
                Հավելված N 1 
                 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         նոյեմբերի 25-ի N   1920  - Ն  որոշման 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

   (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի 
և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը  տարի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                      -    

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                                                      -   

1058    Ծրագրի անվանումը 

                                            2,474.3  

 Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 
 Ծրագրի նպատակը 
 Էկոնոմիկայի  ոլորտում պետական արդյունավետ քաղաքականու-
թյան մշակման և իրականացման ապահովում 
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 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

 Էկոնոմիկայի  ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և 
արդյունավետության բարելավում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  31002  Միջոցառման անվանումը 

                                             2,474.3  

  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենքային պայմանների 
բարելավում 

   Միջոցառման նկարագրությունը 
  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենք-շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
ձեռքբերում 

   Միջոցառման տեսակը 
  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ 
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 

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

Ծրագրի միջոցառումներ 
12005  Միջոցառման անվանումը                                          (65,620.0) 
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Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման  24-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող 
աջակցության տրամադրում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Կոնյակի սպիրտ և շշալցված կոնյակ իրացնող (հարյուր հազար 
լիտրից ավելի) տնտեսավարող սուբյեկտներին պետական տուրքի 
գծով կատարված վճարների փոխհատուցում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

12007  Միջոցառման անվանումը 

                                          65,620.0  

Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզո-
քացման  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 

1230    Ծրագրի անվանումը 

                                            (2,474.3) 

  Ռազմական դրության պայմաններում քաղաքացիների կյանքի 
ու անվտանգության ապահովման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

   Ծրագրի նպատակը 

  Ռազմական դրության պայմաններում քաղաքացիների կյանքի ու 
անվտանգության ապահովում, արտակարգ իրավիճակների 
հակազդում և հետևանքների վերացում 
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   Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
  Ռազմական դրության պայմաններում պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեության ու 
մարդկանց կյանքի և անվտանգության պաշտպանության 
ապահովում 

  Ծրագրի միջոցառումներ   
11001  Միջոցառման անվանումը 

                                            (2,474.3) 

Ռազմական դրության պայմաններում առողջական խնդիրներով 
տարհանված անձանց կեցության ապահովում  
 Միջոցառման նկարագրությունը 
Ռազմական գործողություններով պայմանավորված  առողջական 
խնդիրներ ունեցող տարհանված անձանց կեցության ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը 
 Ծառայությունների մատուցում  

ՀՀ կառավարություն                                                      -    
 1139    Ծրագրի անվանումը 

                                                     -    

 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 



 5

 11001  Միջոցառման անվանումը 

                                          68,094.3  

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինան-
սավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես 
նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Ծառայությունների մատուցում 

 11001  Միջոցառման անվանումը 

                                         (68,094.3) 

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինան-
սավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես 
նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 
 Միջոցառման տեսակը 
 Ծառայությունների մատուցում 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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