
 
                      Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության  2011  
թվականի 

                           մայիսի  5-ի  N  628 -  Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

  
     

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) Անվանումը Գնման 

ձևը 
Չափի 

միավորը 

քանակը գումարը           
   (հազ. դրամ) 

Բաժին N 11, Խումբ N 01, Դաս N 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (11,999.7) 
ՀՀ Արարատի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 601.0  
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (601.0) 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների 
շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (1,935.6) 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 1,935.6 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների 
շինարարություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 
5,279.0 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (5,279.0) 
ՀՀ Լոռու մարզպետարան (11,999.7) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների ԲԸԱՀ դրամ 1 (2,682.0) 



շինարարություն 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (9,317.7) 
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների 
շինարարություն 

ԲԸԱՀ դրամ 1 
17,375.0 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (9,375.0) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (8,000.0) 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների 
շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 (8,172.0) 

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 8,172.0  
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (5,618.6) 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների 
նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն ԲԸԱՀ դրամ 1 5,618.6 
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 0.0 
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների 
շինարարություն ԲԸԱՀ դրամ 1 12,148.1  
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում ԲԸԱՀ դրամ 1 (12,148.1) 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                 ՂԵԿԱՎԱՐ            Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



                        Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության  2011  
թվականի 

                           մայիսի  5-ի  N  628  -  Ն որոշման 
 
 

Աղյուսակ N 1

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

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
         
         
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
         
1.2. Տրանսֆերտներ 
         

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական 
ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս 

տարի առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս 

տ
ա
ր
ի

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

բարելավման համար 
Ը006 ԾՏ01 Նկարագրությունը



Պետական անհատույց աջակցություն` ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման 
համար 

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

Գումարը (հազ. դրամ)   X X X 

  

(15000.0) 

(
1
5
0
0
0
.
0
) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը            

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Թալինի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական 
նպատակների իրականացման միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական 
կարիքների ապահովմանը 
         
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 
          

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 
Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական 
ցուցանիշներ 



առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս 

տ
ա
ր
ի

Անվանումը
Ծրագրային դասիչը 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում  
Նկարագրությունը

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

Ծախսերը (հազ. դրամ)   X X X (8100.0) (9700.0) 

(
9
7
0
0
.
0
) 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի ենթակայության թվով 5 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 Արագածոտնի մարզպետարան 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կրթական օբյելտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր 



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

   
       

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ֆինանսական 
ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս 

տ
ա
ր
ի

ԱնվանումըԾրագրային դասիչը 
Բնակարանային ֆոնդ  
Նկարագրությունը

Կ001 ԱՁ01 

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, 
Ապարան, Թալին համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի  
տանիքների նորոգում  

Քանակական 1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան 
բնակելի շենքերի քանակը, միավոր 

           

Որակական 2. Հիմնանորոգվող տանիքների 
մակերեսը, քառ. մ 

           

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

      

8135.0 27425.0 

2
2
0
1
5



.
0

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 22015.0 

           

Տվյալ բյուջետային տար-
վան նախորդող բյուջե-
տային տարիների ընթաց-
քում ակտիվի վրա կա-
տարված 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 

Անվանումը
Ծրագրային դասիչը 

Ջրամատակարաման օբյեկտներ  
Նկարագրությունը

Կ002 ԱՁ01 
 Ջրամատակարաման օբյեկտների կառուցում (Երնջատափ  
համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի և կարգավորիչ ջրավազանի վերանորոգում)  

Քանակական Կառուցվեղ օբյեկտների քանակը, 
միավոր 

           

Որակական              

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

      

  2685.0 
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Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 2685.0 

           

Տվյալ բյուջետային տար-
վան նախորդող բյուջե-
տային տարիների ընթաց-
քում ակտիվի վրա կա-
տարված 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 

 
 


