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Հավելված N 11 
              ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

                              մայիսի 24-ի  N   711    -  Ն որոշման 

Աղյուսակ N 1  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.49  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

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

1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 

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

Ս001 ԵԿ02 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  314,195.0  331,100.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագծոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 13 հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցները կրթական ծառայությունները մատուցեն գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան` անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

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

 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
 

Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում Կ003 ԱՁ01 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, 
կմ 0 1 1.2 

      

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0 2,400.0 4,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 4,000.0             
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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  
Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
 

Նկարագրությունը 
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  Կ001 ԱՁ01 
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Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

0 16 16    

2. Հիմնանորոգվող տանիք-
ների մակերեսը, քառ. մ 

0 9300 9300    

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0 148,000.0 148,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 148,000.0             
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 
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ս002 ԵԿ01 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  34,800.0  94,500.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Արագծոտնի մարզի թվով 5 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Կ004 ԱՁ01 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1 1       

Որակական               

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

      0.0 12,000.0 15,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 15,000.0             

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 
Աջակցություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքներին 
 

Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների ոռոգման ջրագծերի կառուցման, գազաֆիկացման և 
սպորտդպրոցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 

Ը009 ԾՏ01 
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 9 9 9       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 39150.0 40850.0 42850.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  
 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Կ002 ԱՁ01 

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

32 32 32       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      30,000.0  30,000.0  30,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 30,000.0              

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 
 

Նկարագրությունը 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում Կ005 ԱՁ01 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 0 1 1       

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

      0.0 2,500.0 2,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 2,500.0             
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 
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Աղյուսակ N 2 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  

N 11.50 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

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

1.2. Տրանսֆերտներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ 

Ինն 
ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար Ը008 ԾՏ01 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 8 8 8       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 5000.0 143000.0 158000.0 

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 
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1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ 

Ինն 
ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ս001 ԵԿ02 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 42,925.0  315,805.0  330,275.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Արարատի մարզպետի ենթակայության թվով 14 հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավե-
տության 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 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  Ս002 ԵԿ01 
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Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 25,000.0  35,000.0  73,300.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Արարատի մարզի թվով 4 մշակութային օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Արարատի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Նկարագրությունը 

Ս003 ԵԿ01 Ներդրումներ՝ ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   
X X X 6,200.0 6,200.0 8,400.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արարատի մարզի թվով 2 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։ 
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Ծախսային արդյունավե-տության 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 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի Առաջին 
կիսամյակ 

Ինն 
ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 
 ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  Կ001 ԱՁ01 

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

0 4 4 
      

2. Հիմնանորոգվող տանիք-
ների մակերեսը, քառ. մ             

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

   0.0 51,000.0 51,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 51,000.0             
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 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 
Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  Կ002 ԱՁ01 

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
մակերեսը, հազ ք/մ, 

30 50 60    

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

   287,000.0 441,340.0 479,925.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 479,925.0              
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 
Նկարագրությունը 
Գազատարների կառուցում Կ003 ԱՁ01 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, կմ 7           

Որակական               
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Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       42,100.0 69,100.0 87,100.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 87,100.0             
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 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ004 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 0 5 5       

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

      #REF! 67,300.0 73,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 73,000.0             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ  Արարատի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

57 57 57       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      44,000.0  44,000.0  44,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 44,000.0              

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 
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Աղյուսակ N 3 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51  
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

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

Ը008 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 5 5       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0 68515.0 68515.0 

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 
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իրականացման միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական կարիքների ապահովմանը 

                  
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 
Նկարագրությունը             
 Ներդրումներ ՀՀ Արմավիրի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների 
շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 155,345.0  710,170.7  739,372.0  

  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ենթակայության թվով 21 հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  

Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

0 14 14 
      

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 

  10695 10695 
      

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       0.0 185,280.0 185,280.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 185,280.0             
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)               

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

Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Արմավիրի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

  

Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

Կ002 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ 3 7 12.2       

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       61,940.0 128,525.0 172,915.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 172,915.0             

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)               
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001   Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Արմավիրի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ003 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 3 3 3       

Որակական               

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

      45,000.0 88,425.0 93,250.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 93,250.0             

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 

Աջակցություն ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքներին 
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Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների ոռոգման ջրագծերի կառուցման աշխատանքների իրականացման 
համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 3 3       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  25,242.0  25,242.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
  Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ002 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 

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

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

36 36 36       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

      37,706.0  37,706.0  37,706.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 37,706.0              

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 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Կ002 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 

 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ              

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, 
կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)       0.0  6,176.0  7,720.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 7,720.0              
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001    Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Արմավիրի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 
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Աղյուսակ N 4 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

                  
                  

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

                  
1.2. Տրանսֆերտներ 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  

Ը008 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0  2  2        

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  34,440.0  43,050.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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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 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման 
համար 

Ը010 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 3 3       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0 46200.0 46200.0 

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 
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1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 

Նկարագրությունը 

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 53,360.5  171,894.5  178,910.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 5 հանրակրթական դպրոց 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Ս002 ԵԿ01 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 48,950.0  155,970.0  182,725.0  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի թվով 8 մշակութային օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ002 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 0 6 6       

Որակական               

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

      0.0 103,072.5 114,525.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 114,525.0             

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 
 Գետի հունի մաքրում և ափերի ամրացում 

Կ003 ԱՁ01 

Նկարագրությունը 

Մարտունու գետի ափերի ամրացում Գեղհովիտ գյուղի տարածքում և Վարդենիկի գետի ափերի ամրացում  
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Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 1 1 1       

Որակական               

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

      19,200.0 19,200.0 19,200.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 19,200.0             

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 
Ոռոգման համակարգեր 

Կ004 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 

Հայրավանք համայնքի ոռոգման համակարգի կառուցում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 0 2 2       

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

      0.0 57,600.0 64,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 64,000.0             

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 
Բնակարանային ֆոնդ  

Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի բնակելի շենքի վերակառուցում 

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

0 1 1 

      

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ             

Որակական               
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Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0 28,800.0 28,800.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 28,800.0             

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 

  

Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

Կ005 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական 
Գազատարի 
երկարությունը, կմ 0 40 72       

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0 46,740.0 77,900.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 77,900.0             
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

Ը001   Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 

Նկարագրությունը 

Կ006 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 

ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

0 3 7.6       

Որակական               

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի 
ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0  224,880.0  281,100.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 281,100.0              

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ)               
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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Ը001    Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 

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

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

38 38 38       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      34,590.0  34,590.0  34,590.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 34,590.0              
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքի բնակչությանը 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ Այգուտ համայնքում 19 վթարային անհատական տների դիմաց փոխհատուցման 
տրամադրում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 0 1       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  0.0  64,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
  Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
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Աղյուսակ N 5 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ   
         

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

1.2. Տրանսֆերտներ 
                  

Չափորոշիչներ 

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

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ   Լոռու մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  

Ը008 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 8 8       

Գումարը (հազ. դրամ)         0.0  195200.0  244000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Վարչական օբյեկտների 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 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Ս002 ԵԿ01 
Նկարագրությունը 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 36,000.0  36,000.0  103,000.0  
  

ՀՀ Լոռու մարզի թվով 7 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և 
այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Լոռու մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 ՀՀ  Լոռու մարզի համայնքների բարեկարգում 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 
Համայնքներում բակերի բարեկարգում և փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ընտանիքներերի քանակը 4 4 4       

Գումարը (հազ. դրամ)         25,000.0  57,000.0  65,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Բարեկարգված համայնքների անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեկարգված համայնքներ 

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

Ը011 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 2 2       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0 125400.0 132000.0 

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 
Անվանումը 
 Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին մարզական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

Ը012 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 2 2       
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Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  29,000.0  33,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Մարզական օբյեկտների 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 

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

Չափորոշիչներ 

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

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի 
քանակը, միավոր 

8 8 8       

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, 
քառ. մ 
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Որակական               

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

      39,000.0 191,000.0 191,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 191,000.0             

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

Կ002 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

0 13 15.55       

Որակական               

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

      0.0  300,000.0  375,000.0  



 

711-11-12.doc 

38

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 375,000.0              

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

Կ003 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի 
երկարությունը, կմ 1 2 3.5       

Որակական               

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

      10,000.0 22,000.0 30,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 30,000.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

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

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ004 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 2 2 2       

Որակական               

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

      0.0 7,200.0 8,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 8,000.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ  Լոռու մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 ԱՁ01 
Նկարագրությունը 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 
աշխատանքներ  

Քանակական 

Նախագծա-
նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

58 58 58       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-
տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      55,000.0  55,000.0  55,000.0  
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Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 55,000.0              

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

Ս003 ԵԿ01 Ներդրումներ՝ ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  0.0  35,000.0  

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 3 առողջապահական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և 
այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։ 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

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

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

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

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0 30000.0 30000.0 

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 
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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 
Աջակցություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներին 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրությունը 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների ոռոգման ջրագծերի կառուցման և գազաֆիկացման աշխատանքների 
իրականացման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 8 8 8       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 25,000.0  25,000.0  25,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
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Աղյուսակ N 6 
                  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ   

         
         
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
         
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 
Նկարագրություն՝ 
 Ներդրումներ ՀՀ  Կոտայքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման նպատակով 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 156,900.0  454,155.0  469,800.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի ենթակայության թվով 14 հանրակրթական դպրոցներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավե-
տության բարելավման վրա        

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



 

711-11-12.doc 

45

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ  

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

Կ004 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  0 4 6       

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

      0.0  218,640.0  273,300.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 273,300.0             

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  Կոտայքի մարզպետարան 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 
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Չափորոշիչներ 

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

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 0 35 35       

2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քառ. մ 0 13500 13500       
Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      0.0 161,000.0 161,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 161,000.0             

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  Կոտայքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ003 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր 3 3 3       
Որակական               



 

711-11-12.doc 

47

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

      24,000.0 123,000.0 134,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 134,000.0             

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  Կոտայքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ոռոգման համակարգեր 

Կ005 ԱՁ01 Նկարագրություն՝ 
Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր 0 2 2       
Որակական               
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      0.0 133,920.0 148,800.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 148,800.0             

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 Կոտայքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքներին 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Չարենցավան համայնքի տեխնիկումի նախկին հանրակացարանի բնակիչների 
բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով  

Շահառուների քանակը 1. Փոխհատուցում ստացող ընտանիքների քանակը 16           

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  0.0  75,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 ԱՁ01 

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

Քանակական Նախագծանախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ 26 26 26       

Որակական Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      51,300.0  51,300.0  51,300.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 51,300.0              
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ  Կոտաայքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

 Համայնքների բարեկարգում 

Ը009 ԾՏ01 Նկարագրություն՝ 
Հրադան քաղաքի Վանատուր-Ծաղկաձոր ճանապարհի օղակաձև պուրակների բարեկարգում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1       
Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 4,800.0  4,800.0  4,800.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Բարեկարգ համայնքների անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեկարգված համայնքներ 
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Աղյուսակ N 7 
                  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  

Ը008 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 
Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 5  5  5        
Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 30,000.0  55,600.0  62,000.0  
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 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ  մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 3 3 3       
Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 120000.0 141000.0 141000.0 
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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 
Նկարագրություն՝ 
 Ներդրումներ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 68,000.0  194,350.0  201,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Շիրակի մարզպետի ենթակայության թվով 13 հանրակրթական դպրոց 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, որակա-
կան, ժամկետայնության  
և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունա-
վետության 
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 
Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 12,000.0  12,000.0  99,000.0  

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 4 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակա-
կան, ժամկետայնության  
և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունա-
վետության բարելավ-
ման վրա 

       

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

 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 
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Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը 

Ս003 ԵԿ01 Ներդրումներ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  
Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 50,000.0  50,000.0  50,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 1 առողջապահական օբյեկտներ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակա-
կան, ժամկետայնության  
և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը՝ գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով։ 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

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

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ002 ԱՁ01 Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 
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Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր 0 1 1       

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

      0.0 4,500.0 5,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 5,000.0             

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

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 3 3 3       

2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քառ. մ 0.0 11780.0 11780.0       
Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

      17,000.0 165,000.0 165,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 165,000.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Շիրակի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

Կ003 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  8,78 կմ           

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

      222,000.0  433,200.0  486,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 486,000.0              

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 
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Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ004 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 
աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի 
քանակը, հատ 41 41 41       

Որակական Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      40,000.0  40,000.0  40,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 40,000.0              

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 
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներին 

Ը009 ԾՏ01 Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն՝  Մեղրաշեն համայնքի 3-րդ կարգի ջրանցքների կառուցման համաֆինանսավորման նպատակով 

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

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  2,000.0  11,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
  Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
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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 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

  

Գազատարների կառուցում 

Նկարագրությունը 
Կ002 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, կմ 0 4 6       

Որակական               
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)       0.0 48,000.0 60,000.0 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 60,000.0 

            
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 
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Աղյուսակ N 8 
                  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-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 
                  

Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 
Նկարագրություն՝ 
 Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X 116,300.0  181,400.0  199,500.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ենթակայության թվով 9 հանրակրթական դպրոց 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
                  
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում 

Կ001 ԱՁ01 Նկարագրություն՝ 
 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածքի փոխարինում  

Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
երկարությունը կմ  0.0  2.0  2.8        

Որակական               

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

      0.0  276,400.0  345,500.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 345,500.0              

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը 
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 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ002 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 
(լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծա-նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, հատ 

            

Որակական 
Համապատասխանություն ՀՀ քաղա-
քաշինական նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

16   100.0       

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

      17,000.0  17,000.0  17,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 17,000.0              

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ003 ԱՁ01 Նկարագրություն՝ 
Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, 
միավոր 0 1 1       

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

      0.0 34,200.0 38,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 38,000.0             

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 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ Ինն ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Սյունիքի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և Խաչիկ համայնքում 
վթարային տների փոխհատուցման նպատակով  նոր բնակելի տների կառուցում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի քանակը, միավոր 1 1 1       

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը, քառ. մ 6000 6000 6000       

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

      58,000.0 58,000.0 58,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  
(հազ. դրամ) 58,000.0             
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Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

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

Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի բնակիչներին 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 
Պետական անհատույց աջակցություն՝ Աջակցություն մասնակի հրետակոծված տների բնակիչներին 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի 
քանակը 

            

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0  0.0  50,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
  Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն Ծղուկ համայնքում 2009-2010թթ. բրյուցելոզով հիվանդ անասունների հարկադիր 
սպանդի դիմաց 
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Շահառուների քանակը 1. նպաստներ ստացող ընտանիքների  
քանակը 0 0 80       

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 0.0 0.0 12000.0 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
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Աղյուսակ N 9 

         

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-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 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 

Նկարագրություն՝             

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X X 0.0  21,850.0  23,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության թվով 1 հանրակրթական դպրոցներ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
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Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Ս002 ԵԿ01 
Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X X 0.0  0.0  7,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի թվով 2 մշակութային օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող 
չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
                  
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
                  

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և Խաչիկ 
համայնքում վթարային տների փոխհատուցման նպատակով  նոր բնակելի տների կառուցում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի քանակը, միավոր 

0 7 7       

2. Հիմնանորոգվող 
տանիքների մակերեսը, քառ. 
մ 

0 4382 4382       

Որակական               

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

      0.0 87,200.0 87,200.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) 87,200.0             

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

              

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

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

Կ002 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, 
կմ 0 1 2       

Որակական               

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

      0.0 5,354.4 8,924.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 8,924.0             

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 Վայոց ձորի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ003 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների 
քանակը, միավոր 0 1 1       
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Որակական               

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

      0.0 9,900.0 11,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 11,000.0             

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

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

Կ004 ԱՁ01 Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում  

Քանակական 
 Հիմնանորոգվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  

0.0  0.1  0.5        

Որակական               

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

      0.0  56,000.0  70,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) 70,000.0              
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Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001    Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքի բնակչությանը 

Ը009 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ Խաչիկ համայնքում 3 վթարային անհատական տների դիմաց 
փոխհատուցման տրամադրում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 0 0 1       

Գումարը (հազար դրամ)   X X X 0.0  0.0  30,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
  Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 Աձ01 Նկարագրություն՝ 
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 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ  

Քանակական 
Նախագծա-նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, 
հատ 

12 12 12       

Որակական 

Համապատասխանություն 
ՀՀ քաղաքաշինական 
նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       

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

      9,750.0  9,750.0  9,750.0  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) 9,750.0              

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

Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզի համայնքներին 
Ը009 ԾՏ01 Նկարագրություն՝ 
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Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքներում բնակիչների կողմից իրականացված 
աշխատանքների դիմաց 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող 
ՏԻՄ-երի քանակը 12 12 12       

Գումարը (հազար դրամ)   X X X 14126.8 14126.8 14126.8 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման 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 
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Աղյուսակ N 10 

                  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

                  
                  

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

                  

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին 

Ը009 ԾՏ01 

Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ ՀՀ համայնքների ոռոգման ջրագծերի կառուցման, գազաֆիկացման աշխատանքների 
իրականացման, Բերքաբեր համայնքի աշխատավարձի պարտքի մարման, ք. Իջևանի ԱԱՊԿ-ի վերանորոգման 
համաֆինանսավորման և սողանքային գոտում գտնվող Գոշ, Աչաջուր և Գետահովիտ համայնքների բնակարանատերերին 
աջակցության ցուցաբերում 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 12 12 12       

Գումարը (հազար դրամ)   ս X X 19,700.0  92,598.3  92,598.3  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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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 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  

Ս001 ԵԿ02 
Նկարագրություն՝ 

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

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X X 5,000.0  177,710.0  186,800.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Տավուշի մարզպետի ենթակայության թվով 16 կրթական օբյեկտ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 
Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 
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Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյելտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում 

Ս002 ԵԿ01 
Նկարագրություն՝ 
Ներդրումներ՝ ՀՀ Տավուշի  մշակութային  շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով  

Ծախսերը (հազար դրամ)   X X X 0.0  0.0  38,000.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 
ՀՀ Տավուշի  մարզի թվով 3 մշակութային օբյեկտ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, 
որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրումներն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին 
համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
 Ը005   Մշակութային միջոցառումների իրականացում. ՀՀ Տավուշի   մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 
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1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
                  

1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  Ֆինանսական ցուցանիշներ  

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը 

Կ001 ԱՁ01  ՀՀ Տավուշի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  

Քանակական 

1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի քանակը, միավոր 5 5 5       

2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը, քառ. մ 0 3800 3800       

Որակական               

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

      0.0 53,500.0 53,500.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 53,500.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Գազատարների կառուցում 
Նկարագրությունը 

Կ002 ԱՁ01 Գազատարների կառուցում 

Քանակական Գազատարի երկարությունը, կմ 0.0 1.0 2.5       

Որակական               

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

      0.0 9,000.0 15,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 15,000.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001   Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Ջրամատակարաման օբյեկտներ  

Կ003 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 

Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/ 

Քանակական  Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր 4 4 4       

Որակական               

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

      22,000.0 42,800.0 47,000.0 

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 47,000.0             
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազար դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001 Տարածքային ծառայություններ . ՀՀ  Տավուշի  մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 

Անվանումը 

Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում 
Նկարագրությունը 

Կ004 ԱՁ01   

Քանակական  Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների 
երկարությունը, կմ  0.5 1 1.2       

Որակական               

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

      55,000.0  89,480.0  98,100.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 98,100.0              
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Տվյալ բյուջետային 
տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը 
(հազ. դրամ) 

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Ը001    Տարածքային ծառայություններ. ՀՀ  Տավուշի  մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսական պայմանների բարելավում 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
 Նախագծային աշխատանքներ  

Կ005 ԱՁ01 
Նկարագրություն՝ 
 Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) 
աշխատանքներ  

Քանակական Նախագծա-նախահաշվային 
փատաթղթերի քանակը, հատ 36 36 36       

Որակական 
Համապատասխանություն ՀՀ 
քաղաքաշինական նորմատիվա-
տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս 

    100.0       
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման 
կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)       20,000.0  20,000.0  20,000.0  

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազար դրամ) 20,000.0              

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

              

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է 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 ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 

Առաջին 
կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն 

ամիս Տարի 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ   Տավուշի մարզի համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար  

Ը008 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն՝ համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար 

Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1       
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Գումարը (հազար դրամ)         0.0  16000.0  20000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Վարչական օբյեկտների 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 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 

Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

Ը011 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X X 41000.0 41000.0 41000.0 

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 
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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 

 Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին մարզական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար 

Ը012 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 

Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման համար 

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

Գումարը (հազար դրամ)   X X X 5,000.0  5,000.0  5,000.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Մարզական օբյեկտների 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 
Անվանումը 

 ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի համար գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերում 

Ը012 ԾՏ01 
Նկարագրություն՝ 
շարժական և անշարժ գույքի ձեռքբերում             
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Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 1 1 1       

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

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը             
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Մարզական օբյեկտների 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 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

     
     

Անվանումը Գնման 
ձևը Չափի միավորը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով) 

քանակը գումարը (հազ. դրամ) 
Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 9,463,632.0  
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 623,600.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 49,000.0 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 544,600.0 

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 30,000.0 

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 1,270,000.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 765,925.0 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 458,000.0 

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 44,000.0 
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Բժշկական բազմաֆունկցիոնալ մահճակալ ԲԸԱՀ դրամ 10 1,200.0 
Դահլիճի նստարան ԲԸԱՀ դրամ 35 875.0 
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 1,304,758.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 782,712.0 

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 484,340.0 

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 37,706.0 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 1,071,000.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 721,035.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 315,375.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 34,590.0 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 1,246,000.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 824,000.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 367,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 55,000.0  

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 1,243,000.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 908,900.0  
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 282,800.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 51,300.0  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 1,309,000.0  

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 1,026,000.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 243,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 40,000.0  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 658,000.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 524,800.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 116,200.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 17,000.0  

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան 216,874.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 198,200.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 8,924.0  
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Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, 
տարածքների նախագծում, նախագծերի 
փորձաքննություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 9,750.0  

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 521,400.0  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների 
հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 434,400.0  

Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և 
տարածքների շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 67,000.0  

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

ԲԸԱՀ դրամ 1 20,000.0  

 


