
   Հավելված N 7 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N  1600 - Ն  որոշման 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  NN 9.1.14 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
 

Աղյուսակ N 9․1.14 

   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն      

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
     
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
 1041 Մեծ նվաճումների սպորտ     

     
 Ծրագրի միջոցառումները     

 

Ծրագրի դասիչը 1041 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 11021  ինն ամիս   տարի  

 

Միջոցառման անվանումը Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, միջին մասնա-
գիտական և  բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, 
ինչպես նաև մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզա-
ձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական 
կազմակերպություններին գույքով ապահովում 
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Նկարագրությունը Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատակով 
հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև մարզա-
կառույցներին, մարզադպրոցներին, մարզական հասարակական 
կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի 
տրամադրում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (հատ)  7 7 

 
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի չափորոշչի ապահովման համար անհրաժեշտ մարզական գույք 
և պարագաներ, հատ 207 207 

 Լաբորատոր սարքեր և գործիքներ, հատ 25 25 
 Այլ գույք և պարագաներ, հատ 3 3 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  6,770.0 6,770.0 
     
     
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     

 

1130  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի   
պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում 
և մոնիթորինգ 

    

     
 Ծրագրի միջոցառումները     
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Ծրագրի դասիչը 1130 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  

 

Միջոցառման անվանումը  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի 
պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ  

    

 

Նկարագրությունը  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի 
պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի ծառայությունների ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (88,170.7) (88,170.7) 

     
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
 1183  Ապահով դպրոց     

     
 Ծրագրի միջոցառումները     

 

Ծրագրի դասիչը 1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 32012  ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում     
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Նկարագրությունը Կրթական ժամանակակից նորմերին համապատասխանող գույքի 

ձեռքբերում 

 
Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 
 Ակտիվն օգտագործող կազմա-
կերպությունների անվանումները 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (հատ)  7 7 
 Սեղաններ, հատ 2126 2126 
 Աթոռներ և բազկաթոռներ, հատ 4183 4183 
 Պահարաններ, հատ 320 320 
 Գրատախտակ, հատ 146 146 
 Լաբորատոր սարքեր և գործիքներ, հատ 6 6 
 Այլ գույք և պարագաներ, հատ 239 239 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  102,956.9 102,956.9 
     
 Ծրագրի միջոցառումները     

 

Ծրագրի դասիչը 1192 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11010  ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը  Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված 

ուսուցիչների որակի բարձրացմանը  
    

 
 Նկարագրությունը  Հանրակրթական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների 

կամավոր ատեստավորման համակարգի մշակում և ներդրում  
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  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 

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

 Մասնագիտացված կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (21,556.2) (21,556.2) 

        

Աղյուսակ N 9․1.58 

  

 ՀՀ կառավարություն  

    

  ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ      
         

  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
  

  1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     

 Ծրագրի միջոցառումները     

  
Ծրագրի դասիչը 

1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)  
  Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
  Միջոցառման անվանումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

  
  

  
Նկարագրությունը ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինան-

սավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես 
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նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 

  
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ     
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  6,770.0 6,770.0 
   

  
Ծրագրի դասիչը 

1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  
  Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
  Միջոցառման անվանումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

  

  

  

Նկարագրությունը 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 

  
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ     
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (6,770.0) (6,770.0) 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                      ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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