային պայմանների 

բարելավման համար 
  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Համայնքներում կյանքի ստանդարտների բարելավում   

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ   

ԾՏ31 

  

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքին (ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան) 

1,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

Բարեկամավան համայնքի աշխատավարձի ֆոնդի պետական աջակցության 

տրամադրում 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

ԾՏ30 

  

Աջակցություն կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման 

համար (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 

1,500.0 

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը   

 Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական 

շենքերի հիմնանորոգման համար 

  

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

    Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ   

ԱՁ21 

  

Ջրամատակարաման օբյեկտներ (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) 5,000.0 

Ակտիվի նկարագրությունը   

 Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, 

խորքային հորանծքների կառուցում/ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական,   



մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

ԱՁ33 

  

Նախագծային աշխատանքներ (ՀՀ Տավուշի մարզպետարան) (2,143.0) 

Ակտիվի նկարագրությունը   

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ 

  

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

1047 Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, 

մասնավոր և այլ կազմակերպություններին և անհատներին 

  

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 5 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-

Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Կոդը Անվանումը 
Գնման 

ձևը 

Չափի 

միավորը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

քանակը 
գումարը 

(հազ. դրամ) 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (9,630.1) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (3,422.3) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (3,422.3) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (3,422.3) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

ԲԸԱՀ դրամ 1.0 (3,422.3) 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(6,240.4) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (6,240.4) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (6,240.4) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ 

ԲԸԱՀ դրամ 1.0 (6,240.4) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 32.6 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 5,275.6 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
5,275.6 



աշխատանքներ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (5,243.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(5,243.0) 

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 0.0 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (17,173.0) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (17,173.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (13,230.0) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

ԲԸԱՀ դրամ 1 (13,230.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,943.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում 
ԲԸԱՀ դրամ 1 (3,943.0) 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
17,173.0 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 21,454.8 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 22,928.6 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ 

ԲԸԱՀ դրամ 1 22,928.6 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,473.8) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում 
ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,473.8) 

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն (4,281.8) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (3,294.0) 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1 
(3,294.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (987.8) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1 
(987.8) 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 5,170.0 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
0.0 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (85,985.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (82,660.0) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(82,660.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,325.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(3,325.0) 

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն 85,985.0 



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 85,985.0 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
85,985.0 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 5,170.0 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 5,170.0 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
2,370.0 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

2,800.0 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 0.0 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(41,400.0) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (41,400.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (41,400.0) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1 

(41,400.0) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 41,400.0 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 41,400.0 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
41,400.0 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան (15,960.0) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (9,460.0) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (9,460.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (9,460.0) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(9,460.0) 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(6,500.0) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (1,250.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (1,250.0) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(1,250.0) 

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն (5,250.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (5,250.0) 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(5,250.0) 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան (5,167.2) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ 8,541.4 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում 8,541.4 



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 7,994.0 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

7,994.0 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 547.4 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
547.4 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(6,188.6) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (6,188.6) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (6,188.6) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(6,188.6) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (7,520.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (5,900.0) 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(5,900.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,620.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(1,620.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (45,419.0) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (12,218.0) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (12,218.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (12,218.0) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(12,218.0) 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
(43,201.0) 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (39,951.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (39,951.0) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(39,951.0) 

2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն (3,250.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (3,250.0) 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(3,250.0) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 10,000.0 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 9,650.0 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
9,650.0 



աշխատանքներ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 350.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
350.0 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան (10,048.7) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (19,031.2) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (20,031.2) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (20,031.2) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(20,031.2) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1,000.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
1,000.0 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
4,032.5 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 4,032.5 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 3,532.5 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

3,532.5 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 500.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
500.0 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 4,950.0 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 4,950.0 

71354300 

Կադաստրային 

քարտեզագրման 

ծառայություններ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

3,400.0 

79131000 

Իրավական փաստաթղթերի 

հետ կապված 

ծառայություններ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

1,550.0 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան 47,548.2 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (2,996.8) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (2,996.8) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (2,882.8) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(2,882.8) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (114.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(114.0) 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ (1,455.0) 



ծառայություններ 

1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (1,455.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (1,455.0) 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(1,455.0) 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 52,000.0 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 51,190.0 

45223200-

1 

Ընդհանուր շինարարական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
51,190.0 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 810.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
810.0 

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (12,499.8) 

Բաժին N 04, Խումբ 05, Դաս 01 Ճանապարհային տրանսպորտ (21,442.0) 

1. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (21,442.0) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (22,762.0) 

45233142-

1 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

(22,762.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1,320.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
1,320.0 

Բաժին N 09, Խումբ 06, Դաս 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
13,605.2 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում 13,605.2 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 12,405.2 

45453000-

1 

Հիմնական վերանորոգման և 

վերականգնողական 

աշխատանքներ ԲԸԱՀ դրամ 1.0 

12,405.2 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1,200.0 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
1,200.0 

Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (4,663.0) 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (4,663.0) 

71242000-

1 

նախագծերի պատրաստում, 

ծախսերի գնահատում ԲԸԱՀ դրամ 1.0 
(4,663.0) 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 6 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 



օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14,615.9 14,615.9 

   այդ թվում՝     

1 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 5,275.6 5,275.6 

  որից`     

1.1 Աշնակ համայնքի կենցաղի տան վերանորոգում (1,080.0) (1,080.0) 

1.2 
Ոսկեթաս համայնքի հանդիսությունների տան 

վերանորոգում 
(644.4) (644.4) 

1.3 
Աշտարակ համայնքի Վ. Պետրոսյանի անվան դպրոցի 

սանհանգույցների վերանորոգում 
2,000.0 2,000.0 

1.4 «Թալինի սելավատար»-ի վերանորոգում 5,000.0 5,000.0 

2 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (3,529.1) (3,529.1) 

  որից`     

2.1 

Արագածոտնի մարզի ցրտահարությունից տուժած 

համայնքների ոռոգման ջրի վարձի 50 տոկոսի չափով 

փոխհատուցման նպատակաով Արագածոտնի մարզի 

բնակիչներին պետական աջակցության ցուցաբերում 

(3,351.3) (3,351.3) 

2.2 

Արագածոտնի մարզի ցրտահարությունից տուժած 

համայնքների հողի հարկի չափով փոխհատուցման 

նպատակաով Արագածոտնի մարզի բնակիչներին 

պետական աջակցության ցուցաբերում 

(177.8) (177.8) 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր (5,243.0) (5,243.0) 

5 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 14,583.3 14,583.3 

  որից`     

5.1 

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների 

կառավարման և մրցունակության» ծրագրի 

շրջանակներում Ագարակավան համայնքի 

6,000.0 6,000.0 



գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման 

նպատակով Ագարակավան համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում 

5.2 

Օրգով համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցման 

նպատակով Օրգով համայնքին աջակցության 

ցուցաբերում 

2,583.3 2,583.3 

5.3 

Կարմրաշեն համայնքի հանդիսությունների տան 

վերանորոգման նպատակով Կարմրաշեն համայնքին 

աջակցության ցուցաբերում 

6,000.0 6,000.0 

6 Այլ նպաստներ բյուջեից 3,529.1 3,529.1 

  որից`     

6.1 

Արագածոտնի մարզի կարկտահարությունից տուժած 

Արտենի, Արագածավան և Լուսակն համայնքների 

գյուղացիական տնտեսությունների հողի հարկի 

մասնակի փոխհատուցման նպատակով պետական 

աջակցության ցուցաբերում 

3,529.1 3,529.1 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 7 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 

   այդ թվում՝     

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն 2,370.0 2,370.0 

  որից`     

1.1 
Մայիսյան համայնքում ոռոգման ջրի մեկ խորքային հորի 

հորատում 
3,070.0 3,070.0 

1.2 
Եղեգնուտ համայնքում ոռոգման ջրի մեկ խորքային հորի 

հորատում 
(700.0) (700.0) 



2 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (10,170.0) (10,170.0) 

  որից`     

2.1 

Արմավիրի մարզի ցրտահարությունից տուժած 

համայնքների ոռոգման ջրի վարձի 50 տոկոսի չափով 

փոխհատուցման նպատակաով Արմավիր մարզի 

բնակիչներին պետական աջակցության ցուցաբերում 

(920.0) (920.0) 

2.2 

Արմավիր մարզի ցրտահարությունից տուժած համայնքների 

հողի հարկի չափով փոխհատուցման նպատակաով 

Արմավիր մարզի բնակիչներին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

(9,250.0) (9,250.0) 

4 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 2,800.0 2,800.0 

  որից`     

4,1 Արմավիրի մարզպետարանի դահլիճի վերանորոգում 2,800.0 2,800.0 

5 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 5,000.0 5,000.0 

  որից`     

5,1 

Արմավիր համայնքում քամու հետևանքով վնասված 

բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով 

Արմավիր քաղաքային համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

5,000.0 5,000.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 8 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 363-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների և 

աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 41,390.7 41,400.0 

   այդ թվում՝     

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն 41,400.0 41,400.0 

  որից`     

1.2 Գավառ համայնքի կենտրոնական 41,400.0 41,400.0 



հրապարակի վերակառուցում 

4 Հատուկ նպատակային այլ նյութեր (9.3) 0.0 

  որից`     

4.1 

Վարդենիսի համայնքում քամու հետևանքով 

վնասված բնակելի տների բնակիչներին 

աջակցելու նպատակով գույքի ձեռքբերում 

(9.3) 0.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 9 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15,960.0 15,960.0 

   այդ թվում՝     

2 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 2,460.0 2,460.0 

  որից`     

2.2 

Ալավերդի համայնքի «Թումանյանի աշխարհ» տուրիզմի 

գրասենյակի վերանորոգման նպատակով Ալավերդի համայնքին 

աջակցության ցուցաբերում 

2,460.0 2,460.0 

4 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 2,667.0 2,667.0 

  որից`     

4.1 
Լոռու մարզի կարկտահարությունից տուժած գյուղացիական 

տնտեսությունների համար դիզելային վառելիքի ձեռք բերում 
2,667.0 2,667.0 

5 Այլ նպաստներ բյուջեից 10,833.0 10,833.0 

  որից`     

5.1 

Լոռու մարզի կարկտահարությունից տուժած գյուղացիական 

տնտեսություններին հողի հարկի մասնակի փոխհատուցման 

նպատակով պետական աջակցության ցուցաբերում 

10,833.0 10,833.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  



  
Հավելված N 10 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (2,352.8) (2,352.8) 

   այդ թվում՝     

1 Շենքերի և շինությունների շինարարություն (5,900.0) (5,900.0) 

  որից`     

1.1 
Եղվարդի տարածաշրջանում հակակարկտային կայանների 

կառուցում 
(5,900.0) (5,900.0) 

2 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (948.0) (948.0) 

  որից`     

2,2 

Կոտայքի մարզի ցրտահարությունից տուժած համայնքների 

հողի հարկի չափով փոխհատուցման նպատակով Կոտայքի 

մարզի բնակիչներին պետական աջակցության ցուցաբերում 

(948.0) (948.0) 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,620.0) (1,620.0) 

4 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 5,000.0 5,000.0 

  որից`     

4.1 

Զովունի համայնքում քամու հետևանքով քանդված թիվ 125 

բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման 

նպատակով Զովունի համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

5,000.0 5,000.0 

5 Այլ նպաստներ բյուջեից 1,115.2 1,115.2 

  որից`     

5.1 

Կոտայքի մարզի ցրտահարությունից տուժած համայնքների 

ոռոգման ջրի վարձի 50 տոկոսի չափով փոխհատուցման 

նպատակով Կոտայքի մարզի բնակիչներին պետական 

աջակցության ցուցաբերում 

1,115.2 1,115.2 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 11 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 13 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 55,419.0 55,419.0 

   այդ թվում՝     

1 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 45,419.0 45,419.0 

  որից`     

1,14 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Անուշավան համայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Անուշավան համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

1,492.0 1,492.0 

1,15 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Գեղանիստ համայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Գեղանիստ համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

5,284.0 5,284.0 

1,16 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Փանիկ համայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Փանիկ համայնքին պետական աջակցության ցուցաբերում 

4,200.0 4,200.0 

1,17 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Մեղրաշեն կհամայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Մեղրաշեն համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

3,400.0 3,400.0 

1,18 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Սպանդարյան 

կհամայնքի գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին 

մասնակի փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի 

ազբոցեմենտյա թիթեղ, ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, 

փայտանյութ) ձեռք բերման նպատակով Սպանդարյան համայնքին 

պետական աջակցության ցուցաբերում 

3,700.0 3,700.0 

1,19 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Հովտաշեն համայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

2,898.0 2,898.0 



ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Հովտաշեն համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

1,20 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Վարդաքար համայնքի 

գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասներին մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Վարդաքար համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

1,140.0 1,140.0 

1,21 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Ախուրիկ մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Ախուրիկ համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

9,625.0 9,625.0 

1,22 

Շիրակի մարզի կարկտահարությունից տուժած Ոսկեհասկ մասնակի 

փոխհատուցման համար շինանյութի (տանիքի ազբոցեմենտյա թիթեղ, 

ապակի, տանիքի ցինկապատ թիթեղ, փայտանյութ) ձեռք բերման 

նպատակով Ոսկեհասկ համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

6,180.0 6,180.0 

1,23  Զույգաղբյուր համայնքի կոյուղագծի վերանորոգում 2,500.0 2,500.0 

1,24 Աղին համայնքի կոյուղագծի վերանորոգում 2,500.0 2,500.0 

1,25 Ջաջուռավան համայնքի կոյուղագծի վերանորոգում 500.0 500.0 

1,26 Ջրափի համայնքի կոյուղագծի վերանորոգում 2,000.0 2,000.0 

2 Նախագծահետազոտական ծախսեր 350.0 350.0 

4 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 9,650.0 9,650.0 

  որից`     

4,1 
Վարդաքար համայնքի մշակույթի տան (ժամանակավոր գործող 

դպրոցի) տանիքի վերանորոգում 
9,650.0 9,650.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 12 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 14 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 



Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15,000.0 15,000.0 

   այդ թվում՝     

1 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 9,500.0 9,500.0 

  որից`     

1,3 

Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային 

ավտոճանապարհի կառուցման ժամանակ իրացված անշարժ գույքի 

փոխհատուցում 

9,500.0 9,500.0 

2 Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր 3,400.0 3,400.0 

  որից`     

2,1 

Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային 

ավտոճանապարհի կառուցման հետևանքով իրացված մի շարք 

քաղաքացիների անշարժ գույքի փոխհատուցման նպատակով Մ17, Մ2-

Կապան-Ծավ-Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային 

ավտոճանապարհի քարտեզագրման աշխատանքների իրականացում 

3,400.0 3,400.0 

3 Պարտադիր վճարներ 550.0 550.0 

  որից`     

3,1 

Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային 

ավտոճանապարհի կառուցման հետևանքով մի շարք քաղաքացիների 

անշարժ գույքի իրացումից ծագող իրավունքների պետական գրանցման 

համար առաջացող ֆինանսական պարտավորությունների վճարում 

550.0 550.0 

4 Մասնագիտական ծառայություններ 1,550.0 1,550.0 

  որից`     

1,4 

Մ17, Մ2-Կապան-Ծավ-Շվանիձոր միջպետական այլընտրանքային 

ավտոճանապարհի կառուցման հետևանքով իրացված մի շարք 

քաղաքացիների անշարժ գույքի փոխհատուցման նպատակով 

փոխհատուցման ենթակա անշարժ գույքի գնահատման և ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի և նոտարի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

փոխհատուցում 

1,550.0 1,550.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 13 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 15 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 



դրական նշանով) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 56,451.8 56,451.8 

   այդ թվում՝     

2 Նախագծահետազոտական ծախսեր 810.0 810.0 

3 Այլ նպաստներ բյուջեից 4,451.8 4,451.8 

  որից`     

3.1 

Վայոց ձորի մարզի ցրտահարությունից տուժած համայնքների 

հողի հարկի չափով փոխհատուցման նպատակով Վայոց ձորի 

մարզի բնակիչներին պետական աջակցության ցուցաբերում 

4,451.8 4,451.8 

4 Շենքերի և շինությունների շինարարություն 51,190.0 51,190.0 

  որից`     

4.1 Խնձորուտ համայնքում ոռոգման ջրագծի կառուցում 23,000.0 23,000.0 

4.2 Զառիթափ համայնքում ոռոգման ջրագծի կառուցում 11,640.0 11,640.0 

4.3 Նոր Ազնաբերդ համայնքում ոռոգման ջրագծի կառուցում 16,550.0 16,550.0 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 

  

  
Հավելված N 14 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
օգոստոսի 7-ի N 834-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 

363-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 16 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

NN 

ը/կ 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների և աշխատանքների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7,837.0 7,837.0 

   այդ թվում՝     

2 Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին 11,000.0 11,000.0 

  որից`     

2.6 

Պտղավան համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման 

նպատակով Պտղավան համայնքին պետական 

աջակցության ցուցաբերում 

1,500.0 1,500.0 

2.7 

Չինարի համայնքի խմելու ջրատարի վերանորոգման 

նպատակով Չինարի համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

5,000.0 5,000.0 

2.8 
Չինչինի համայնքի դպրոցի հենապատի, ջրագծի և 

մանկապարտեզի տանիքի մասնակի վերանորոգման 
4,500.0 4,500.0 



նպատակով Չինչին համայնքին պետական աջակցության 

ցուցաբերում 

3 Նախագծահետազոտական ծախսեր (4,663.0) (4,663.0) 

5 Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 1,500.0 1,500.0 

  որից`     

5.1 
Բարեկամավան համայնքի աշխատավարձի ֆոնդի 

պետական աջակցության տրամադրում 
1,500.0 1,500.0 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 
 

 


