
Հավելված N 7 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     նոյեմբերի 18-ի N 1898 - Ն որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 9.1.14, 9.1.20, 9.1.42, 9.1.54 ԵՎ 9․1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

    
Աղյուսակ 9․1.14 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթություն 
  

    
 Ծրագրի միջոցառումները   

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1045 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 32001 տարի 
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Միջոցառման անվանումը՝  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում  

 
 

Նկարագրությունը՝  ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների շենքերի հիմնանորոգման և 
նախագծման (շինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման 
համակարգի ստեղծում, ներքին հարդարում, տարածքի 
բարեկարգում) աշխատանքների իրականացում  

 

Միջոցառման տեսակը՝  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները՝  

 Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Հիմնանորոգվող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակը (հատ)  2 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  56,660.6 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 1056  Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր  

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1056 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 32002 տարի 
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 Միջոցառման անվանումը՝ 

Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտի կազմակերպությունների գույքով 
ապահովում 

 
 

Նկարագրությունը՝ «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ին գույքով 
ապահովում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները՝ 

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (հատ) 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  20,000.0 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 1075  Մշակութային ժառանգության ծրագիր   

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1075 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 21001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝  Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում   
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Նկարագրությունը՝  Հուշարձանների գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմում,  
հրատապ ուսումնասիրում, վավերագրման և ուսումնասիրման 
աշխատանքներ, հետախուզում և հնագիտական պեղում, 
ամրակայում, նորոգում և վերականգնում  

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ  

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 Մասնագիտացված կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 

 Հուշարձանների ուսումնասիրման (այդ թվում` հետախուզում և պեղում) և նախագծման, փորձաքննության 
աշխատանքներ (քանակը)   1 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,298.9) 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1075 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 21004 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

Արձանների պատրաստման, նորոգման, վերականգնման և 
տեղադրման աշխատանքներ 

  

Նկարագրությունը՝ Արձանների պատրաստում, նորոգում և վերականգնում, 
տեղադրում, գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ 

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

Մասնագիտացված կազմակերպություններ 
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 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (18,291.9) 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 

1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
ծրագիր  

 

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1111 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 12004 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական 
նպաստների տրամադրում  

 
 

Նկարագրությունը՝  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող 
ուսանողների նպաստներ  

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները՝  

 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ  

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (8,690.7) 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 1146  Հանրակրթության ծրագիր  

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  
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Ծրագրի դասիչը՝ 1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 11016 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով 
և ուսումնական գրականությամբ ապահովում  

  

Նկարագրությունը՝  Հանրակրթական դպրոցում ուսումնական գործընթացի 
արդյունավետության  ապահովման և բարձրացման նպատակով 
ուսումնադիդակտիկ պարագաների ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցում  

 

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը՝  

 Գնումների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (19,239.4) 

   
 

 

Ծրագրի դասիչը 
Ծրագրի անվանումը 

 1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր  

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1148 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  32005 տարի 
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 Միջոցառման անվանումը`  Արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող 
կազմակերպությունների շենքային պայմանների բարելավում 

 
 

 Նկարագրությունը`  Կառույցների տեխնիկական կարողությունների և 
աշխատանքային միջավայրի բարելավում 

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը՝  

Արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող 
կազմակերպություններ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 Հաստատությունների թիվը (հատ)  1 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   3,596.0 

   
 

 

Ծրագրի դասիչը 
Ծրագրի անվանումը 

 1183  Ապահով դպրոց   

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  32004 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում 
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  Նկարագրությունը`  Ավագ դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում 

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները՝ 

 Ավագ դպրոցներ 

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (հատ)  2 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   24,357.4 

   
 

 

Ծրագրի դասիչը 
Ծրագրի անվանումը 

 1192  Կրթության որակի ապահովում   

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1192 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը`  11010 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված 
ուսուցիչների որակի բարձրացմանը  

 

 

 Նկարագրությունը`   Հանրակրթական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների 
կամավոր ատեստավորման համակարգի մշակում և ներդրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը՝  

 Մասնագիտացված կազմակերպություն  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած ուսուցիչների թիվը (մարդ)  (232) 

  Կամավոր ատեստավորման արդյունքում հավելավճար ստացող ուսուցիչների թվաքանակը  (461) 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (42,920.9) 

   
 

   
 

Աղյուսակ 9․1.20 

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն 

 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   
 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1168  Արվեստների ծրագիր   

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը`  12001 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց 
պատվովճար  
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 Նկարագրությունը`   Համընդհանուր ճանաչում ունենալու, արվեuտի զարգացման 
գործում ունեցած մեծ և բացառիկ վաuտակի համար 
«Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց 
ամենամսյա պատվովճարի տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 «Ժողովրդական» կոչման առկայություն  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (30,729.6) 

   
 

   
 

Աղյուսակ 9․1.42 

   
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 

 
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   
 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթություն 

 

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1045 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
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 Միջոցառման դասիչը՝ 32001 տարի 

 

Միջոցառման անվանումը՝  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում  

 
 

Նկարագրությունը՝  ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների շենքերի հիմնանորոգման և 
նախագծման (շինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման 
համակարգի ստեղծում, ներքին հարդարում, տարածքի 
բարեկարգում) աշխատանքների իրականացում  

 

Միջոցառման տեսակը՝  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները`  

 Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (113,679.0) 

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 12010 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային ապահովում 

 
 

Նկարագրությունը՝  Համայնքներում «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների 
կառուցում և նախագծում 

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում  
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  Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 Նախադպրոցական կրթություն իրականացնող ուսումնական 
հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (303,850.8) 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1163 Մասսայական սպորտ  

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը` 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 12001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ 

 Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների 
շենքային պայմանների բարելավման համար 

  

Նկարագրությունը՝  Համայնքային ենթակայության մարզական հաստատությունների  
վերանորոգում և կառուցում 

 Միջոցառման տեսակը՝  Տրանսֆերտների տրամադրում 

 
Շահառուների ընտրության 
չափանիշները` 

Համայնքային ենթակայության մարզական հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (1,218.3) 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  
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Ծրագրի դասիչը՝ 1163 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 32001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ Մարզական օբյեկտների շինարարություն 

 
 

Նկարագրությունը՝ Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և 
նախագծում 

 
Միջոցառման տեսակը՝ 

Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները` 

Մարզական հաստատություններ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Կառուցման ենթակա օբյեկտների թիվը (հատ) 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  143,679.0 

   
 

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 1183  Ապահով դպրոց   

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
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  Միջոցառման դասիչը`  32002 տարի 

 
 Միջոցառման անվանումը`  Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության 

բարելավում 

  

 Նկարագրությունը`  Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում 
(համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի 
իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և 
նախագծում 

 
 Միջոցառման տեսակը`  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

 

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները՝ 

 Հանրակրթական դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

 Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (հատ)  2 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   99,365.4 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

 Ծրագրի դասիչը`  1183 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  32003 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական 
դպրոցների  մոդուլային շենքերի կառուցում  

 
 

 Նկարագրությունը`   Կրթական հաստատությունների կառուցում  համայնքային 
կենտրոնների մոդելով  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  
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Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումները՝ 

 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական 
դպրոցներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   275,700.0 

   
 

   
 

Աղյուսակ 9․1.54 

   ՀՀ Շիրակի մարզպետարան  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   
 

   
 

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 1146  Հանրակրթության ծրագիր  

   
 

 Ծրագրի միջոցառումները  

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1146 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 11001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝  Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն  

 

 

Նկարագրությունը՝  Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում սովորողների 
ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի 
զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցում  
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը՝  

 Մարզպետարանի ենթակայության հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Տարրական ընդհանուր կրթության դասարանների սովորողների թիվը (մարդ), որից՝ (64) 

  տղա  (34) 

  աղջիկ  (30) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (83,438.9) 

   
 

Աղյուսակ 9․1.58 

   
ՀՀ կառավարություն 

 
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

      

      

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  

 

Ծրագրի միջոցառումները 

  
 

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 11001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
 

 
Նկարագրությունը՝ 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
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ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

ՀՀ կառավարություն 

   Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 119,365.4 

 
 

 

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝ 11001 տարի 

 Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

  

Նկարագրությունը՝ 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

ՀՀ կառավարություն 

   Արդյունքի չափորոշիչներ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (119,365.4) 
 
 
                     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                          ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                   ՂԵԿԱՎԱՐ                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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