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Կատարել է փոփոխություններ հետևյալ
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Յուրաքանչյուր փոփոխվողին
համապատասխանող ինկորպորացիան`

Կառավ,03.02.2011,N 108-Ն

Կառավ,03.02.2011,N 108-Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ԵՎ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 սեպտեմբերի 2011 թվականի N 1436-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն ԵՎ
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի «Հայաստանի
Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին» N 108-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) որոշման 1-ին կետում «10,000,000.3» թիվը փոխարինել «19,914,000.3» թվով.
2) որոշման 1-ին կետի՝
ա. 1-ին ենթակետում «666,000.0» թիվը փոխարինել «1,334,000.0» թվով,
բ. 2-րդ ենթակետում «1,305,000.0» թիվը փոխարինել «2,610,000.0» թվով,

գ. 3-րդ ենթակետում «1,330,000.0» թիվը փոխարինել «2,560,000.0» թվով,
դ. 4-րդ ենթակետում «1,135,000.0» թիվը փոխարինել «2,270,000.0» թվով,
ե. 5-րդ ենթակետում «1,314,000.3» թիվը փոխարինել «2,640,000.3» թվով,
զ. 6-րդ ենթակետում «1,318,000.0» թիվը փոխարինել «2,636,000.0» թվով,
է. 7-րդ ենթակետում «1,320,000.0» թիվը փոխարինել «2,640,000.0» թվով,
ը. 8-րդ ենթակետում «720,000.0» թիվը փոխարինել «1,440,000.0» թվով,
թ. 9-րդ ենթակետում «260,000.0» թիվը փոխարինել «520,000.0» թվով,
ժ. 10-րդ ենթակետում «632,000.0» թիվը փոխարինել «1,264,000.0» թվով.
3) որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝
համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի
Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N
1748-Ն որոշման NN 10 և 11 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 11 և
12 հավելվածների:
3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո
մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն
սույն որոշման N 7 հավելվածի 5.1-ին կետով նախատեսված փոխհատուցման տրամադրման և միջոցների
բաշխման վերաբերյալ:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

2011 թ. հոկտեմբերի 13
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների
անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
տարի
668000.0

1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
որից`
1.24. Վարդենուտի 3-րդ աստիճանի վնասվածության
դպրոցական շենքի վերանորոգում
1.25. Գեղադիրի 3-րդ աստիճանի վնասվածության
դպրոցական շենքի վերանորոգում
1.26. Արուճի դպրոցի վերանորոգում
1.27. Բյուրականի մշակույթի տան վերանորոգում
1.28. Սասունիկի մշակույթի տան վերանորոգում
1.29. Կաթնաղբյուրի մշակույթի տան վերանորոգում
1.30. Վերին Բազմաբերդի մշակույթի տան վերանորոգում
1.31. Աղձքի մշակույթի տան վերանորոգում
1.32. Արտենիի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում
1.33. Աշտարակ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
1.34. Ապարան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
1.35. Թալին քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2 . Նախագծահետազոտական ծախսեր
3. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
3.1. Դավթաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում
3.2. Նորաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

612000.0

120000.0
80000.0
61500.0
80000.0
40000.0
30000.0
30000.0
30000.0
20000.0
36100.0
41600.0
42800.0
30000.0
26000.0
10000.0
16000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները
նշված են
դրական
նշանով)

1

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
որից`
1.36. Արգավանդի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
1.40. Ջրահովտի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
1.90. Ռանչպարի դպրոցի վերանորոգում
1.91. Մրգավետի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.92. Նորաբացի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.93. Զորակի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.94. ք. Վեդու հիվանդանոցի վերանորոգում
1.95. գ. Արարատի N 3 դպրոցի վերանորոգում
1.96. Բերդիկի դպրոցի վերանորոգում
1.97. Նորաշենի դպրոցի վերանորոգում
1.98. Խաչփառի դպրոցի վերանորոգում
1.99. Արտաշատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատում
1.100. Արարատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատում
1.101. Վեդի քաղաքի փողոցների ասֆալտապատում
1.102. Մասիս քաղաքի փողոցների ասֆալտապատում
1.103. Բարձրաշեն-Նուբարաշեն ճանապարհի վերանորոգում
1.104. Հ-10, Հ-8-Ոսկետափ-Վեդի-Լանջառ Մ-2 ճանապարհի ասֆալտապատում
1.105. ք. Արտաշատի N 1 դպրոցի վերանորոգում
1.106. ք. Մասիսի N 3 դպրոցի վերանորոգում
1.107. Դաշտավանի դպրոցի վերանորոգում
1.108. Նորամարգի դպրոցի վերանորոգում
1.109. Դարակերտի դպրոցի վերանորոգում
1.110. Մրգավանի դպրոցի վերանորոգում
1.111. Լուսառատի դպրոցի ջեռուցման համակարգի ներդրում
1.112. Հովտաշատի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.113. Քաղցրաշենի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.114. Ավշարի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.115. Բարձրաշենի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.116. ք Արտաշատի N 2 մանկապարտեզի վերանորոգում
1.117. Նոր կյանքի մանկապարտեզի վերանորոգում
1.118. Շահումյանի մանկապարտեզի վերանորոգում

տարի
3
1,305,000.0
1,212,000.0
7,000.0
9,000.0
15,000.0
10,000.0
10,000.0
15,000.0
29,000.0
10,000.0
15,000.0
14,000.0
15,000.0
180,000.0
145,000.0
73,000.0
140,000.0
10,000.0
72,000.0
17,000.0
15,000.0
22,000.0
15,000.0
23,000.0
15,000.0
6,000.0
12,000.0
10,000.0
10,000.0
14,000.0
15,000.0
10,000.0
10,000.0

1.119. Արևշատի երաժշտական դպրոցի վերանորոգում
1.120. ք. Արարատի մշակույթի տան վերանորոգում
1.121. Լանջանիստի գյուղապետարանի շենքի վերանորոգում
1.122. Արմաշի հիվանդանոցի վերանորոգում
1.123. ք. Մասիսի Նոր թաղամասի N 14 բազմաբնակարանային շենքի տանիքի վերանորոգում
1.124. Արտաշատ քաղաքի քաղաքային լճի և լճի հարակից տարածքի բարեկարգում
2. Նախագծահետազոտական ծախսեր
3. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
3.1. Այնթապի նոր մանկապարտեզի կառուցում
3.2. Ջրահովտի գազամատակարարման համակարգի ցանցի կառուցում
3.3. Հայանիստի գազամատակարարման համակարգի ցանցի կառուցում
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

7,000.0
36,000.0
1,000.0
15,000.0
5,000.0
185,000.0
14,000.0
79,000.0
60,000.0
15,000.0
4,000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները

1

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
Շենքերի և շինությունների շինարարություն
որից`
Երասխահունի ներքին ջրամատակարարման ցանցի
կառուցում
Արմավիրի 107-108 թաղամասի գազամատակարարման
համակարգի ցանցի կառուցում
Արտիմետի միջնակարգ դպրոցի նոր կցակառույց մասնաշենքի
կառուցում

1.
1.4.
1.5.
1.6.

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
տարի
3
1,230,000.0
85,000.0

20,000.0
36,000.0
29,000.0

2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2.1. ք. Արմավիրի թիվ 5 դպրոցի հիմնանորոգում
2.4. Բերքաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում
2.7. Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում
2.8. Հայթաղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում
2.14. գ. Նալբանդյանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում
2.17. Լուկաշինի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում
2.19. ք. Արմավիրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.20. ք. Վաղարշապատի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների վերանորոգում
2.21. ք. Մեծամորի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.22. ք. Արմավիրի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում
2.23. ք. Արմավիրի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում
2.24. Դաշտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում
2.25. Արազափի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի
վերանորոգում
2.26. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի
վերանորոգում
2.27. Առատաշենի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման
համակարգի վերանորոգում
3. Նախագծահետազոտական ծախսեր
4. Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում
`4.1. Ոսկեհատի համայնքի Մաշտոցի թաղամասի N 31
բազմաբնակարան շենքի ընտանիքների բնակարանային
ապահովման նպատակով բնակարանների (բնակելի տների)
ձեռքբերում
5. Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ
5.1. Արմավիրի կարկտահարված 13 համայնքների ոռոգման ջրի
վարձի փոխհատուցում
այդ թվում`
«Արաքս» ՋՕԸ
«Արմավիր» ՋՕԸ
«Մերձափնյա» ՋՕԸ
«Շենիկ» ՋՕԸ
5.2. Արմավիրի կարկտահարված 13 համայնքների հողի հարկի
50 տոկոսի փոխհատուցման համար

709,483.1
79,483.1
60,000.0
50,000.0
70,000.0
70,000.0
50,000.0
30,000.0
40,000.0
30,000.0
50,000.0
50,000.0
30,000.0
30,000.0
30,000.0
40,000.0
40,000.0
125,000.0

125,000.0

270,516.9
220,021.0

95,816.0
89,016.0
21,200.0
13,989.0
50,495.9

այդ թվում`
Արաքսի համայնք
Արևիկի համայնք
Բամբակաշատի համայնք
Լենուղիի համայնք
Հացիկի համայնք
Սարդարապատի համայնք
Այգեվանի համայնք
Մրգաշատի համայնք
Ալաշկերտի համայնք
Արտամետի համայնք
Արևադաշտի համայնք
Հուշակերտի համայնք
Տալվորիկի համայնք

4,331.0
446.2
4,677.8
4,416.0
8,977.2
7,954.5
3,043.7
3,540.0
3,373.0
2,876.5
1,327.2
3,187.2
2,345.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ
1

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
որից`
1.5. գ. Ծաղկունքում խմելու ջրի ջրագծի կառուցում
1.9. Ծովասարի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում
1.10. Գետիկի խմելու ջրի ցանցի վերակառուցում

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
տարի
3
1,135,000.0
159,700.0
29,400.0
19,300.0
19,300.0

1.11. Գավառում խորքային հորի հորատում
1.12. Ծովինարի ոռոգման ջրի ջրագծի կառուցում
1.13. Ծաղկաշենի պոմպակայանի կառուցում
1.14. Արեգունու համայնքային կենտրոնի կառուցում
2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2.4. Ճամբարակի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.7. Գավառի թատրոնի հիմնանորոգում
2.8. Գեղամավանի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.9. Սարուխանի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.10. Վաղաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.12. Ակունքի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.13. Կարմիրգյուղի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.18. Գեղարքունիքի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի
նորոգում
2.19. գ. Վերին Գետաշենի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.20. Ծովագյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.21. Ձորագյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.22. Նորատուսի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.23. Դդմաշենի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.31. Հայրավանքի ոռոգման ջրատարի հիմնանորոգում
2.32. Սևանի բնակելի շենքի ամրացում
2.33. ք. Վարդենիսի բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում
2.34. Մարզպետարանի դահլիճի հիմնանորոգում
2.35. Դրախտիկի համայնքային կենտրոնի նորոգում
2.36. Զովաբերի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.37. Լանջաղբյուրի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.38. Գանձակի մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2.39. Լճաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.40. Այգուտի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.41. Ճամբարակի գրադարանի տանիքի հիմնանորոգում
2.42. Վարդենիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.43. Չկալովկայի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.44. Գանձակի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.45. Լճափի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.46. Աստղաձորի մշակույթի տան հիմնանորոգում
2.47. Երանոսի մշակույթի տան հիմնանորոգում

19,200.0
38,800.0
14,400.0
19,300.0
936,690.0
19,300.0
28,500.0
28,950.0
19,300.0
19,300.0
19,300.0
19,300.0
7,600.0
35,705.0
35,705.0
35,705.0
19,300.0
33,775.0
14,475.0
28,500.0
19,400.0
28,950.0
19,300.0
19,300.0
19,300.0
2,850.0
38,600.0
14,475.0
2,850.0
28,950.0
19,300.0
19,400.0
19,300.0
19,300.0
19,300.0

2.48. Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան փողոցի ասֆալտապատում
2.49. Ձորավանք-Անտառամեջ ճանապարհի կոպճապատում
2.50. Զոլաքարի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում
2.51. Ճամբարակի N 3 դպրոցի մարզադահլիճի նորոգում
2.52. Ծովակի դպրոցի հիմնանորոգում
2.53. Վահանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
2.54. Սևանի թիվ 3 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
2.55. Սեմյոնովկայի դպրոցի հիմնանորոգում
2.56. Ծովազարդի դպրոցի հիմնանորոգում
2.57. Վարսերի դպրոցի հիմնանորոգում
2.58. ք.Վարդենիսի թիվ 4 դպրոցի հիմնանորոգում
2.59. Նորաշենի համայնքի խմելու ջրի ջրագծի համակարգի ներքին
ցանցի վերանորոգում
3. Նախագծահետազոտական ծախսեր
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

48,500.0
9,600.0
24,500.0
4,750.0
28,950.0
19,600.0
28,950.0
19,300.0
19,600.0
29,400.0
28,950.0
19,300.0
38,610.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ
1

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների
անվանումները

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
2. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
2.5. Մեղվահովտի խմելու ջրի ցանցի կառուցում
2.7. Ալավերդու աղբավայրի կառուցում
2.8. Արևաշողի համայնքային կենտրոնի կառուցում
2.9. Հարթագյուղի համայնքային կենտրոնի կառուցում
2.10. Գեղասարի համայնքային կենտրոնի կառուցում
2.11. Վահագնիի հեղեղատարի կառուցում

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
տարի
3
1,326,000.0
374,500.0
41,000.0
65,000.0
35,000.0
25,000.0
30,000.0
8,000.0

2.12. Գյուլագարակի հեղեղատարի կառուցում
2.13. Գարգառի մանկապարտեզի կառուցում
2.14. Վանաձորի դիահերձարանի ցանկապատի կառուցում
2.15. Արևաշողի ջրամատակարարման համակարգի
կառուցում
2.16. Սպիտակի կոյուղագծերի կառուցում
2.17. Գոգարանի կենտրոնական փողոցի լուսավորության
համակարգի կառուցում
2.18. Թումանյանի փողոցների լուսավորության համակարգի
կառուցում
2.20. Սպիտակի փախստականների թաղամասի
գազաֆիկացում
2.21. Կողեսի գազամատակարարման ներքին ցանցի
կառուցում
2.22. Մղարթի գազամատակարարման ներքին ցանցի
կառուցում
2.23. Քարինջի գազամատակարարման համակարգի ցանցի
կառուցում` դպրոցի ուղղությամբ
2.24. Անտառամուտի դպրոցի ջեռուցման համակարգի
կառուցում
3. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
3.5. ք. Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների հիմնանորոգում
3.8. ք. Ախթալայի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
3.10. ք. Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
հիմնանորոգում
3.17. ք. Վանաձորի փողոցների ասֆալտապատում
3.18. ք. Սպիտակի փողոցների ասֆալտապատում
3.19. ք. Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում
3.20. ք. Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում
3.35. Լեռնահովտի համայնքային ջրագծի հիմնանորոգում
3.45. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
3.46. Գուգարքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
3.47. Ձորագետի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում

10,000.0
18,000.0
5,000.0
70,000.0
20,000.0
4,000.0
5,000.0
4,500.0
8,000.0
15,000.0
8,000.0
3,000.0
899,500.0
11,000.0
25,000.0
6,000.0
200,000.0
30,000.0
54,000.0
30,000.0
10,000.0
50,000.0
15,000.0
5,000.0

3.48. Շահումյանի բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
3.49. Ստեփանավանի փողոցների լուսավորության
համակարգի վերանորոգում
3.50. Մարզպետարանի շենքի վերանորոգում
3.51. Ձորագյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում
3.52. Օձունի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում
3.53. Դեբետի դպրոցի շենքի վերանորոգում
3.54. Վանաձորի թիվ 12 դպրոցի շենքի տանիքի
վերանորոգում
3.55. Վանաձորի Է.Կզարթմյանի անվան երաժշտական
դպրոցի վերանորոգում
3.56. Միխայելովկայի խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում
3.57. Լալվար-Շամլուղ գյուղական համայնքների խմելու ջրի
ջրագծի նորոգում
3.58. Ֆիոլետովոյի դպրոցի ջրամատակարարման
համակարգի նորոգում
3.59. Շամլուղի կոյուղու նորոգում
3.60. Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում
3.61. Լոռի-Բերդ տանող ճանապարհի նորոգում
3.62. Օձունի եկեղեցի տանող ճանապարհի
ասֆալտապատում
3.63. Աքորիի կենտրոնական ճանապարհի
ասֆալտապատում
3.64. Հաղպատի փողոցների փոսային նորոգում
4. Նախագծահետազոտական ծախսեր
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

12,000.0
6,000.0
65,000.0
2,000.0
15,000.0
10,000.0
11,000.0
205,000.0
4,500.0
5,000.0
3,000.0
3,000.0
44,000.0
28,000.0
20,000.0
10,000.0
20,000.0
52,000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են

1 2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
որից`
1.20. Աբովյանի ոռոգման ջրի ջրագծի կառուցում
1.21. Եղվարդի Պարույր Սևակ թաղամասի ոռոգման ցանցի
կառուցում
1.22. Եղվարդի Պարույր Սևակ թաղամասի կոյուղու կառուցում
2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2.3. Մարմարիկի դպրոցի շենքի վերանորոգում
2.4. գ. Վերին Պտղնիի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.8. Քանաքեռավանի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում
2.9. Աբովյանի թիվ 10 դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.10. Բյուրեղավանի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում
2.15. Ալափարսի կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգում
2.26. ք. Հրազդանի փողոցների ասֆալտապատում
2.27. ք. Չարենցավանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների հիմնանորոգում
2.28. ք. Չարենցավանի փողոցների ասֆալտապատում
2.30. Հրազդանի թիվ 2 դպրոցի տանիքների և սանհանգույցների
հիմնանորոգում
2.31. Լեռնանիստի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.32. Քաղսիի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.33. Կամարիսի դպրոցի շենքի տանիքի և սանհանգույցների
հիմնանորոգում
2.34. Զովունիի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.35. Բուժականի դպրոցի շենքի տանիքի հիմնանորոգում
2.36. Զորավանի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.37. Արգելի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.38. Քարաշամբի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.39. Ակունքի դպրոցի շենքի տանիքի հիմնանորոգում
2.40. Ալափարսի դպրոցի շենքի պատուհանների հիմնանորոգում
2.41. Նոր Գեղիի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում
2.42. Մրգաշենի մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում

դրական նշանով)
տարի
3
1318000.0
98800.0
28,800.0
30,000.0
40,000.0
1172400.0
38,000.0
23,800.0
23,800.0
61,800.0
50,000.0
19,200.0
72,000.0
62,400.0
33,600.0
40,000.0
40,000.0
40,000.0
38,000.0
38,000.0
28,700.0
33,300.0
40,000.0
40,000.0
19,200.0
14,500.0
40,000.0
22,100.0

2.43. Արզնիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում
2.44. Սոլակի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում
2.45. Քաղսիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում
2.46. Գեղադիրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում
2.47. Մեղրաձորի գյուղամիջյան ճանապարհների հիմնանորոգում
2.48. Արտավազի միջհամայնքային ճանապարհների
հիմնանորոգում
2.49. Աղավնաձորի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.50. Գառնիի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.51. Գեղարդի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.52. Գողթի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.53. Հացավանի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.54. Նուռնուսի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
2.55. Սևաբերդի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
4. Նախագծահետազոտական ծախսեր
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

28,500.0
40,000.0
16,200.0
28,500.0
50,000.0
28,800.0
28,800.0
28,800.0
19,200.0
20,000.0
19,200.0
17,200.0
28,800.0
46,800.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ
1

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
որից`
1.5. Ոսկեհասկի կիսավարտ մանկապարտեզի շենքի կառուցում
2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2.18. գ. Սարալանջի դպրոցի հատակների հիմնանորոգում

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
տարի
3
1,320,000.0
34,000.0
34,000.0
1,202,000.0
17,000.0

2.36. Գյումրու բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.37. Արթիկի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.38. Մարալիկի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.39. Աշոցքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.40. Պեմզաշենի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.41. Անիավանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.42. Անիպեմզայի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.43. Ախուրյանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.44. Գյումրի քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզի տանիքի
վերանորոգում
2.45. Գյումրի քաղաքի թիվ 3 արհեստագործական ուսումնարանի
վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում
2.46. Ախուրյանի Նոր Ախուրյան թաղամասի դպրոցի տանիքի
վերանորոգում
2.47. Հողմիկի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
2.48. Ծաղկուտի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
2.49. Գյումրի քաղաքի Իսահակյան փողոցի վերանորոգում (Մհեր
Մկրտչյան փողոցից մինչև 50-ամյակի փողոցը)
2.50. Գյումրի քաղաքի Պռոշյան փողոցի վերանորոգում (Նժդեհի
փողոցը Իսահակյան փողոցին միացնող հատվածը)
2.51. Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան փողոցի մայթերի վերանորոգում
2.52. Արթիկի Շահումյան փողոցի վերանորոգում
2.53. Արթիկի Բաղրամյան փողոցի մասնակի վերանորոգում
2.54. Ամասիայի թիվ 26 փողոցի վերանորոգում
2.55. Աշոցքի թիվ 2-րդ փողոցի վերանորոգում
2.56. Մարալիկի Ձերժինսկի և Կոլտնտեսական փողոցների
վերանորոգում
2.57. Գյումրու Լիսինյան փողոցի մասնակի վերանորոգում
2.58. Գյումրի քաղաքի ծննդատան տանիքի վերանորոգում
2.59. Մայիսյանի բժշկական կենտրոնի ջեռուցման համակարգի

117,000.0
75,000.0
18,000.0
28,000.0
17,000.0
17,000.0
15,000.0
28,000.0
17,000.0
50,000.0
6,000.0
17,000.0
7,000.0
219,000.0
80,000.0
30,000.0
67,000.0
40,000.0
36,000.0
42,000.0
56,000.0
40,000.0
20,000.0
8,000.0

կառուցում
2.60. «Անի Պեմզայի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի
վերանորոգում
2.61. «Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ի տանիքի
վերանորոգում
2.62. Նոր Կյանքի համայնքի հուշահամալիրի տարածքի
ցանկապատում և բարեկարգում
2.63. Ազատանի մշակույթի տան վերանորոգում
2.64. Գյումրի քաղաքի Գայի փողոցի թիվ 14 շենքի մասնակի
վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում
3. Նախագծահետազոտական ծախսեր
4. Վարչական սարքավորումներ
4.1. Սարատակի մշակույթի տան կահավորում
5. Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում
5.1. Առափիի համայնքի սողանքային գոտում գտնվող ընտանիքների
բնակարանային ապահովման նպատակով բնակարանների
(բնակելի տների) ձեռքբերում
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

18,000.0
25,000.0
25,000.0
60,000.0
7,000.0
30,000.0
10,000.0
10,000.0
44,000.0
44,000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 8 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների
անվանումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում
որից`
1.2. ք. Կապանի թանգարանի շենքի վերանորոգում
1.7. ք. Ագարակի ներհամայնքային ճանապարհների
ասֆալտապատում

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
տարի
720,000.0

643,000.0

20,000.0
40,000.0

1.11. ք. Գորիսի Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական
դպրոցի վերանորոգում
1.13. Կապանի Գ. Արզումանյան փողոցի վերանորոգում
1.14. Սիսիանի Կամոյի փողոցի վերանորոգում
1.15. Կապանի Շահումյան փողոցի Աջափնյակ
հատվածի ասֆալտապատում
1.16. Մ2-Մեղրի մտնող կամրջի վերակառուցում,
ընդլայնում
1.17. Մեղրու թիվ 1 բնակելի թաղամասի փողոցի
ասֆալտապատում
1.18. Գորիսի «Ավանգարդ» թաղամասի բարեկարգում և
ասֆալտապատում
1.19. Սառնակունքի հանդիսությունների տան
վերանորոգում
1.20. Աճանանի դպրոցի կոյուղագծի վերանորոգում
1.21. Գորիսի N 2 դպրոցի վերանորոգում
1.22. Գորիսի N 5 դպրոցի վերանորոգում
1.23. Սիսիանի Ֆիզկուլտուրնիկների փողոցի թիվ 2
բազմաբնակարան շենքի վթարային 4-րդ մուտքի
ուժեղացում և ամրացում
1.24. «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
պոլիկլինիկական մասնաշենքի վերանորոգում
1.25. Սիսիանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում
2. Նախագծահետազոտական ծախսեր
3. Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում
3.1. Իշխանասարի գյուղապետարանի վարչական
շենքի գնում
4. Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ
4.1. Գորիսի սոցիալական տան կառուցման
համաներդրման ապահովում
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

10,000.0
159,000.0
36,000.0
59,000.0
49,000.0
19,000.0
63,000.0
5,000.0
5,000.0
48,500.0
48,500.0
52,000.0

19,000.0
10,000.0
9,000.0
3,000.0
3,000.0
65,000.0
65,000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
ը/կ
դրական նշանով)
հոդվածների և աշխատանքների անվանումները
տարի
260,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
227,412.0
որից`
1.3. ք. Եղեգնաձորի Շահումյան-15 բազմաբնակարան շենքի
33,000.0
տանիքի և մուտքերի հիմնանորոգում, շենքի ամրացում և
պատշգամբների վերակառուցում
1.17. Եղեգնաձորի Մոմիկի-6 բազմաբնակարան շենքի տանիքի
12,480.0
հիմնանորոգում
1.18. Վայքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքի հիմնանորոգում
23,040.0
1.19. Թառաթումբ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի
14,400.0
հիմնանորոգում
1.20. Բարձրունի գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի
11,520.0
հիմնանորոգում
1.21. Խնձորուտ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
22,080.0
1.22. Ազատեկ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
19,200.0
1.23. Սերս գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում
11,520.0
1.24. Արտավան գյուղի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում
12,672.0
1.25. Ջերմուկի երիտասարդական կենտրոնի նորոգում
19,200.0
1.26. Եղեգնաձորի Գևորգյան փողոցի վերանորոգում,
48,300.0
ասֆալտապատում
2. Նախագծահետազոտական ծախսեր
8,588.0
3. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
24,000.0
3.1. Ռինդ գյուղի կոյուղագծի կառուցում
24,000.0
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան
Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 108-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
1

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների
անվանումները

2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում՝
1. Շենքերի և շինությունների շինարարություն
1.4. Այգեձորի գազի ներքին ցանցի կառուցում
2. Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
2.4 Իջևանի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում
2.11. Նավուրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
2.17. Հաղարծնի դպրոցի վերանորոգում
2.19. ԵՊՀ-ի Իջևանի մ/ճ մասնաշենքի տանիքի
վերանորոգում
2.20. Սևքարի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
2.21. Գետահովտի դպրոցի վերանորոգում
2.22. Դեղձավանի դպրոցի վերանորոգում
2.23. Դիլիջանի Թախտա թաղամասի տարրական դպրոցի
վերանորոգում
2.24. Չինչինի դպրոցի տանիքի վերանորոգում
2.25. Լճկաձորի դպրոցի վերանորոգում
2.26. Ոսկևանի դպրոցի վերանորոգում
2.27. Բերքաբերի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
2.28. Խաշթառակի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
2.29. Ոսկեպարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
2.30. Պառավաքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում
2.31. Դիլիջան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
2.32. Նոյեմբերյան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
2.33. Այրում քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
2.34. Բերդ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2.35. Ազատամուտ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
2.36. Իջևանի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
տարի
3
632,000.0
20,000.0
20000.0
472000.0
25000.0
10000.0
20000.0
7000.0
20000.0
18000.0
10000.0
30000.0
12000.0
10000.0
5000.0
18000.0
10000.0
10000.0
20000.0
15000.0
15000.0
10000.0
15000.0
10000.0
10000.0

2.37. Դիլիջանի թիվ 4 մանկապարտեզի ջեռուցման
համակարգի վերանորոգում
2.38. Բագրատաշենի մանկապարտեզի տանիքի
վերանորոգում
2.39. Իջևանի Երիտասարդական և Գանինի փողոցների
վերանորոգում
2.40. Սարիբեկ Օհանյանի փողոցից դեպի ՍՈՍ մանկատուն
տանող փողոցի վերանորոգում
2.41. Բերդի Մաշտոցի փողոցի վերանորոգում
2.42. Նորաշենի համայնքային ճանապարհի խճապատում
2.43. Նոյեմբերյանի Դպրոցականների փողոցի
վերանորոգում
2.44. Կողբի համայնքային ճանապարհի վերանորոգում
2.45. Բարեկամավանի խորքային հորի վերանորոգում
3. Նախագծահետազոտական ծախսեր
4. Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ
4.1. Վազաշենի խմելու ջրի ջրամատակարարման
համակարգի համաֆինանսավորման իրականացում
4.2. Աջակցություն մասնակի հրետակոծված տների
բնակիչներին
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

5000.0
8000.0
30000.0
19000.0
30000.0
10000.0
30000.0
20000.0
20000.0
17,000.0
123,000.0
16000.0
107000.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
Անվանումը
Գնման ձևը Չափի միավորը
դրական նշանով)
գումարը
քանակը
(հազ. դրամ)
1
2
3
4
5
Բաժին N 11, Խումբ N 01, Դաս N 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
9,455,483.1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
668000.0
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
1
ԲԸԱՀ
դրամ
տարածքների հիմնական նորոգում
612000.0

Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Անշարժ գույքի ձեռքբերում
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

ԲԸԱՀ

դրամ

1

30,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

26,000.0
1305000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

14,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

79,000.0

1212000.0

959483.1
ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

40,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

125,000.0

85,000.0
709,483.1

1135000.0
ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

159,700.0
936,690.0

38,610.0
1326000.0
ԲԸԱՀ

դրամ

1

374,500.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

899,500.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

52,000.0
1318000.0

Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Անշարժ գույքի ձեռքբերում՝
դահլիճի աթոռներ
բեմի վարագույր
ամբիոն
սեղանի թենիս
բիլիարդ
միջանցքի համապատասխան աթոռներ
գրասեղան` դիմադիրով
աթոռներ` փայտյա, փափուկ նստատեղով
գրապահարաններ
հագուստի պահարաններ
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Անշարժ գույքի ձեռքբերում
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

1,172,400.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

46,800.0

98,800.0

1320000.0
ԲԸԱՀ

դրամ

1

34,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

1,202,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

30,000.0

ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ
ԲԸԱՀ

դրամ
հատ
քառ. մետր
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ

1
280
100
1
1
2
16
5
50
12
2

44,000.0
5,000.0
270.0
50.0
150.0
1,200.0
490.0
600.0
850.0
1,100.0
290.0
655000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

9,000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

3,000.0

643,000.0

509000.0
ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

20,000.0
472,000.0

Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի և տարածքների շինարարություն
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի,
տարածքների հիմնական նորոգում
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
շենքերի, տարածքների նախագծում,
նախագծերի փորձաքննություն
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

ԲԸԱՀ

դրամ

1

17,000.0
260000.0

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

ԲԸԱՀ

դրամ

1

24,000.0
227,412.0

8,588.0

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 1436 - Ն որոշման

Աղյուսակ N 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության
միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս001

ԵԿ02

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
261500.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության 3 հանրակրթական դպրոցներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`

Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
փոփոխության վրա
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի, Ապարանի, Թալինի
համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների
նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
11
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
մակերեսը, քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը
120500.0
(հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում

120500.0

ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը
Կ002

ԱՁ01

Անվանումը
Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Նկարագրությունը
Կառուցվեղ օբյեկտների քանակը,
միավոր

Քանակական

2.0

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
26000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը
(հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Կ003

Քանակական
Որակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
22
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
100.0
քաղաքաշինական

նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
30000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը
(հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

X
230000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արագածոտնի մարզի թվով 6 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական, որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով

փոփոխության վրա
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն

ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության
միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

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

Ը008

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի
11
Շահառուների քանակը
քանակը
X
176000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ
կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման միջոցով ՀՀ
քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական կարիքների
ապահովմանը։
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս001

ԵԿ02

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
205000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության թվով 15 հանրակրթական դպրոցներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ
վերանորոգման նպատակով
X
37000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 3 մշակութային օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա

-

-

-

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս003

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական շենքերի
կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
44000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 2 առողջապահական օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

ԱՁ01

Նկարագրությունը
ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի, Արարատի, Մասիսի և Վեդու
համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների

նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
մակերեսը, քառ. մ

Քանակական

1.0

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
5000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
5000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման)
աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
40.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
14000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Կ002

ԱՁ01

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

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմանորոգում

Կ004

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի
փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
620000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
620000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Գազատարների կառուցում

Կ005

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Գազատարների կառուցում

Քանակական
Գազատարի երկարությունը, կմ
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
19000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
19000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Արտաշատ քաղաքի քաղաքային լճի հարակից տարածքի
բարեկարգում

Կ005

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Արտաշատ քաղաքի քաղաքային լճի հարակից տարածքի
բարեկարգում

Քանակական
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
185,000.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
185000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 3
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության
միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները
նշված են դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական
ֆինանսական ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ս001

ԵԿ02

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

Ծախսերը (հազ.
դրամ)

X

638483.1

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության 13 հանրակրթական դպրոցներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին համապատասխան
այլ չափորոշիչների անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները
նշված են դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական
ֆինանսական ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ
Կ001

ԱՁ01

Քանակական

Նկարագրությունը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի, Էջմիածնի, Մեծամորի քաղաքային
համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող
10000.0
տանիքների մակերեսը,
քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
100000.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
100000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Կ002

ԱՁ01

Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Նկարագրությունը

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում,
խորքային հորանցքների կառուցում)
Կառուցվող օբյեկտների
1.0
քանակը, միավոր

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
20000.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
20000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ
Կ003

Քանակական

Որակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման)
աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
19.0
փատաթղթերի քանակը,
հատ
Համապատասխանություն
ՀՀ քաղաքաշինական
100.0
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
40000.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Գազատարների կառուցում
Կ005

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Գազատարների կառուցում
Գազատարի
երկարությունը, կմ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
36000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)

36000.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը

Ը010

ԾՏ01

Աջակցություն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատի համայնքի Մաշտոց
թաղամասի N 31 բազմաբնակարան շենքի ընտանիքների բնակարանային
պայմանների բարելավման համար

Նկարագրությունը
Ոսկեհատում տների գնում
1. Տրանսֆերտ ստացող
ընտանիքների թիվը

Շահառուների
քանակը
Գումարը (հազ.
X
125000.0
դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Անօթևան ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Անօթևան ընտանիքների կյանքի պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Ը010

ԾՏ01

Արմավիրի կարկտահարված 13 համայնքների բնակիչներին հողի հարկի 50
տոկոսի դիմաց փոխհատուցման տրամադրում և ոռոգման ջրի վարձի
փոխհատուցում

Նկարագրությունը
1. Տրանսֆերտ ստացող
Շահառուների
քանակը
ընտանիքների թիվը
Գումարը (հազ.
X
270516.9
դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Կարկուտից վնասված գյուղացիական տնտեսություններ
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Աջակցություն՝ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ

կազմակերպություններին ու անհատներին

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Գյուղաբնակ ընտանիքների կյանքի պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 4
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության
միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին՝ կրթական
օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար

Ը008

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի
8
Շահառուների քանակը
քանակը
X
201640.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ
կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման միջոցով ՀՀ
քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական կարիքների
ապահովմանը
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում

Չափորոշիչներ

Ծրագրային դասիչը

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս001

ԵԿ02

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
204000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության 9 հանրակրթական դպրոցներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային շենքերի
կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
354725.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 15 մշակութային օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`

Քանակական, որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ ֆինանսական ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Մարզի համայնքների բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների
վերանորգում
1. Հիմնանորոգվող
5.0
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
96150.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)

96150.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Կ002

ԱՁ01

Քանակական

Նկարագրությունը
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի անցկացում,
խորքային հորանցքների կառուցում)
Կառուցվող օբյեկտների քանակը,
5
միավոր

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
87300.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
87300.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Կ003

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում
3.0
Օբյեկտների քանակը

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

65700.0

Ակտիվի ընդհանուր
65700.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման)
աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
49.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
38610.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության
Կ005

ԱՁ01

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ոռոգման համակարգեր

Կ003

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Արևաշողի ոռոգման ջրավազանի հիմնանորոգում
Կառուցվող օբյեկտների քանակը,
2.0
միավոր

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման,
86875.0
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
86875.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային տարվան
նախորդող բյուջետային
տարիների ընթացքում
ակտիվի վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության

միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ոռոգելի տարածքների ընդլայնում

Աղյուսակ N 5
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող
քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը
Ը009

ԾՏ01

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին՝ կրթական

օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար

Նկարագրությունը
Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ3.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
35000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
24000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 3 կրթական օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
Ս001

ԵԿ02

որակական,
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
ժամկետայնության և այլ համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
չափորոշիչների
փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային շենքերի
կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
295000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 4 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը

-

Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
Չափորոշիչներ
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)

ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Նկարագրությունը
Կ001

ԱՁ01

Քանակական

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի, Սպիտակի, Ալավերդու,
Ախթալայի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և այլ
համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
մակերեսը, քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
194000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

194000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Կ002
Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի
անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում)
5.0
Կառուցվող օբյեկտների

քանակը, միավոր
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
156500.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

156500.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Կ004

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված
ծածկի փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
451000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)

451000.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Գազատարների կառուցում

Կ005

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Գազատարների կառուցում
Գազատարի երկարությունը, կմ

Քանակական
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
35500.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

35500.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Կ006

Քանակական

Որակական

ԱՁ01

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
39.0
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

52000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ալավերդու համայնքում աղբավայրի կառուցում

Ը009

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Ալավերդու համայնքում աղբավայրի կառուցում
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ1.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի բարելավման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

65000.0

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում հեղեղատարների կառուցում

Ը009

ԾՏ01

Նկարագրությունը
ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում հեղեղատարների կառուցում

Շահառուների քանակը

1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄերի քանակը

2.0

X
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի բարելավման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

18000.0

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։

Աղյուսակ N 6
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող
քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին՝ կրթական
օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար

Ը009

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ7.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը

X
187000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ներդրումներ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
535300.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության 5 կրթական օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
Ս001

ԵԿ02

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության

բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում
X
22100.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Կոտայքի մարզի 2 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

ԱՁ01

Նկարագրությունը
ք. Հրազդանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների

և վերելակների հիմնանորոգում
1. Հիմնանորոգվող
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
մակերեսը, քառ. մ

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
62400.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

62400.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Կ002

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի
անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում)
Կառուցվող օբյեկտների
8.0
քանակը, միավոր

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
202000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների

202000.0

ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ոռոգման համակարգեր

Կ003

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում
Կառուցվող օբյեկտների
2.0
քանակը, միավոր

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
58800.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

58800.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ոռոգելի տարածքների ընդլայնում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Կ004

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված
ծածկի փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների

երկարությունը, կմ
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
203600.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

203600.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
34.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
46800.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
Կ006

ԱՁ01

վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 7
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող
քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ս001

ԵԿ02

Ծախսերը (հազ.
դրամ)

Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների շենքերի
կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X

97000.0

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության 2 կրթական օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
որակական,
ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
ժամկետայնության և
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

այլ չափորոշիչների

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում
Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

Ծախսերը (հազ.
դրամ)

X

70000.0

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Շիրակի մարզի 2 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
այլ չափորոշիչների համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում
Ս003

ԵԿ01

Նկարագրությունը
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում

Ծախսերը (հազ.
դրամ)

X

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Շիրակի մարզի 4 առողջապահական օբյեկտ

71000.0

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
այլ չափորոշիչների համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

-

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Նկարագրությունը
Կ001

Քանակական

ԱՁ01

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու, Արթիկի, Մարալիկի, Աշոցքի,
Ամասիայի, Անիավանի, Պեմզաշենի, Անիպեմզայի համայնքներում
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող
տանիքների մակերեսը,
քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
322000.0
արժեքը (հազ. դրամ)

322000.0

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում
Կ003

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված
ծածկի փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
610000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը

610000.0

Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Կ004

ԱՁ01

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
34.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը,
հատ
Համապատասխանություն
ՀՀ քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
30000.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման
վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային
տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ.
դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Ս001

ԵԿ02

Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին՝ կրթական

օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար

Նկարագրությունը
Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
Ծախսերը (հազ.
դրամ)

X

51000.0

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության 5 կրթական օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
այլ չափորոշիչների համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը

-

Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը Անվանումը

Ը010

ԾՏ01

Աջակցություն՝ ՀՀ Առափիի համայնքի սողանքային գոտում
գտնվող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման
համար

Նկարագրությունը
Առափիում տների գնում
1. Տրանսֆերտ ստացող
ընտանիքների թիվը

Շահառուների
քանակը
Գումարը (հազ.
X
դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Անօթևան ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման
անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

44000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ

կազմակերպություններին ու անհատներին

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Անօթևան ընտանիքների կյանքի պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Ը010

ԾՏ01

Նոր Կյանքի համայնքի հուշահամալիրի տարածքի ցանկապատում
և բարեկարգում

Նկարագրությունը
Տարածքի ցանկապատում և բարեկարգում
1. Տրանսֆերտ ստացող
ընտանիքների թիվը

Շահառուների
քանակը
Գումարը (հազ.
X
դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Անօթևան ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման
անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

25000.0

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Անօթևան ընտանիքների կյանքի պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 8
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող
քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
Չափորոշիչներ
դրական նշանով)
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական ցուցանիշներ

ցուցանիշներ
տարի

Ծրագրային դասիչը

տարի

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ներդրումներ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
102000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության 2 կրթական օբյեկտներ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
Ս001

ԵԿ02

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը

-

Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում
X
38000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային

-

-

-

արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
ք. Կապանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
մակերեսը, քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
52000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

52000.0

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Կ003

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված
ծածկի փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
425000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

425000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Կ004

Քանակական

Որակական

ԱՁ01

Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

9000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին՝ կրթական
օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար

Ը009

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ1.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
10000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։

Ծրագրային դասիչը
Ս003

ԵԿ01

Անվանումը
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում

Նկարագրությունը
Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում
X
19000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Շիրակի մարզի 4 առողջապահական օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագրային դասիչը Անվանումը

-

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում կառուցվող
սոցիալական տան համաֆինանսավորման իրականացում
Ը009

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն համայնքին՝
համաֆինանսավորման նպատակով
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ1.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
65000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։

Աղյուսակ N 9
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող
քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում

Ս002

ԵԿ01

Նկարագրությունը

ք. Ջերմուկի քաղաքային գրադարանի հիմնանորոգում
X
31872.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2 մշակութային օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը

-

Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում . ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Չափորոշիչներ

Ծրագրային դասիչը

Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

ԱՁ01

Քանակական

Նկարագրությունը
Եղեգնաձորի և Վայքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների և մուտքերի հիմնանորոգում
1. Հիմնանորոգվող
11.0
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
68520.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

68520.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Կ002

ԱՁ01

Նկարագրությունը
ք. Եղեգնաձորի Նարեկացու և ք.Վայքի Իսրայել Օրու
փողոցների բարեկարգում

Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
48300.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

48300.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
16.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
8588.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
Կ003

ԱՁ01

բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրամատակարարման օբյեկտներ

Կ002

Քանակական

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում (ջրագծերի
անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում)
Կառուցվող օբյեկտների
5
քանակը, միավոր

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
106500.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի վրա
կատարված ծախսերը
(հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

102720.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Աղյուսակ N 10
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.60 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող

քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին՝
համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների
բարելավման համար

Ը008

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների
բարելավման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ5.0
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
68000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Համայնքային կենտրոնների հիմնանորոգման և կառուցման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական
կազմակերպություններում
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
Չափորոշիչներ
դրական նշանով)
ոչ
ֆինանսական

ֆինանսական
ցուցանիշներ
տարի

Ծրագրային դասիչը

ցուցանիշներ
տարի

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

Նկարագրությունը
Ներդրումներ՝ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման
լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
X
157000.0
Ծախսերը (հազ. դրամ)
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը`
ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության 10 կրթական օբյեկտ
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`
Քանակական,
որակական,
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն
ժամկետայնության և այլ ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին
չափորոշիչների
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։
Ս001

ԵԿ02

փոփոխության վրա
Ծախսային
արդյունավետության
բարելավման վրա
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է
քաղաքականության միջոցառումը
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը
Կ001

ԱՁ01

Անվանումը
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների
հիմնանորոգում

Նկարագրությունը

Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված
ծածկի փոխարինում
Հիմնանորոգվող
ավտոճանապարհների
երկարությունը, կմ

Քանակական

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
159000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

159000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Նախագծային աշխատանքներ

Նկարագրությունը
Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
(լրամշակման) աշխատանքներ
Նախագծանախահաշվային
19.0
Քանակական
փատաթղթերի քանակը, հատ
Համապատասխանություն ՀՀ
քաղաքաշինական
100.0
Որակական
նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերին, տոկոս
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
17000.0
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
արժեքը (հազ. դրամ)
Կ002

ԱՁ01

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

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Գազատարների կառուցում

Կ005

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Գազատարների կառուցում
Գազատարի երկարությունը, կմ

Քանակական
Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
20000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

20000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Չափորոշիչներ

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

տարի

Ծրագրային դասիչը

տարի

Անվանումը
Բնակարանային ֆոնդ

Կ001

ԱՁ01

Քանակական

Նկարագրությունը
ՀՀ Տավուշի մարզի մի քանի համայնքներում բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում
1. Հիմնանորոգվող
11
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի քանակը, միավոր
2. Հիմնանորոգվող տանիքների
13800.0
մակերեսը, քառ. մ

Որակական
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)
Ակտիվի ընդհանուր
65000.0
արժեքը (հազ. դրամ)
Տվյալ բյուջետային
տարվան նախորդող
բյուջետային տարիների
ընթացքում ակտիվի
վրա կատարված
ծախսերը (հազ. դրամ)
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

65000.0

քաղաքականության միջոցառումը
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում

Չափորոշիչներ

Ծրագրային դասիչը
Ը008

ԾՏ01

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված
տների բնակիչներին

Նկարագրությունը

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված
տների բնակիչներին
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄՇահառուների քանակը
երի քանակը
X
107000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Հրետակոծված բնակավայրերի բնակիչներ
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքներում կյանքի բարեկեցությանը։
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
Չափորոշիչներ
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված
տների բնակիչներին

Ը008

ԾՏ01

Նկարագրությունը

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված
տների բնակիչներին
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄՇահառուների քանակը
երի քանակը
X
16000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Հրետակոծված բնակավայրերի բնակիչներ
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքներում կյանքի բարեկեցությանը։

Չափորոշիչներ

Ծրագրային դասիչը

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով)
ոչ
ֆինանսական
ֆինանսական
ցուցանիշներ
ցուցանիշներ
տարի
տարի

Անվանումը
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին՝ կրթական
օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար
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Նկարագրությունը

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ11
Շահառուների քանակը
երի քանակը
X
23000.0
Գումարը (հազ. դրամ)
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը
Շահառուների ընտրության չափանիշները
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր
և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման
միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին`
անձնական կարիքների ապահովմանը։
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

