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I . ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Շրջակա միջավայրի հանդեպ սպառողական վերաբերմունքը, գլոբալ էկոլոգիական 

հիմնախնդիրների՝ կլիմայի փոփոխության, հողերի դեգրադացման և անապատացման, 

շրջակա միջավայրի աղտոտման վերաբերյալ մակերեսային ընկալումն էկոլոգիական 

գիտելիքների և մշակույթի ցածր մակարդակի հետևանք են: Հետևաբար՝ նոր 

էկոլոգիական մտածելակերպի ձևավորումը, հիմնված բնության և հասարակության 

համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա, անհնար է առանց համընդհանուր 

էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության: 

Էկոլոգիական մշակույթը շրջակա միջավայրի հետ մարդկության 

կենսագործունեության ժառանգած փորձն է, որը նպաստում է առողջ կենսակերպին, 

երկրի կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, կյանքի որակի բարելավմանն ու 

էկոլոգիական անվտանգությանը: Հասարակության էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը 

պետության գերակա ուղղություններից է: 

Արցախի Հանրապետությունում անհրաժեշտ է կարևորել էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության ռազմավարական նշանակությունը՝ բնակչության էկոլոգիական 

անվտանգության և անվտանգ տնտեսության զարգացման խնդրում, որպես ազգային 

անվտանգության կարևոր բաղադրիչի ապահովումը մարդու և բնության 

փոխհարաբերություններում։ 

 ԱՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 15-ի N 170-Ա որոշմամբ հաստատված 

«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների 2019 թվականի 

ծրագիր»-ի (այսուհետ՝ Ծրագիր) նպատակն է Արցախի Հանրապետությունում 

էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության և իրազեկման բնագավառում պետության և 

հասարակության  կառույցների միջև ներդաշնակ համագործակցության ընդլայնումն` 

ուղղված էկոլոգիական կրթության որակի բարելավմանը, հանրային իրազեկվածության 

մակարդակի բարձրացմանը, հասարակության էկոլոգիական գիտակցության 

ձևավորմանը, որը կապահովի անհատների և հասարակության գործունեության բոլոր 

ձևերում պատասխանատու վերաբերմունք շրջակա միջավայրի հանդեպ: 

 Ծրագրի խնդիրներն են. 
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1) կրթական համակարգի տարբեր մակարդակներում  էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության տեսական և գործնական միջոցառումների կազմակերպումը. 

2) կրթական համակարգի տարբեր մակարդակներում էկոլոգիական անընդմեջ 

կրթության և դաստիարակության գործընթացի շարունակականության ու կապի 

ապահովումը. 

3) հասարակության տարբեր խմբերում էկոլոգիական գիտակցության ու 

աշխարհայացքի և մարդ-հասարակություն-տեխնոլոգիաներ-բնություն համակարգում 

համարժեք էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը. 

4) էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության առկա վիճակի վերլուծությունը. 

5) կրթական համակարգի տարբեր մակարդակներում էկոլոգիական կրթության 

կազմակերպման, պետական միասնական ծրագրերի մշակման համար բավարար 

տեսական հիմքի նախապատրաստումը: 

 Ծրագրի խնդիրներից է նաև նպաստել բարձրացնելու հանրության իրազեկումն ու 

մասնակցությունն բնապահպանական գործընթացներին, ընկալումն, որ  բնությունը, 

հանդիսանում է երկրի ազգային հարստությունը և հասարակության մեջ ձևավորել 

էկոլոգիական մտածելակերպ  ու պատասխանատվություն:  

 

II. ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 Ծրագրի շրջանակներում հասարակայնության տարբեր խմբերում և կրթական 

համակարգի տարբեր մակարդակներում բնապահպանական թեմաներով միջոցառումների 

կազմակերպումն ապահովելու նպատակով նախարարի 2019 թվականի մարտի 27-ի N 30-

Ա հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ: 

 Աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 

Թռչունների պահպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպվել է «Օգնենք թևավոր բարեկամներին» խորագրով 

էկոկրթական իրազեկման միջոցառում, որն իրականացվել է ս.թ. ապրիլի 1-ին Ասկերանի 

շրջանի Մադաթաշենի և Ջրաղացների հիմնական դպրոցներում, ս.թ. ապրիլի 2-ին 

Մարտունու շրջանի Աշանի և Նորշենի հիմնական դպրոցների 5-7-րդ դասարանների 

աշակերտների  ու Ջիվանի համայնքի դպրոցի աշակերտների հետ: 
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Միջոցառման նպատակն էր՝ 

ա)մեր երկրում ապրող թռչնատեսակների և նրանց բնադրավայրերի պահպանության 

անհրաժեշտության մասին իրազեկման բարձրացումը երեխաների մոտ. 

բ) բնության հանդեպ հետաքրքրության զարգացումը. 

գ) թռչունների հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի դաստիարակությունը: 

Միջոցառման ընթացքը. 

շնորհանդես՝ «Հետաքրքիր թռչուններ»  թեմայով. 

ծանոթացում ԱՀ Կարմիր  գիրքի ցանկում ընդգրկված թռչնատեսակներին. 

խաղ-մրցույթ՝ «Գուշակիր թռչունի ձայնը», թղթից թռչունի պատրաստում: 

Ծրագրի շրջանակներում պատվիրվել են թռչնաբներ՝ մեր հանրապետության  

տարածքում բնադրող երաշտահավերի համար, ինչն էլ օրինակ կհանդիսանա 

երեխաներին նմանատիպ թռչնաբներ պատրաստելու և թռչունների մասին հոգ տանելու 

համար: Երեխաների օգնությամբ թռչնաբները կախվեցին դպրոցի հարակից տարածքի 

ծառերին: Միջոցառումը հնարավորություն տվեց երեխաներին ոչ միայն մասնակցելու 

գունեղ և հետաքրքիր տոն-միջոցառմանը, այլև ճանաչողական բնույթ կրեց՝ 

մասնակիցներին հնարավորություն տվեց խորացնել գիտելիքները թռչնատեսակների, 

նրանց կազմվածքի և վարքագծի, կենսապայմանների և սովորությունների մասին: 

Մասնակից երեխաներին բաժանվեց նոթատետրեր, իսկ դպրոցներին՝ տեղեկատվական 

պաստառներ: 
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Օզոնային շերտի պահպանության և արևի վնասակար ազդեցությունից 

պաշտպանվելու վերաբերյալ թեմայով Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է 

«Օզոնային շերտ՝ մեր բնական վահան» խորագրով էկոկրթական իրազեկման միջոցառում, 

որն իրականացվել է ս.թ. մայիսի 3-ին Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

Չլդրանի, Պողոսագոմերի և Դրմբոնի միջնակարգ  դպրոցների աշակերտների և նշված 

համայնքների բնակիչների հետ: Միջոցառմանն  ընդգրկվել է մոտ 200 երեխա:  

Ծրագրի նպատակն էր՝  

ա/ օզոնային շերտի կարևորության, պահպանման անհրաժեշտության գիտակցման 

դաստիարակումը, արևի օգտակար և վնասակար կողմերի և արևի վնասակար 

ազդեցությունից պաշտպանվելու կանոնների իմացությունը.  

գ/ բնությունը մաքուր պահելու, բնության նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի 

ձևավորումը, բնության հանդեպ հետաքրքրության զարգացումը: 

 Միջոցառումը սկսվեց նախարարության մասնագետների մասնակցությամբ 

էկոկրթական դասընթացով,  որի շրջանակներում հարց ու պատասխանի միջոցով 

քննարկվեցին այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են օզոնային շերքտի քայքայման 

մարդկությանը սպառնացող բնապահպանական վտանգները, ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթներ՝ ինչու՞ են վտանգավոր, ինչպե՞ս պաշտպանվել, ե՞րբ են 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները օգտակար: Պատկերավոր ցուցադրվեցին արևի 

վնասակար ճառագայթներից պաշտպանվելու միջոցները, որում օգնեցին երեխաները:  
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Միջոցառումն անց է կացվել դպրոցի բակում, համայնքի հուշարձանի տարածքում, 

որն ավարտվեց տարածքների բարեկարգման ու մաքրման աշխատանքներով: 

Միջոցառման ավարտին մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության Օզոնի ազգային կենտրոնի կողմից մշակված արևի 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանվելու վերաբերյալ տեղեկատվական 

նոթատետրեր: 
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Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Ծրագրի 

շրջանակներում ս.թ. հունիսի 3-ից 5-ը կազմակերպվել է բնապահպանական իրազեկման 

միջոցառումների շարք: Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը հռչակվել է ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1972թ.-ին: Բնապահպանական միջոցառումներն ուղղված 

էր շրջակա միջավայրի պահպանմանը և բնապահպանական խնդիրների մասին 

հասարակության տեղեկացվածության բարձրացմանը: 

Սահմանվել է Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվա թեմատիկան՝ 

«Պահպանիր բնությունը և նա կպահպանի քեզ»: Այն ենթադրում է ներդաշնակություն 

բնության հետ: Բնության հիմնական օրենքները յուրաքանչյուրի համար պետք է դառնան 

կանոն: Բնապահպանության ոլորտում կան խնդիրներ, որոնց արդյունքում խախտվում է 

բնական հավասարակշռությունը: Չպետք է օգտագործել ավելին, քան բնության բնական 

վերաճի կարողությունն է: Պետք է հոգ տանել և ներդաշնակ ապրել բնության հետ: 

Ս.թ. հունիսի 3-ին Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութ 

քաղաքի, Ազոխ ու Դրախտիկ համայնքների մանկապարտեզներում անց է կացվել 

«Բնությունն մեր աչքերով» խորագրով կավճանկարչություն: Միջոցառման ընթացքում 

խոսվեց նաև բնության մեջ վարվելակերպի և շրջակա միջավայրի պահպանման 

վերաբերյալ: Միջոցառման ավարտին մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին 

«Ներկիր ինքդ» ալբոմներ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Օզոնի ազգային 

կենտրոնի կողմից մշակված տեղեկատվական նոթատետրեր:                       
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Ս.թ. հունիսի 4-ին կազմակերպվել է արշավ դեպի «Հունոտի կիրճ» բնության 

հուշարձանի տարածք և իրականացվել է տարածքի սանիտարական մաքրման 

աշխատանքներ: Միջոցառմանը մասնակցել են ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային 

համալիր» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները և Շուշի քաղաքի «Եզնիկ Մոզյան 

արհեստագործական  ուսումնարան»-ի սաները: Կատարվել է աղբահավաք՝ մաքրելով 

բնության հուշարձանի տարածքն աղբից:  Տգեղ է, երբ հանգստացողներն իրենցից հետո 

կենցաղային աղբի մեծ քանակություն են թողնում։ Եվ, ընդհանրապես, ներելի չէ, որ մեր 

բնությունը ծածկվում է աղբով։ Միջոցառման ժամանակ կատարվեց քարոզչական 

աշխատանք՝ բնությունը մաքուր պահելու գաղափարն առաջնային դարձնելու համար, 

անցկացվեցին նաև Արցախի ԲՀՊՏ-ներն ու դրանց նշանակությունը, բնության մեջ 

վարվելակերպի և աղբի վերամշակման ալտերնատիվ տարբերակների վերաբերյալ 

թեմաների քննարկումներ: Օրվա կարգախոսով վերնաշապիկները բաժանվեց 

միջոցառման մասնակիցներին: Միջոցառումն ավարտվեց հյուրասիրությամբ: 

Ս.թ. հունիսի 5-ին կազմակերպվել է կլոր սեղան «Բնապահպանական 

հիմնախնդիրներն Արցախում» թեմայի շուրջ: Քննարկմանը մասնակցել են 

նախարարության աշխատակիցները, ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-

ի ու «Արցախանտառ» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները, Արցախի պետական համալսարանի և 

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դասախոսական կազմն ու ուսանողները, 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվամիջոցները: 
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Օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Ծրագրի 

շրջանակներում ս.թ. սեպտեմբերի 24-ից 25-ը կազմակերպվել է բնապահպանական 

իրազեկման միջոցառումների շարք: 1995թ. սեպտեմբերի 16-ը հայտարարվել է Օզոնային 

շերտի պահպանության միջազգային օր: «Պահպանեք օզոնային շերտը, որպեսզի այն 

պաշտպանի Ձեզ» խորագրով էկոկրթական իրազեկման միջոցառումներն իրականացվել 

են մոտ 300 երեխաների համար՝ ընդգրկելով Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի և 

Մարտունու շրջանների միջնակարգ  դպրոցների 5-7-րդ դասարանների աշակերտներին:  

Միջոցառման նպատակն էր՝ 

ա/ օզոնային շերտի կարևորության, պահպանման անհրաժեշտության գիտակցման 

դաստիարակումը, 

բ/ արևի օգտակար ու վնասակար կողմերի և արևի վնասակար ազդեցությունից 

պաշտպանվելու կանոնների իմացությունը: 

Միջոցառումն իրականացվել է ս.թ. սեպտեմբերի 24-ին Քաշաթաղի միջնակարգ 

դպրոցներում,  սեպտեմբերի 25-ին՝ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և Թաղավարդ 

համայնքների միջնակարգ դպրոցներում: 

Միջոցառման ընթացքում հարց ու պատասխանի միջոցով քննարկվեցին այնպիսի 

թեմաներ, ինչպիսիք են օզոնային շերքտի քայքայման մարդկությանը սպառնացող 

բնապահպանական վտանգները, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ՝ ինչու՞ են 

վտանգավոր և ինչպե՞ս պաշտպանվել, ե՞րբ են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները 

օգտակար: Պատկերավոր ցուցադրվեցին արևի վնասակար ճառագայթներից 

պաշտպանվելու բոլոր միջոցները, որում օգնեցին երեխաները: Այնուհետև ցուցադրվեց 

«Օզի Օզոն» մուլտֆիլմը: 

Միջոցառման ավարտին մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին 

«Պահպանիր բնությունը և նա կպահպանի քեզ» գրառմամբ վերանաշապիկներ, ՀՀ 

շրջակա միջավայրի նախարարության Օզոնի ազգային կենտրոնի կողմից տրամադրված 

տեղեկատվական նոթատետրեր, իսկ դպրոցներին՝ տեղեկատվական պաստառներ: 
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Կենդանիների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Ծրագրի 

շրջանակներում ս.թ. հոկտեմբերի 9-ից 10-ը կազմակերպվել է բնապահպանական 

իրազեկման միջոցառումների շարք: Հոկտեմբերի 4-ին ողջ աշխարհում նշվում է 

Կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրը, որը հնարավորություն է իրազեկ լինելու 

կենդանիների նկատմամբ բռնության, դաժանության ու իրավունքների խախտման 

դեպքերի մասին։ Այս օրը նշվում է ոչ թե որպես տոն, այլ որպես այդ խնդրի մասին ավելի 

բարձր խոսելու հնարավորություն։  

Այդ օրվա կապակցությամբ ԱՀ էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության 

ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կազմակերպել «Պահպանենք կենդանիներին» 

խորագրով էկոկրթական իրազեկման միջոցառում:  

Միջոցառումը նախատեսված էր մոտ 110 երեխայի համար՝ ընդգրկելով Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի և Ասկերանի շրջանների մանկապարտեզների 

երեխաներին:  

Միջոցառման նպատակն էր՝ 

ա/ կենդանիների կարևորության, պահպանման անհրաժեշտության գիտակցման 

դաստիարակումը, 

բ/ երեխաների մոտ բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը կենդանիների և 

շրջապատող միջավայրի մասին, փոխանցել նոր էմոցիաներ, արժևորելով կենդանիների 

գոյությունը բնության մեջ, 

գ/ կենդանիների նկատմամբ հետաքրքրություն, սեր և հոգատարություն սերմանելը, 

կենդանիների նկատմամբ սառը և անտարբեր վերաբերմունքը ավելի ջերմ «ընկերական» 

հարաբերությունների փոխելը: 

«Պահպանենք կենդանիներին» խորագրով միջոցառումն իրականացվել է ս.թ. 

հոկտեմբերի 9-ին Ասկերանի շրջանի Այգեստանի և Ասկերան քաղաքի 

մանկապարտեզներում, հոկտեմբերի 10-ին՝ Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի 

մանկապարտեզում:  

Միջոցառման ընթացքում քննարկվեցին այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են վայրի և 

ընտանի կենդանիներ, որոնք են վայրի կենդանիները, որոնք են ընտանի կենդանիները, 
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նրանց նշանակությունը: Պատկերավոր ցուցադրվեցին վայրի և ընտանի կենդանիների 

նկարներ, այնուհետև ցուցադրվեց ուսուցողական մուլտֆիլմ: 

Միջոցառման ավարտին մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին 

կենդանիների նկարներով գունավորման ալբոմներ, գունավոր մատիտներ և «Հոկտեմբերի 

4՝ կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օր» գրառմամբ վերնաշապիկներ, 

իսկ մանկապարտեզներին՝ ԱՀ տարածքի կենդանիների նկարներով պաստառներ: 
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Ծրագրի շրջանակներում ս.թ. նոյեմբերի 8-ին կազմակերպվել է հերթական 

բնապահպանական իրազեկման միջոցառումը Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի 

մանկապարտեզում՝ «Պահպանենք կենդանիներին» խորագրով: 

Միջոցառման ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ թեմաները՝ որոնք են վայրի 

կենդանիները, որոնք են ընտանի կենդանիները, նրանց նշանակությունը: Պատկերավոր 

ցուցադրվեցին վայրի և ընտանի կենդանիների նկարներ, այնուհետև ցուցադրվեց 

ուսուցողական մուլտֆիլմ: Վերջում մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին 

կենդանիների նկարներով գունավորման ալբոմներ, գունավոր մատիտներ և «Հոկտեմբերի 

4՝ կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օր» գրառմամբ վերնաշապիկներ, 

իսկ մանկապարտեզին՝ ԱՀ տարածքի կենդանիների նկարներով պաստառներ: 

 

 

Այնուհետև, նույն օրը, նոյեմբերի 8-ին, «Էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիր»-ի և «Արցախի 
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Հանրապետության բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 

2019 թվականի ծրագիր»-ի շրջանակներում կազմակերպվել է արշավ դեպի «Գանձակի 

ջրվեժ» բնության հուշարձանի տարածք, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Վանք 

համայնքում: Միջոցառմանը մասնակցել են ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» 

ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները և Շուշի քաղաքի «Եզնիկ Մոզյան 

արհեստագործական  ուսումնարան»-ի սաները: Կատարվել է բնության հուշարձանի 

ցուցանակի տեղադրման աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբահավաք՝ մաքրելով բնության 

հուշարձանի տարածքն աղբից:  Միջոցառման ժամանակ կատարվեց քարոզչական 

աշխատանք՝ բնությունը մաքուր պահելու գաղափարն առաջնային դարձնելու համար, 

անցկացվեցին նաև Արցախի ԲՀՊՏ-ներն ու դրանց նշանակությունը թեմայի շուրջ 

քննարկումներ: Օրվա կարգախոսով վերնաշապիկները բաժանվեցին միջոցառման 

մասնակիցներին: Միջոցառումն ավարտվեց հյուրասիրությամբ: 
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Կենդանիների պաշտպանությանը նվիրված հերթական էկոկրթական 

միջոցառումներն իրականացվեցին ս.թ. դեկտեմբերի 9-ին Մարտակերտ քաղաքի 

մանկապարտեզներում և ս.թ. դեկտեմբերի 13-ին Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի 

մանկապարտեզում: «Պահպանենք կենդանիներին» խորագրով միջոցառման ընթացքում 

երեխաներին ներկայացվեցին՝ որոնք են վայրի կենդանիները, որոնք են ընտանի 

կենդանիները, նրանց նշանակությունը, ինչպես խնամել կենդանիներին: Պատկերավոր 

ցուցադրվեցին վայրի և ընտանի կենդանիների նկարներ, այնուհետև ցուցադրվեց 

ուսուցողական մուլտֆիլմ: Վերջում մասնակցող բոլոր երեխաներին բաժանվեցին 

կենդանիների նկարներով գունավորման ալբոմներ, գունավոր մատիտներ և Ամանորյա 

նվեր-կոնֆետների հավաքածու, իսկ մանկապարտեզներին՝ ԱՀ տարածքի կենդանիների 

նկարներով պաստառներ: Միջոցառմանը մասնակցեցին մոտ 220 երեխա:  
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III. Ծրագրի արդյունքները 

 Ծրագրի շրջանակներում իրականացված էկոկրթական միջոցառումների 

արդյունքում ընդլայնվել է էկոլոգիական տեղեկատվությունից օգտվելու 

հնարավորությունները, այն որոշակիորեն նպաստել է հանրության հետաքրքրվածության 

բարձրացմանը շրջակա միջավայրի պահպանության նկատմամբ, ընդլայնվել են 

բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկման շրջանակներն ու 

միջոցները: Ընդհանուր առմամբ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված էկոկրթական 

միջոցառումներին ընդգրկվել են մոտ 1000 երեխա՝ ԱՀ Ասկերանի, Մարտունու, Հադրութի, 

Մարտակերտի, Շուշիի, Քաշաթաղի շրջանների համայնքներից: Կազմակերպվել է երկու 

բնապահպանական արշավ, որին մասնակցել են մոտ 80 ուսանողներ ու երիտասարդներ: 

IV. Եզրափակիչ մաս 

Ծրագրի իրականացման համար «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 05 բաժնի 

6 խմբի 1 դասի «06. Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների 

ծրագիր»  ծրագրով նախատեսվել է 1 497 000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր իննսունյոթ 

հազար) ՀՀ դրամ: 

Ծրագրի իրականացման համար հատկացված միջոցներից ծախսվել է 1 456 750 ՀՀ 

դրամ: Ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերվել՝ վերնաշապիկներ, պաստառներ, ներկիր 

ինքդ ալբոմներ, գունավոր մատիտներ, տեղեկատվական գրքույկներ, նոթատետրեր, 

թռչնաբներ: 

Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն աշխատանքային խմբի կողմից 

իրականացնվել են ամբողջությամբ:  


	I . ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



