ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 ապրիլի 2017 թվականի N 385 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ
ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետը և 14-րդ
կետի «բ» ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ

է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը հատկացնել 9960.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ առաջին կիսամյակում՝ 4210,0 հազ.
դրամ, ինն ամսում՝ 6360.0 հազ. դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի

պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածով):
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2017 թ. ապրիլի 20
Երևան

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ապրիլի 13-ի N 385 - Ն որոշման

Դասը

Խումբը

Բաժինը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

09
05
02

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք
իրականացնող մարմինների անվանումները

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

0.0

0.0

0.0

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

4,210.0

6,360.0

9,960.0

4,210.0

6,360.0

9,960.0

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

4,210.0

6,360.0

9,960.0

այդ թվում՝
01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

4,210.0

6,360.0

9,960.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում՝
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող
կրթություն
այդ թվում՝
Լրացուցիչ կրթություն
այդ թվում՝
09. Վերապատրաստման ծառայություններ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարության
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
այդ թվում՝
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
այդ թվում՝
ՀՀ կառավարության և համայնքների
պահուստային ֆոնդ
այդ թվում՝

11

01

01

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ապրիլի 13-ի N 385 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ
ֆինանսական ցուցանիշներ
առաջին
առաջին
ինն ամիս
տարի
ինն ամիս
տարի
կիսամյակ
կիսամյակ
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները
Անվանումը
Ծրագրային դասիչը
Տարածքային կառավարման քաղաքականության մշակում և ծառայություններ
Նկարագրությունը
1001
ԱԾ 01
ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանն ուղղված պետական
քաղաքականության մշակում, տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեության վերահսկման համակարգում, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրման քաղաքականության մշակում և իրականացում
x
x
x
Որակական
Մշակված չէ
Ժամկետայնության
Քանակական

Մշակված չէ
1. Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի
ընդհանուր թիվը)

x

x

x

x

x

x

Որակական

2. Հանրային իրազեկում (հրապարակումների և հաղորդումների թիվը)
3. Քաղաքացիների ընդունելություն,
դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում
(ընդհանուր թիվը)
4. Միջազգային համագործակցություն.
oտարերկրյա պատվիրակությունների հետ
հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ
(միջոցառումների թիվը)
5. Մարզպետների ընդունած գերատեսչական
իրավական ակտերի նկատմամբ իրավական
հսկողության իրականացում (թիվը)
6. Մարզերում իրականացվող ծրագրերի
(այդ թվում` միջազգային) թիվը
7. Քաղաքացիական ծառայության գծով
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նիստերի աշխատանքներին
մասնակցություն (նիստերի թիվը)
8. Այցեր մարզեր և համայնքներ (մարդ)
9. Գնումների գործընթացի կազմակերպում (մրցույթների թիվը)
Մշակված չէ

Մշակված չէ
Ժամկետային
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

-

-

-

x

x

x

X

X

X

4,210.0

6,360.0

9,960.0

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1001 Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ մարզերի զարգացման մակարդակների անհամաչափությունների կրճատում, տեղական ինքնակառավարման համակարգի տարածքային,
տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքական դերի բարձրացում, ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և դրանց
արդյունավետության բարձրացում, միգրացիոն գործընթացների կարգավորում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման
արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1,1. Ծառայություններ
Ծրագրային դասիչը
1038
ԱԾ 01

Քանակական

Անվանումը
Վերապատրաստման ծառայություններ
Նկարագրությունը
Տարածքային կառավարման մարմինների աշխատակիցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես
նաև համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ծառայություններ
Վերապատրաստման ենթակա
(150)
(227)
(357)
x
x
x
ծառայողների թիվը
Համայնքային ծառայողներ
(150)
(227)
(357)
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
x
x
x
Տարածքային կառավարման մարմիններ

Որակական

Ժամկետային

Ավարտական փաստաթուղթ ստացած
անձանց թվի տեսակարար կշիռը
վերապատրաստմանը մասնակցած
անձանց ընդհանուր թվում՝ առնվազն (%)
Շահառուների բավարարվածությունը
(գնահատման հարցաթերթիկների
արդյունքները) 5 բալային համակարգում՝
առնվազն (միջին բալ)
Օրական դասընթացի առավելագույն
տևողությունը (ժամ/օր)

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X
Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

X

X

(4,210.0)

(6,360.0)

(9,960.0)

1038 Տարածքային կառավարման մարմինների աշխատակիցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև համայնքային
ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Տարածքային կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև համայնքապետարանների կարողությունների զարգացում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ապրիլի 13-ի N 385 - Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը

ծրագիրը

միջոցառումը

1001

Գործառական
դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

(բաժինը/խումբը/
դասը)

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են
դրական նշանով, իսկ
նվազեցումները` փակագծերում)
ՀՀ 2017 թ. պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ԾՐԱԳԻՐ
Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի
համակարգման և մոնիթորինգի ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման,
պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և
մոնիթորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

9,960.0

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ԱԾ01

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Տարածքային կառավարման քաղաքականության մշակում և
ծառայություններ
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

9,960.0

ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
համակարգի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության մշակում, տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերահսկման
համակարգում, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի
ներդրման քաղաքականության մշակում և իրականացնում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
1038

ԱԾ01

ԾՐԱԳԻՐ
Տարածքային կառավարման մարմինների աշխատակիցների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև
համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և
աշխատանքային ունակությունների կատարելագործում
Ծրագրի նկարագրությունը
Տարածքային կառավարման մարմինների և համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի, ՏԻՄ-ի աշխատակիցների վերապատրաստում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների
զարգացում
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ
Վերապատրաստման ծառայություններ
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Տարածքային կառավարման մարմինների աշխատակիցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ծառայություններ
Ծառայություն մատուցողի անվանումը
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

(9,960.0)

(9,960.0)

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ապրիլի 13-ի N 385 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Կոդը

Անվանումը

Գնման ձևը

Չափի
միավորը

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
Բաժին N 09
Խումբ N 05
Դաս N 02 Լրացուցիչ կրթություն
1. Վերապատրաստման ծառայություններ
ՄԱՍ III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
79631200-1
աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ
ՇՀ
դրամ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

385k.voroshum

Միավորի
գինը
(դրամ)

(9,960,000)

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
գումարը
քանակը
(հազ. դրամ)
(9,960.0)

1.0

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

(9,960.0)
(9,960.0)
(9,960.0)

