
Հավելված N 4 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   հոկտեմբերի 21-ի N 1734 - 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 9.1.14 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  

 

 ՄԱՍ 2. 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՝ 12008  տարի  

 

Միջոցառման անվանումը՝  2021 թվականի աշխարհի և Եվրոպայի 
արաջնություններին նախապատրաստվելու և մրցաշրջանը 
եզրափակելու նպատակով ֆինանսական աջակցության 
տրամադրում 
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Նկարագրությունը՝  2021 թվականի աշխարհի և Եվրոպայի 
արաջնություններին նախապատրաստվելու և մրցաշրջանը 
եզրափակելու նպատակով ֆինանսական աջակցության 
տրամադրում 

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի հրամանով հաստատված կարգով 
սահմանված ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներ, 
մարզիչներ ու բժիշկներին և (կամ) մերսողներ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 

Շահառուների խմբերի (մարզիկներ, 
մարզիչներ, բժիշկներ և (կամ) 
մերսողներ) թիվը (հատ)  

  4 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  114,720.0 

    
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթություն  

  

 Ծրագրի միջոցառումները   

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1045 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   

 Միջոցառման դասիչը՝ 12004  տարի  

 
Միջոցառման անվանումը՝ Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական 

նպաստների տրամադրում  
  

 

Նկարագրությունը՝  Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական 
նպաստների տրամադրում  
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 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 
 Ուսանողական նպաստ ստացող 
ուսանողների թիվը (մարդ)  

  (336.0) 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (114,720.0) 

 
   

Աղյուսակ 9․1.58 

  ՀՀ կառավարություն  
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   

 Ծրագրի միջոցառումները     

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)   

 Միջոցառման դասիչը՝ 11001  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) (114,720.0) 
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 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   

 Ծրագրի միջոցառումները     

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով)   

 Միջոցառման դասիչը՝ 11001  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) 114,720.0 
 

 
                ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                     ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                               ՂԵԿԱՎԱՐ                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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