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Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և 
միջոցառումները կատարող պետական մարմինների անվանումները  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը տարի 
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 55,500.0 

    ՀՀ էկոնոմկայի նախարարություն                                                          -  
1022    Ծրագրի անվանումը 

                                   (55,500.0) 

 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը 
 Գյուղատնտեսական մթերքի և դրանց վերամշակումից ստացվող սննդամթերքի 
ծավալների ավելացում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Գյուղատնտեսական մթերքների ծավալների ավելացում: Օգտագործվող վարելահողերի 
ավելացում: Պտուղբանջարեղենի և խաղողի վերամշակումից ստացված արտադրանքի 
ծավալների աճ 
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  Ծրագրի միջոցառումներ 

  12004  Միջոցառման անվանումը 

                                   (55,500.0) 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման 
ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Պտուղբանջարեղենի, խաղողի և կաթի մթերումների (գնումների) կազմակերպման 
նպատակով ագրովերամշակող ընկերություններին մատչելի պայմաններով վարկերի 
տրամադրում 
 Միջոցառման տեսակը 
Տրանսֆերտների տրամադրում 

1116    Ծրագրի անվանումը 

                                    55,500.0  

Անասնաբուժական ծառայություններ 
 Ծրագրի նպատակը 
Անասնահամաճարակային կայուն ֆոնի ապահովում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակամերժության ապահովում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 

  11001  Միջոցառման անվանումը 

                                    55,500.0  

Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 

Անասնաբուժական ծառայության հակահամաճարակային միջոցառումների, 
կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման և ախտորոշման աշխատանքների 
կազմակերպում և համակարգում 
 Միջոցառման տեսակը 
Ծառայությունների մատուցում 

1187    Ծրագրի անվանումը 

                                                           -   Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը 
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Գյուղատնտեսայկան տեխնիկական համակարգերի արդիականացում, ինտենսիվ 
այգիների ներդրման և տոհմաբուծության մեջ նոր ցեղատեսակների բուծման 
աջակցություն 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ոռոգման արդիական համակարգեր ներդրված հողատարածքների և տոհմային 
կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 

  12003  Միջոցառման անվանումը 

                                                 75,000.0  

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման լիզինգի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

  12004  Միջոցառման անվանումը 

                                                (75,000.0) 

Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների  տրամադրման լիզինգի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

1224    Ծրագրի անվանումը 

                                                           -   

 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և 
վերացման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը 

Կորոնավիրուսի (COVID-19) հետևանքով առաջացած ճգնաժամերի հակազդում և 
հետևանքների վերացում 

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տարածման կրճատում, տնտեսական կայունության 
ապահովում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  12002  Միջոցառման անվանումը 

                                            (1,724,059.0) 

Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման աջակցության 
տրամադրում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 

Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տնտեսական հետևանքների չեզոքացման նպատակով 
օժանդակության տրամադրում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

  11001  Միջոցառման անվանումը 

                                             1,444,059.0  

Կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված մեկուսացված անձանց կեցության 
ապահովում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 

Կորոնավիրուսի (COVID-19)վարակման կանխարգելման նպատակով  մեկուսացման մեջ 
գտնվող անձանց կեցության ապահովում 
 Միջոցառման տեսակը 

 Ծառայությունների մատուցում 
  12007  Միջոցառման անվանումը 

                                              280,000.0  

Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  24-րդ 
միջոցառման շրջանակներում Վայոց ձորի մարզից մթերվող խաղողի գնի մի մասի 
սուբսիդավորման տրամադրում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Վայոց ձորի մարզի խաղող մթերող (գնող) տնտեսավարող սուբյեկտին մթերված 
խաղողի գնի սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը 

 Տրանսֆերտների տրամադրում 
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   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ                                      55,500.0  
 1139    Ծրագրի անվանումը 

                                    55,500.0  

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

 Ծրագրի նպատակը 

 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետություն և թափանցիկություն 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը 

                                                 55,500.0  

   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
   Միջոցառման նկարագրությունը 
   ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ պետական 

բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման 
ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

   Միջոցառման տեսակը 
   Ծառայությունների մատուցում 

        
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                                                  Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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