Հավելված N 9
2015-2017թթ. ժամանակահատվածում պետական մարմնի կողմից իրականացվող ափոփ
ծախսերը (միջոցառումները) ծրագրային դասակարգմամբ
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ԾՐԱԳԻՐ
Տարածքային կառավարման
ծառայություններ
1002

2014թ. բյուջե

6746056.2

2015թ.

7808810.6

2016թ.

8824501.2

2017թ.

10119292.4

Ծրագրի նկարագրությունը
Մարզպետարանի ենթակայության
հիմնարկների կառավարման,
հասարակական պատվերի պատվերի
տեղաբաշխման ծառայություններ,
ինչպես նաև մարզային մակարդակում
միջոցառումների համակարգում
Վերջնական արդյունքի
նկարագրությունը
Նպաստում է Լոռու մարզպետարանի
այլ ծրագերով սահմանված
նպատակների իրագործմանը
Միջոցառումներ.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԾ05

Լոռու մարզպետարանի կողմից
տարածքային կառավարման
քաղաքականության իրականացման
ծառայություններ

613094.1
463720.4

598181.8

628453.6

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Մարզպետարանի ենթակայության
հիմնարկների (կրթական,
առողջապահական, մշակութային)
կառավարման ծառայություններ, ինչպես
նաև կրթության,
ճանապարհաշինության, քաղաքաշինության և այլ ոլորտներում
հասարակական պատվերի
տեղաբաշխում, բնապահպանական,
առողջապահական,
գյուղատնտեսական, սոցիալական
ապահովության և այլ ոլորտներում
մարզային միջոցառումների
համակարգում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի
աշխատակազմ ՊԿՀ

ԱԾ06

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

1080.0

1080.0

1080.0

1080.0

Այլընտրանքային ծառայություն

1

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Այլընտրանքային ծառայողներ

Վերջնական արդյունքի
նկարագրությունը
Այլընտրանքային ծառայության
ապահովում
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի
աշխատակազմի կարողությունների
զարգացում. Վարչական
սարքավորումների ձեռքբերում

ԿՀ05

0

3000.0

3000.0

3000.0

Ակտիվի նկարագրությունը

Նախատեսվում է գնել 10 համակարգիչ,
10 հատ մոնիտոր, 10 հատ անխափան
սնուցման սարք, 8 հատ լազերային
տպիչ, 5 հատ սկաներ
Ակտիվն օգտագործող
կազմակերպության անվանումը

ՀՀ Կոռու մարզպետարան ՊԿՀ

…

…

1046

…

…
Միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
Թանգարանների ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Պետական աջակցություն
թանգարաններին

13195.1

…

16636.7

…

18158.5

…

20114.2

Պետական աջակցություն
թանգարաններին

ԱԾ03

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

«Լոռի-Փամբակի երկրագիտական
թանգարան» այցելուներին
ցուցանմուշների ցուցադրություն,
ցուցանմուշների մասին
տեղեկատվության տրամադրում

…
1135

…

…

…

…

…

…

ԾՐԱԳԻՐ

ԱԾ02

Մարզային նշանակության
ավտոճանապարհ-ների պահպանման
և շահագործման ծառայություններ

68001.0

91461.3

98198.8

106170.8

…

…

…

…

28357.9

28357.9

28357.9

28357.9

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Մարզային (տեղական) նշանակության
ճանապարհների պահպանում,
շահագործում և ձմեռային
պահպանություն (ընթացիկ նորոգում)
Քաղաքականության
միջոցառումներ.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մարզային նշանակության
ավտոճանապարհների պահպանման և
շահագործման ծառայություններ (Լոռու
մարզ)

ԾՐԱԳԻՐ
…
1148
ԱԾ12

…

Արտաուսումնական
դաստիարակության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Մարզի երաժշտական և արվեստի
դպրոցներում ազգային փողային և
լարային նվագարանների գծով
սովորող երեխաների ուսման վարձի
փոխհատուցում
Վերջնական արդյունքի
նկարագրությունը

2

Ազգային փողային և լարային
նվագարանների մշակույթի
պահպանում
Քաղաքականության
միջոցառումներ.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում
ազգային, փողային և լարային
նվագարանների գծով ուսուցում (Լոռու
մարզ)
Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Մարզի երաժշտական և արվեստի
դպրոցներում ազգային փողային և
լարային նվագարանների գծով սովորող
երեխաների ուսման վարձի
փոխհատուցում

1168

ԾՐԱԳԻՐ

ԱԾ13

…
1146

Արվեստի պահպանման և
զարգացման ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Մարզի բնակչության համար
մշակութային միջոցառումների,
բեմադրությունների և այլ
մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում
Վերջնական արդյունքի
նկարագրությունը
Մարզի բնակչության մասնակցության
աճ մշակութային միջոցառումներին`
նպասելով ԿԶԾ մշակութային
հայեցակարգով սահմանված
նպատակների իրագործմանը
Քաղաքականության
միջոցառումներ.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
…

Մշակութային միջոցառումների
իրականացում (Լոռու մարզ)

3542.3

3542.3

3542.3

3542.3

…

…

…

…

Ծրագիր
Հանրակրթության ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
(լրիվ) ընդհանուր, տարրական և
հիմնական հատուկ, տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում
ներառական, հիմնական ու
միջնակարգ մասնագիտացված, նաև
նախադպրոցական կրթության
տրամադրում, հանրակրթական
դպրոցների մանկավարժներին և
դպրոցա-հասակ երեխաներին
տրանսպորտային ծախսերի
փոխհատուցում: Հատուկ կրթության
կազմակերպում ֆիզիկական, մտավոր
արատ ունեցող, մասնագիտացված
կրթության` ար-տակարգ
ունակություններ դրսևորած, և ներառական կրթության` թույլ տեսնող, թույլ
լսողու-թյամբ երեխաների համար,
նաև մտավոր հե-տամնաց և
առողջական այլ խնդիրներ ունեցող
դպրոցահասակ երեխաների հետ

6168159.5

7066550.6

8059039.6

9328573.6

3

հոգեբան-մանկավարժների,
դաստիարակների կողմից
առանձնակի դասընթացների
անցկացում
ԱԾ03,
ԱԾ15,
ԱԾ27

Հանրակրթական ուսուցում տարրական,
հիմնական և միջնակարգ (լրիվ)
ընդհանուր կրթության մակարդակում
(Լոռու մարզ)

7509816.2

5844974.5

6589648.9

8698661.5

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
(լրիվ) կրթության տրամադրում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ԱԾ39,
ԱԾ48

Մարզի պետական հանրակրթական
դպրոցներ
Հատուկ կրթություն տարրական և
հիմնական ընդհանուր կրթության
մակարդակներում (Լոռու մարզ)

111807.1

120352.4

130087.1

142665.1

355086.4

415062.1

55380.6

62762.7

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Հատուկ կրթական ծառայությունների
մատուցում ֆիզիկական և մտավոր
արատներ ունեցող երեխաներին
հատուկ կրթություն տարրական և
հիմնական ընդհանուր կրթության
մակարդակներում
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ
դպրոց
Հատուկ կրթություն տարրական և
հիմնական ընդհանուր կրթության
մակարդակներում (Լոռու մարզ)

ԱԾ60,
ԱԾ71,
ԱԾ82

Ներառական կրթություն տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում (Լոռու
մարզ)
Լոռու մարզում թույլ տեսնող, թույլ
լսողությամբ, մտավոր հետամնաց և այլ
առողջական խնդիրներ ունեցող
/ԿԱՊԿՈՒ/ դպրոցահասակ երեխաների
հետ բացի հանրակրթական ուսուցումից,
հոգեբան-մանկավարժների,
դաստիարակների կողմից առանձնակի
դասընթացների անցկացում:

297877.4
166395.9

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ԱԾ102

Լոռու մարզի հանրակրթական
դպրոցներ
Նախադպրոցական կրթություն (Լոռու
մարզ)

36756.8

50376.3

Մատուցվող ծառայության
նկարագրությունը

Նախադպրոցական տարիքի
երեխաների մեկամյա
նախադպրոցական կրթության
Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Լոռու մարզի մի շարք միջնակարգ
դպրոցներ
Հանրակրթական դպրոցների
մանկավարժներին և դպրոցահասակ
երեխաներին տրանսպորտային
ծախսերի փոխհատուցում (Լոռու մարզ)

278.1

278.1

278.1

278.1

Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Մարզի հանրակրթական դպրոցների
մանկա-վարժներին և դպրոցահասակ
երեխաներին տրանսպորտային
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ծառայությունների մատուցում
Հանրակրթական դպրոցների
մանկավարժներին և դպրոցահասակ
երեխաներին տրանսպորտային
ծախսերի փոխհատուցում (Լոռու մարզ)
Տրանսֆերտի նկարագրությունը

Մարզի հանրակրթական դպրոցների
սոցիալապես անապահով
ընտանիքների երեխաներին
դասագրքերով ապահովում
Հանրակրթական դպրոցների
կարիքավոր երեխաների դասագրքերի
գումարների փոխհատուցում (Լոռու
մարզ)

7947.1

8017.5

8391.2

9144.1

(հազար դրամ)
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