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Ծրագրային 
դասիչը 

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

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ծախսերի ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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 ինն ամիս  տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 
  այդ թվում`   

11    ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ - - 
 այդ թվում`   

01    ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ  - - 
 այդ թվում`   

01    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  - - 
 այդ թվում`   
   ՀՀ կառավարություն   
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 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  - - 
 այդ թվում`   

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 4,688.7 4,688.7 
 այդ թվում` ըստ կատարողների   
 ՀՀ կառավարություն 4,688.7 4,688.7 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 4,688.7 4,688.7 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 4,688.7 4,688.7 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 4,688.7 4,688.7 
 -Պահուստային միջոցներ 4,688.7 4,688.7 

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (4,688.7) (4,688.7) 
 այդ թվում` ըստ կատարողների   
 ՀՀ կառավարություն (4,688.7) (4,688.7) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (4,688.7) (4,688.7) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (4,688.7) (4,688.7) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (4,688.7) (4,688.7) 
 -Պահուստային միջոցներ (4,688.7) (4,688.7) 

05 
  

  

    

 ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (4,737.4) (7,273.7) 
   այդ թվում`   
  06  Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) (4,737.4) (7,273.7) 
     այդ թվում`   
    01  Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) (4,737.4) (7,273.7) 
       այդ թվում`   
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       ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն (4,737.4) (7,273.7) 
       այդ թվում`   
      1071  Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, 

ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 
(4,737.4) (7,273.7) 

         11001  Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի 
համակարգում և մոնիթորինգ (4,737.4) (7,273.7) 

         այդ թվում` ըստ կատարողների   
         ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն (4,737.4) (7,273.7) 
         այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (4,737.4) (7,273.7) 
         ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (4,737.4) (7,273.7) 
         ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (4,737.4) (7,273.7) 
         Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (4,737.4) (7,273.7) 
         - Կառավարչական ծառայություններ (4,737.4) (7,273.7) 

05    ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   300.0 300.0 
   այդ թվում`   
  06   Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) 300.0 300.0 
    այդ թվում`   
    01   Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) 300.0 300.0 
     այդ թվում`   
         ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն   300.0 300.0 
     այդ թվում`   
      1016    Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ 300.0 300.0 
        11007 Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և կոնսերվացման 

եղանակների ու պահանջվող միջոցների հաշվարկի վերանայում 300.0 300.0 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   
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          ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարություն 300.0 300.0 
          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 300.0 300.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 300.0 300.0 
            - Այլ ծախսեր 300.0 300.0 

05    ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   4,437.4 6,973.7 
   այդ թվում`   
  04    Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 4,437.4 6,973.7 
    այդ թվում`   
    01   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 4,437.4 6,973.7 
     այդ թվում`   
         ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  4,437.4 6,973.7 
     այդ թվում`   
      1155    Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

կառավարում և պահպանում 
4,437.4 6,973.7 

      այդ թվում`   
        11003  Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի 

պաշարների հաշվառում 48.7 2,585.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 48.7 2,585.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 48.7 2,585.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 48.7 2,585.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 48.7 2,585.0 
           Այլ ծախսեր 48.7 2,585.0 
        11012 Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառում 4,388.7 4,388.7 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 4,388.7 4,388.7 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 4,388.7 4,388.7 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 4,388.7 4,388.7 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 4,388.7 4,388.7 
           Այլ ծախսեր 4,388.7 4,388.7 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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