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                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         սեպտեմբերի 24-ի N 1556-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.8, 9.1.48, 9.1.49, 9.1.50, 9.1.51, 9.1.52, 9.1.54, 9.1.55, 9.1.56 ԵՎ 9.1.57  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

    
   9.1.8 աղյուսակ 

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 
  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

 1001   Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգի իրականացում  

  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`   1001   Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը`   11001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`   Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում  
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 Նկարագրությունը`   Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների բնագավառում 
պետական քաղաքականության մշակման և դրա կատարման 
համակարգման, պետական ծրագրերի մշակման, իրականացման, 
մոնիթորինգի, խորհրդատվության և աջակցության ծառայություններ  

    

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում      

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները` 

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,259.8) (1,259.8)   

  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
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 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (10,755.0) (10,755.0)   

  
   Աղյուսակ 9.1.48  

 

 ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարան 
  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
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տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  250 250 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,260.0 1,260.0 

    
   Աղյուսակ 9.1.49  

 
 ՀՀ  Արարատի  մարզպետարան  

 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  400 400 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,040.0 1,040.0 

    
   Աղյուսակ 9.1.50  

 ՀՀ  Արմավիրի մարզպետարան  
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 Ծրագրի միջոցառումները  
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 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և 
աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված 
բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային 
հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի 
փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     

Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  200 200 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  760.0 760.0   
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   Աղյուսակ 9.1.51  
  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան  
 

  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  230 230 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  980.0 980.0   

 
 

 
 

   Աղյուսակ 9.1.52  
 

 ՀՀ Լոռու մարզպետարան  
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  300 300 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,400.0 2,400.0     

   Աղյուսակ 9.1.54 
  

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարան  
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները  
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 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  380 380 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,204.0 2,204.0    
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   Աղյուսակ 9.1.55 
  

 ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  140 140 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,822.8 1,822.8     

   Աղյուսակ 9.1.56  
 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան  

 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
    

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  140 140 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  793.0 793.0     

   Աղյուսակ 9.1.57  
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան  

 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  
  

 

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը`  1148  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը`  Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  
    



 14 

 Նկարագրությունը`  Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, 
ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 
տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և 
տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տրանսպորտային փոխհատուցում ստացող երեխաների թիվը, մարդ  160 160 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  755.0 755.0 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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