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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N N 3  ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                 (հազ. դրամ) 
 Գործառական դասիչը 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի, 
միջոցառումների բյուջետային հատկացումնեյի գլխավոր 

կարկադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

բաժինը  
խումբը 

 
դասը 

 
ծրագիրը 

 միջոցառումը տարի 

  
  

  
    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 55500.0 
04  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,444,059.0) 

 այդ թվում`  
02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն - 

 այդ թվում` 
 

01  Գյուղատնտեսություն - 

 այդ թվում` 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն - 

 այդ թվում` 
 

1022    Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր (55,500.0) 
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 այդ թվում` 
 

12004 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

(55,500.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (55,500.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (55,500.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (55,500.0) 

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (55,500.0) 

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին (55,500.0) 

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

(55,500.0) 

1116 

11001 

Անասնաբուժական ծառայություններ 55,500.0 
 այդ թվում` 

 
Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում 55,500.0 

   այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 55,500.0 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 

 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 
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 Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման 
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց 
նկատմամբ 

55,500.0 

-Այլ հարկեր 55,500.0 
1187   Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր - 

 այդ թվում` 
 

12003 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի 
պետական աջակցության ծրագիր 

75,000.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 75,000.0 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 75,000.0 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 75,000.0 

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 75,000.0 

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 75,000.0 

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

75,000.0 

12004 Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի 
սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ 
լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր 

(75,000.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (75,000.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (75,000.0) 
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 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (75,000.0) 

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (75,000.0) 

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին (75,000.0) 

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

(75,000.0) 

01        Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 
աշխատանքի գծով հարաբերություններ (1,444,059.0) 

     այդ թվում` 
 

01    Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային  
հարաբերություններ 

(1,444,059.0) 

   այդ թվում`     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (1,444,059.0) 
   այդ թվում` 

 
1224 

  
 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

(1,444,059.0) 

այդ թվում՝ 
 

12002 
Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման աջակցության տրամադրում (1,724,059.0) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (1,724,059.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,724,059.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,724,059.0) 

 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (1,724,059.0) 
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 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին (1,724,059.0) 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (1,724,059.0) 

12007 Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման  24-րդ միջոցառման շրջանակներում Վայոց ձորի 
մարզից մթերվող խաղողի գնի մի մասի  սուբսիդավորման 
տրամադրում 

280,000.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 280,000.0 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

280,000.0 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 280,000.0 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 280,000.0 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 280,000.0 

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 280,000.0 

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

280,000.0 

07         
 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 1,444,059.0 

       այդ թվում` 
 

04        Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1,444,059.0 
       այդ թվում` 

   01     Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1,444,059.0 
       այդ թվում` 

        ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 1,444,059.0 
       այդ թվում` 
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  1224 

  
 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

1,444,059.0 

  այդ թվում՝ 
   

11001 
Կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված մեկուսացված 
անձանց կեցության ապահովում 1,444,059.0 

     այդ թվում` ըստ կատարողների     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 1,444,059.0 
   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ  
   ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,444,059.0 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,444,059.0 
   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 1,444,059.0 

   Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 1,444,059.0 

  
 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 1,444,059.0     

11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ 55,500.0 

 այդ թվում` 
 

01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 55,500.0 
 այդ թվում` 

 
01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 55,500.0 

 այդ թվում` 
 

ՀՀ կառավարություն 55,500.0 
 1139  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 55,500.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

 ՀՀ կառավարություն 55,500.0 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 

 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 55,500.0 

 Պահուստային միջոցներ 55,500.0 

              
              

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                                                          Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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