
                                                                                                                                                                                             Հավելված N 1 
                                                                                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                                                                             փետրվարի 17-ի N 188-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
(հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 

պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները՝ փակագծերում) 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 
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    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                       
այդ թվում՝ - - - - 
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    Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                                               
այդ թվում՝ - - - - 

    02 

    Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ  (այլ դասերին չպատկանող)                                               
այդ թվում՝ 

- - - - 

      1015 12001 
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 
աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում - - - - 

          ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն - - - - 
          այդ թվում՝ ըստ կատարողների     
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          - - - - - 
          - - - - - 

          ՀՀ Ազգային ժողով  (1440.0) (3600.0) (5760.0) (8640.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1440.0) (3600.0) (5760.0) (8640.0) 

          ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (5832.0) (14580.0) (23328.0) (34992.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (5832.0) (14580.0) (23328.0) (34992.0) 

          ՀՀ դատական դեպարտամենտ 48.0 120.0 552.0 2,568.0 

          -այլ նպաստներ բյուջեից 48.0 120.0 552.0 2,568.0 

          ՀՀ դատախազություն (180.0) (450.0) (720.0) (1080.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (180.0) (450.0) (720.0) (1080.0) 

          ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (636.0) (1590.0) (2544.0) (3816.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (636.0) (1590.0) (2544.0) (3816.0) 

          
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն (23268.0) (58170.0) (93072.0) (139608.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (23268.0) (58170.0) (93072.0) (139608.0) 

          
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն 

(636.0) (1590.0) (2544.0) (3816.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (636.0) (1590.0) (2544.0) (3816.0) 

          ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  (5736.0) (14340.0) (22812.0) (33780.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (5736.0) (14340.0) (22812.0) (33780.0) 

          ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 5,664.0 14,160.0 22,656.0 33,984.0 

          -այլ նպաստներ բյուջեից 5,664.0 14,160.0 22,656.0 33,984.0 

          ՀՀ կադաստրի կոմիտե (1644.0) (4110.0) (6576.0) (9864.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1644.0) (4110.0) (6576.0) (9864.0) 

          ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե (3804.0) (9510.0) (15216.0) (22824.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (3804.0) (9510.0) (15216.0) (22824.0) 
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարության գիտության կոմիտե 

(1164.0) (2910.0) (4656.0) (6984.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1164.0) (2910.0) (4656.0) (6984.0) 

          ՀՀ քննչական կոմիտե (180.0) (630.0) (1980.0) (4380.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (180.0) (630.0) (1980.0) (4380.0) 

          ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (1200.0) (3000.0) (4800.0) (7200.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1200.0) (3000.0) (4800.0) (7200.0) 

          ՀՀ Արմավիրի  մարզպետարան (1740.0) (4350.0) (6960.0) (10440.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1740.0) (4350.0) (6960.0) (10440.0) 

          ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզպետարան (2004.0) (5010.0) (8016.0) (12024.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (2004.0) (5010.0) (8016.0) (12024.0) 

          ՀՀ Լոռու  մարզպետարան (1536.0) (3840.0) (6144.0) (9216.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (1536.0) (3840.0) (6144.0) (9216.0) 

          ՀՀ Սյունիքի  մարզպետարան (4692.0) (11730.0) (18768.0) (28152.0) 

          -այլ նպաստներ բյուջեից (4692.0) (11730.0) (18768.0) (28152.0) 

          Այլ մարմիններ 49,980.0 125,130.0 200,688.0 300,264.0 

          -այլ նպաստներ բյուջեից 49,980.0 125,130.0 200,688.0 300,264.0 
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